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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2004. évi CXXXV.
törvény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl*

Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ -
ség ve té sé rõl, va la mint annak a vég re haj tá sá hoz kap cso ló -
dó an egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról, az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
28.  §-a alap ján a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSE

Elsõ Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK
ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY

MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. § Az Or szág gyû lés a 2005. évi köz pon ti költ ség ve tés
a) ki adá si fõ össze gét 6 582 893,4 mil lió fo rint ban, azaz 

hat mil lió-öt száz nyolc van ket tõ ezer-nyolc száz ki lenc ven -
há rom egész négy ti zed millió forintban,

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 699 735,6 mil lió fo rint ban, azaz hat száz ki -
lenc ven ki lenc ezer-hét száz har minc öt egész hat ti zed millió
fo rint ban

ál la pít ja meg.

2. § (1) Az 1.  §-ban meg ál la pí tott ki adá si és be vé te li fõ -
össze gek, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szer vek és a
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok sa ját be vé tel lel nem fe de -
zett ki adá sa i hoz nyúj tott költ ség ve té si tá mo ga tá si elõ -
irány za tok költ ség ve té si fe je ze tek, cí mek, al cí mek, jog -
cím cso por tok, jog cí mek, elõ irány zat-cso por tok és ki emelt
elõ irány za tok sze rin ti rész le te zé sét e tör vény 1. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

(2) A köz pon ti költ ség ve tés mér le gét az Or szág gyû lés
az e tör vény 2. szá mú mel lék le té ben fog lal tak sze rint hagy -
ja jóvá.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2004. de cem ber 20-i ülés nap ján fo gad ta el.

3.  § Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz -
tert, hogy a köz pon ti költ ség ve tés 2005. évi hi á nyát fi nan -
szí roz za, a Kincs tá ri Egy sé ges Szám la (a továb biak ban:
KESZ) fo lya ma tos lik vi di tá sát biz to sít sa és a köz pon ti
költ ség ve tés adós sá gát, va la mint a Ma gyar Ál lam kincs tár
(a továb biak ban: Kincs tár) ál tal ke zelt kö ve te lé se it ke -
zelje.

Második Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYES
ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,

TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-elõirányzatai

4. § (1) Cél tar ta lék szol gál

a) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél – ide ért ve a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mi á hoz tar to zó, költ ség ve té si
rend ben gaz dál ko dó in téz mé nye ket és a tár sa da lom biz to -
sí tá si költ ség ve té si szer ve ket is – a fel ada tok vál to zá sá val,
a szer ve ze tek kor sze rû sí té sé vel, a fel adat el lát ás éssze rû sí -
té sé vel meg va ló su ló, ki adás- és költ ség ve té si tá mo ga -
tás-meg ta ka rí tást eredményezõ létszámcsökkentések sze -
mélyi kifizetéseinek,

b) az Euró pai Unió in téz mé nye i ben fog lal koz ta tott
köz tiszt vi se lõ és hi va tá sos ál lo má nyú nem ze ti szak ér tõk
szá má ra kü lön kor mány ren de let ben meghatározott
kiadások,

c) a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek nél, to váb bá azok
te rü le ti és he lyi szer ve i nél a dip lo más pá lya kez dõ fi a ta lok
mun ka ta pasz ta lat-szer zé se támogatásának,

d) a fõ tiszt vi se lõk, a köz pon ti tisz tek il let mé nyé nek,
valamint

e) a Pré mi um Évek Prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról  szóló tör vény sze rin ti mun kál ta tói
kifizetések

rész be ni, il le tõ leg tel jes fe de ze té re a X. Mi nisz ter el nök ség 
fe je zet, 20. cím, 2. al cím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té -
sek jog cím cso por ton. A több let tá mo ga tás igény lé si fel té -
te le it az a)–d) pon tok te kin te té ben a Kormány ren de let ben
ál la pít ja meg, az e) pont vo nat ko zá sá ban külön törvényben 
foglaltak az irányadók.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti cél tar ta lék ter hé re nem
nyújt hat nak be igényt azon köz pon ti költ ség ve té si szer -
vek, ame lyek ki adá si elõ irány za tát tel jes egé szé ben a sa ját
be vé te lük – ide nem ért ve a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi
alap ja i ból, va la mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból szár ma zó
pénz esz kö zö ket – fedezi. A Kormány ez alól felmentést
adhat.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt elõ irány zat ter hé re a
Kormány ha tás kö ré ben és sza bá lyo zá sa alap ján tá mo gat -
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ha tók a köz szol gá la ti mé dia rész vény tár sa sá gok lét szám -
csök ken té sé vel kap cso la tos egyszeri személyi kifizetések.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lalt elõ irány zat ter hé re a
Kormány dön té sé tõl füg gõ en tá mo gat ha tók a Ma gyar Ál -
lam vas utak Rész vény tár sa ság nak az ál lam i fel adat el lát ás -
ban részt ve võ üz let ága i nál a vesz te ség mér sék lé sét ered -
mé nye zõ lét szám csök ken tés sel kap cso la tos egy sze ri sze -
mé lyi ki fi ze té sek a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel – 
a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – kö tött meg álla po -
dás alap ján.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos
rendelkezések

5. § (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 10 000,0 mil lió fo rint le het.

(2) A 2005. év ben az ÁPV Rt. hi tel fel vé tel re és köt -
vény ki bo csá tás ra nem jo go sult, ki vé ve, ha az a pénz ügy -
mi nisz ter kü lön en ge dé lyé vel, el is mert (sza bá lyo zott) ér -
ték pa pír pi ac ra be ve ze tett tár sa ság rész vé nye i nek ér té ke sí -
té sé vel össze füg gés ben tör té nik.

(3) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény (a továb biak -
ban: Priv.tv.) 23.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti privatizá -
ciós tar ta lék a kö vet ke zõ célokra használható fel:

a) jót ál lás sal, sza va tos ság gal kap cso la tos ki fi ze té sek;

b) ke zes ség vál la lás ból – ide ért ve a kész fi ze tõ ke zes sé -
get is –, illetve az át vál lalt tar to zá sok ból eredõ kifizetések;

c) kon szern-fe le lõs ség alap ján tör té nõ ki fi ze té sek;

d) el vont va gyon tár gyak után be ál ló ke ze si fe le lõs ség
ren de zé se;

e) szer zõ dé ses kap cso la ton ala pu ló tar to zá sok ki egyen -
lí té se;

f) a bel te rü le ti föld el len ér té ke alap ján, ala pí tói jo gon, a 
volt szov jet in gat la nok ér té ke sí té se kap csán az ön kor -
mány za to kat megilletõ kifizetések;

g) a gaz dál ko dó szer ve ze tek és a gaz da sá gi tár sa sá gok
át ala ku lá sá ról  szóló 1989. évi XIII. tör vény alap ján át ala -
ku ló tár sa sá gok nak a pri va ti zá ció után vissza uta lan dó
20%-os ré sze se dés igé nyek (Pri va ti zá ci ós Ellen ér ték Há -
nyad);

h) a vil la mos ipa ri dol go zók kal az ener gia szek tor pri va -
ti zá ci ó ja kap csán kö tött meg álla po dás teljesítése;

i) a kár pót lá si je gyek élet já ra dék ra vál tá sá val kap cso la -
tos kifizetések;

j) a „re ver zá lis le ve lek” alap ján tör té nõ ki fi ze té sek;
k) a gáz köz mû vek kel kap cso la tos ön kor mány za ti igé -

nyek rendezése;
l) az a)–k) pont ban sze rep lõ fel ada tok vég re haj tá sá val

kap cso la tos rá for dí tá sok.

(4) A pri va ti zá ci ós tar ta lék záró pénz kész le te nem le het
ke ve sebb 4000,0 mil lió forintnál.

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

(6) A pri va ti zá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter jó vá ha gyá sá val a
13. szá mú mel lék let I/1/a) pont ja sze rin ti elõ irány za ta leg -
fel jebb 1000,0 mil lió forinttal túlléphetõ.

(7) A pri va ti zá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val
a kor mány za ti szek tor hi á nyát érin tõ, illetve a kor mány za ti 
szek tor hi á nyát nem érin tõ ki adá si cso por to kon be lül az
ÁPV Rt. az egyes elõ irány za tok kö zött átcsoportosítást
hajthat végre.

(8) Az ÁPV Rt. a 13. szá mú mel lék let I/1/c), II/1., II/2.,
II/3. pont jai sze rin ti elõ irány za tai ese té ben az ÁPV Rt.
egye di, 1000,0 mil lió fo rint fe let ti dön té se i hez a Kormány
egye di jó vá ha gyá sa szükséges.

(9) A 13. szá mú mel lék let I/1/a) pont ja sze rin ti elõ -
irány za ta ter hé re szá mo lan dó el az ÁPV Rt. ál tal ki bo csá -
tott köt vény ka ma tá nak fedezete.

(10) Az ÁPV Rt. ál lam i va gyon utá ni ré sze se dés ként
osz ta lék be vé te le i nek meg fe le lõ össze gû be fi ze tést tel je sít
a köz pon ti költségvetésbe.

(11) A Priv.tv. ha tá lya alá, de nem az ÁPV Rt. hoz zá -
ren delt va gyo ná ba tar to zó tár sa sá gok ban az ál lam i ré sze -
se dés után 2005. év ben ki fi ze tés re ke rü lõ osz ta lék és az ál -
lam i va gyon más ho za dé ka, va la mint az e tár sa sá gok ér té -
ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel nek a pri va ti zá ció költ sé ge i -
vel csökkentett része a központi költségvetést illeti meg.

6. § Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy
az ÁPV Rt. tár gyi esz kö ze i nek és kész le te i nek nem zet kö zi 
se gé lye zés cél já ra tör té nõ, té rí tés men tes fel hasz ná lá sá ról
eseti döntést hozzon.

7.  § (1) A he lyi, he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok te -
kin te té ben az Áht. 108.  §-ának (1) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott ver seny tár gya lás al kal ma zá sa kö te le zõ, amennyi ben
az érin tett va gyon tárgy for gal mi ér té ke a 20,0 mil lió fo rin -
tot meg ha lad ja. A he lyi ön kor mány zat ren de le té ben, va la -
mint a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat határozatában ennél 
kisebb összeget is meghatározhat.

(2) Az Áht. 108.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak al -
kal ma zá sa so rán a kis össze gû kö ve te lés ér ték ha tá ra
100 000 fo rint.
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(3) Az Áht. 109/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott brut tó ér ték-ha tár 20,0 mil lió fo rint.

8. § (1) A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: KVI) és a köz pon ti költ ség ve té si szer vek va gyon ke -
ze lé sé ben lévõ kincs tá ri va gyon ér té ke sí té sé bõl szár ma zó
33 200,0 mil lió fo rint be vé tel nek az ér té ke sí tés költ sé ge i -
vel csök ken tett rész e a köz pon ti költ ség ve tés köz pon to sí -
tott be vé te lét ké pe zi. Az ér té ke sí té si költ sé gek el szá mo lá -
sát a pénz ügy mi nisz ter en ge dé lye zi.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be vé tel össze gé -
bõl a KVI 3200,0 mil lió fo rin tot a tör vény ben meg ha tá ro -
zott ál lam i fel ada ta i nak el lá tá sá ra for dít hat, a pénz ügy mi -
nisz ter ál tal meghatározott ütemezés szerint.

(3) A kincs tá ri va gyo nért fe le lõs mi nisz ter egye di hoz -
zá já ru lá sa alap ján a kor mány za ti el he lye zé si fel ada tok kal
össze füg gés ben ér té ke sí tett kincs tá ri va gyon tel jes be vé te -
le – el sõd le ge sen – az el he lye zé si fel ada tok tel je sí té sé re,
va la mint a KVI tör vény ben meg ha tá ro zott ál lam i felada -
tainak el lá tá sá ra for dít ha tó.

(4) A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ke ze lé sé -
ben lévõ üdü lõk és egyéb lé te sít mé nyek ér té ke sí té sé bõl
szár ma zó be vé tel a ke ze lé sé ben ma ra dó lé te sít mé nyek fel -
hal mo zá si ki adá sa i ra for dí tan dó.

(5) A KVI az ál lam i tu laj don ban lévõ Bu da pest, XIV.,
Dó zsa György u. 7., fszt. 14. szá mú (32739/0B/1 hrsz.), az
Evan gé li u mi Pün kös di Kö zös ség ál tal hasz nált in gat lant
té rí tés men te sen adja kul tu rá lis, szo ciá lis és hit éle ti célokra 
az egyház tulajdonába.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésû
elõirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek a (2) be kez -
dés ben fel so rolt jog cí me ken a tárgy év ben tény le ge sen be -
fo lyó be vé te le ik nek 2005. feb ru ár 15-ig 95%-át, ezt köve -
tõen 85%-át hasz nál hat ják fel. A fenn ma ra dó 5%, il le tõ leg 
15% – kincs tá ri va gyon utá ni ré sze se dés cí mén – a köz -
pon ti költ ség ve tés köz pon to sí tott be vé te lét ké pe zi, ki vé ve
az Ok ta tá si Mi nisz té rium és a Bel ügy mi nisz té ri um fel -
ügye le te alá tar to zó fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket, va la mint
a költ ség ve té si rend ben gaz dál ko dó ku ta tó-in téz mé nye -
ket, ame lyek ezen össze get fel újí tás ra kö te le sek for dí ta ni,
to váb bá a Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá -
la tot, amely 800 mil lió fo rint befizetést teljesít a
(4) bekezdés szerinti ütemezésben, a fennmaradó összeget
beruházásra és felújításra köteles fordítani.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt be vé te lek a kö vet ke -
zõk:

a) az ál lam i fel ada tok el lá tá sa so rán lét re ho zott áru és
kész let ér té ke sí té sé nek be vé te le, ki vé ve a tan köny vek,
jegy ze tek, tan esz kö zök, va la mint az egész ség ügyi, gyó -

gyá sza ti kész le tek, esz kö zök, a vér és vér ké szít mé nyek, a
me zõ gaz da sá gi termékek értékesítési bevételeit;

b) az alap te vé keny ség kö ré ben vég zett szol gál ta tá sok
el len ér té ke, ki vé ve a költ ség ve té si szer vek ál tal nye re ség
nél kül továbbszámlázottat;

c) az in téz mé nyek egyéb sa já tos be vé te lei közül:

ca) a he lyi sé gek, esz kö zök tar tós és ese ti bér be adá sá -
nak díja, ki vé ve a kül föl dön mû kö dõ ál lam i kép vi se le tek
bér le ti-díj be vé te le it, va la mint a KVI-nek a kincs tá ri va -
gyon ke ze lés sel és hasz no sí tás sal össze füg gés ben ke let ke -
zett be vé te le it,

cb) a lí zing díj be vé tel,

cc) az el hasz ná ló dott, fe les le ges sé vált kész le tek ér té -
ke sí té sé bõl szár ma zó bevétel,

cd) áru ér té ke sí tés bõl és szol gál ta tás ból szár ma zó vál -
lal ko zá si bevételek,

ce) az egyéb be vé te lek.

(3) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek – ki vé ve a költ ség -
ve té si rend ben gaz dál ko dó ku ta tó-in téz mé nye ket, a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nye ket, a kül föl dön mû kö dõ ál lam i kép vi -
se le te ket, va la mint a KVI-t – a he lyi sé gek tar tós és ese ti
bér be adá sá ból szár ma zó be vé te le ik bér be adás sal össze -
füg gõ költ sé gek kel csök ken tett össze gé nek 50%-át hasz -
nál hat ják fel. A fenn ma ra dó 50% – kincs tá ri va gyon utá ni
ré sze se dés cí mén – a köz pon ti költ ség ve tés be vé te lét ké -
pe zi. Ez a ren del ke zés nem érin ti az (1) be kez dés sze rin ti
be fi ze té si kö te le zett sé get. Je len ren del ke zés al kal ma zá sa -
kor bér be adás sal össze füg gõ költ ség nek te kin ten dõ az
(1) be kez dés ben rög zí tett mér té kû kincs tá ri va gyon utá ni
ré sze se dés cí mén be fi ze tett összeg is.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a Ma gyar Mû -
sza ki Biz ton sá gi Hi va tal 138,2 mil lió fo rin tot, a Ne mes -
fém vizs gá ló és Hi te le sí tõ In té zet 44,3 mil lió fo rin tot, a
Ma gyar Ener gia Hi va tal 200,0 mil lió fo rin tot, a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal 400,0 mil lió fo rin tot, az Or szá gos Mé -
rés ügyi Hi va tal 408,0 mil lió fo rin tot, a Köz le ke dé si Fel -
ügye le tek 1900,0 mil lió fo rin tot, az Út gaz dál ko dá si és
Koordin ációs Igaz ga tó ság 95,6 mil lió fo rin tot, a Sze ren -
cse já ték Fel ügye let 2240,0 mil lió fo rin tot, a Nem ze ti Hír -
köz lé si Ha tó ság 4115,9 mil lió fo rin tot kö te les be fi zet ni a
be vé te le i bõl, illetve a frek ven cia hasz ná la ti dí jak ból szár -
ma zó be vé te le i bõl a köz pon ti költ ség ve tés ré szé re havi
1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20.
napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban
10-ei befizetési idõpontra.

10. § (1) A XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet
összes nem vál lal ko zá si te vé keny ség bõl ere dõ be vé te le a
köz pon ti költ ség ve tés köz pon to sí tott bevételét képezi,
kivéve:

a) kül föl di ál la mok tól és nem zet kö zi szer ve ze tek tõl
be fo lyó költ ség té rí té sek és egyéb támogatások,

b) pá lyá za tok út ján el nyert pénz esz kö zök,

c) ado má nyok,
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d) kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott cél ra át vett
pénz esz kö zök,

e) jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott vissza té rü lé sek,

f) ren del ke zé se alatt álló la kó in gat lan ban lévõ la ká sok
és he lyi sé gek bér be adá sá ból szár ma zó be vé tel és
szolgáltatási díjak,

g) az f) pont alá nem tar to zó in gat lan bér be- vagy ha -
szon bér be adá sá ból szár ma zó be vé tel 50%-a,

h) va gyon ke ze lé sé ben lévõ és a hon vé del mi mi nisz ter
ál tal hon vé del mi cél ra fe les le ges sé nyil vá ní tott in gat la nok
ér té ke sí té sé bõl származó bevétel,

i) va gyon ke ze lé sé ben lévõ ingó tár gyi esz kö zök és
kész le tek ér té ke sí té sé bõl szár ma zó bevétel.

(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, va la mint 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,
lakásépítési, lakásvásárlási kiadásokra fordítható.

(3) Az (1) be kez dés i) pont já ban fog lal tak sze rint be fo -
lyó be vé tel nek a köz tar to zá sok és az el ide ge ní tés költsé -
geinek ki egyen lí té sét köve tõen fenn ma ra dó össze ge az
Áht. 109/K.  § (12) be kez dés e) pont ja sze rin ti meg sem mi -
sí tés és az Áht. 109/K.  § (12) be kez dé sé nek a)–d) pont ja i -
ban foglalt feladatok finanszírozására fordítható.

(4) Az Ok ta tá si Mi nisz té rium fel ügye le te alá tar to zó fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek va gyon ke ze lé sé ben lévõ, kincs tá ri 
va gyon ba tar to zó in gat la nok ér té ke sí té sé bõl be fo lyó be vé -
tel – a köz tar to zá sok és az in gat lan-el ide ge ní tés költ sé ge i -
nek ki egyen lí té sét köve tõen – fenn ma ra dó ré szét az in téz -
mény jo go sult fel hasz nál ni, ki zá ró lag az Ok ta tá si Mi nisz -
té rium ál tal jó vá ha gyott be ru há zá si és fel újí tá si cél ra.

(5) Az Egész ség ügyi Mi nisz té rium, va la mint a fel ügye -
le te alá tar to zó egész ség ügyi in téz mé nyek va gyon ke ze lé -
sé ben lévõ, kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat la nok ér té ke -
sí té sé bõl 2005. év ben be fo lyó be vé te lek, a köz tar to zá sok
és az in gat lan-el ide ge ní tés költ sé ge i nek ki egyen lí té sét
köve tõen fenn ma ra dó össze ge, leg fel jebb 12 000,0 mil lió
fo rint egész ség ügyi be ru há zás ra, in gat lan vá sár lás ra, fel -
újí tás ra, re konst ruk ci ó ra és a mentõautók lízingelésével
kapcsolatos díjak megfizetésére fordítható.

(6) A Gyer mek-, If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um ál tal ala -
pí tott köz hasz nú tár sa sá gok va gyon ke ze lé sé ben lévõ
kincs tá ri va gyon ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel – a köz -
tar to zá sok és az in gat lan-el ide ge ní tés költ sé ge i nek ki -
egyen lí té sét köve tõen a Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz té si
Prog ram ke re tei kö zött – 3500,0 mil lió fo rint összeg ha tá -
rig ki zá ró lag a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a Nem ze ti
Sport hi va tal fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek
vagy köz hasz nú tár sa sá gok va gyon ke ze lé sé ben, illetve
kincs tá ri va gyon kör be tar to zó, to váb bá he lyi ön kor mány -
zat tu laj do ná ban vagy va gyon ke ze lé sé ben lévõ sport lé te -
sít mé nyek fej lesz té sé re, re konst ruk ci ó já ra (be ru há zá sa i -

ra), va la mint kincs tá ri va gyon ba ke rü lõ sport cé lú in gat la -
nok vá sár lá sá ra hasz nál ha tó fel.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg ha tár fe let ti 
ér té ke sí tés ese té ben a be vé te li kü lön bö zet 20%-ának fel -
hasz ná lá sá ra a (6) be kez dés sza bá lya it kell al kal maz ni, a
kü lön bö zet fenn ma ra dó 80%-a a köz pon ti költ ség ve tés
központosított bevételét képezi.

11. § (1) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör -
vény (a továb biak ban: Feot.) 9/A.  §-ának (2) be kez dé se
sze rin ti, egy fõre meg ál la pí tott hall ga tói nor ma tí va
91 000 Ft/év, a dok to ri kép zés ben részt ve võk egy fõre
meg ál la pí tott tá mo ga tá si nor ma tí vá ja 1 012 200 Ft/év, a
köz tár sa sá gi ösz tön díj ban ré sze sü lõk nor ma tí vá ja 302 500 
Ft/év, a di ák ott ho ni el he lye zés, illetve az ezt ki vál tó lak ha -
tá si tá mo ga tás nor ma tí vá ja 2005. au gusz tus 31-éig 50 000
Ft/év, 2005. szep tem ber 1-jé tõl a di ák ott ho ni el he lye zés
nor ma tí vá ja 80 000 Ft/év, a lak ha tá si tá mo ga tás
normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás 
normatívája 7000 Ft/év.

(2) A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 44.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti,
a Rend õr tisz ti Fõ is ko la nap pa li ta go za tos ösz tön dí jas hall -
ga tói pénz be li juttatásának normatívája 258 500 Ft/fõ/év.

(3) A Feot. 9/D.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti sport- és
kul tu rá lis te vé keny ség nor ma tí vá ja 820 fo rint/fõ/év, mely -
nek el osz tá sá ról mi nisz te ri rendelet rendelkezik.

(4) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 79/E.  §-a alap ján az egye te mi ta ná ri
mun ka kör 1. fi ze té si fo ko za tá nak ga ran tált il let mé nye
2005. ja nu ár 1-jé tõl 387 000 fo rint, 2005. szep tem ber
1-jétõl 404 400 forint.

(5) A Feot. 10/A.  §-ában meg ha tá ro zott Szé che nyi Ist ván 
Ösz tön díj havi össze ge egye te mi do cens (tu do má nyos fõ -
mun ka társ) ese té ben a (4) be kez dés ben meg ál la pí tott
összeg 30%-a, fõ is ko lai ta nár ese té ben a (4) be kez dés ben
meg ál la pí tott összeg 25%-a, a Bé ké sy György Poszt dok to ri
Ösz tön díj havi össze ge ok ta tó, illetve ku ta tó ese té ben a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg 20%-a, nem ok ta tó
ese té ben a (4) be kez dés ben meg ál la pí tott összeg 70%-a.

(6) A Bo lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj havi össze ge
113 200 fo rint.

(7) A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tag jai tisztelet -
díjának havi összege

a) az Aka dé mia ren des tag jai ese té ben 455 000 fo rint,
b) az Aka dé mia le ve le zõ tag jai ese té ben 353 900 fo rint.

(8) A Tu do má nyok Dok to ra, illetve a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia Dok to ra tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke -
zõk tisz te let dí já nak havi össze ge 101 100 fo rint, az 1995.
ja nu ár 1-je elõtt nyug díj ba vo nul tak ese té ben – a ko ráb -
ban meg ál la pí tott nyug díj-ki egé szí tés re te kin tet tel –
97 100 forin t.
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12. § (1) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket az ál ta luk el lá tott köz ok ta tá si
fel ada tok ra az e tör vény 3. szá mú mel lék let 19–24., 26. és
30. pont já ban, az 5. szá mú mel lék let 7., 22. és 26. pont já -
ban, to váb bá a 8. szá mú mel lék let I. ré szé nek 1., 3–4. pont -
já ban meg ál la pí tott, a he lyi ön kor mány za tok nor ma tív
hoz zá já ru lá sa i val és tá mo ga tá sa i val azo nos jog cí me ken és 
fel té te lek mel lett nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás il le ti
meg.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek gya kor ló in téz mé nyei ese tén a 3. szá -
mú mel lék let 19–23., 24. a)–c) pont ja sze rin ti jog cí mek te -
kin te té ben a nor ma tív hozzájárulások kétszerese jár.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás igény -
be vé te lé nek fel té te le, hogy a gya kor ló in téz mé nyek ben a
ke ret tan terv köz is me re ti tan tár gya i nak, az óvo dai ne ve lé -
si, a kész ség- és ké pes ség fej lesz té si és tan órán kí vü li is ko -
lai te vé keny sé gek leg alább 70%-ában a hall ga tók gya kor -
la ti fel ké szí té se tör tén jen, to váb bá az in téz mé nyi ta ní tá si,
illetve az óvo dai fog lal ko zá si idõ-ke ret 25%-át gya kor ló
is ko lai, -óvo dai fel ada tok ra for dít sák. Amennyi ben a %-os 
mér té ket nem éri el a fel adat el lát ás, az igény be vé tel jo go -
sult sá gát en nek meg fele lõen kell meg ál la pí ta ni.

(4) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti köz pon ti költ ség ve té si
szerv a lét szám je len tés ben sze rep lõ fel adat mu ta tók alap -
ján az in téz mé nyi költ ség ve tés ben meg lé võ és az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott nor ma tí va alap ján járó tá mo ga -
tás kü lön bö ze tét a fel ügye le tét el lá tó szerv tõl igé nyel he ti.

(5) A fenn tar tó köz pon ti költ ség ve té si szerv a tény le ges, 
a tan ügyi ok má nyok alap ján do ku men tált fel adat mu ta tók
sze rint jo go sult a nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás
igény be vé te lé re.

(6) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott, köz ok ta tá si
célú nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tás el szá mo lá sa a
Kormány ál tal meg ha tá ro zott el já rá si sza bá lyok sze rint
tör té nik.

13. § (1) A köz pon ti költ ség ve tés köz pon to sí tott be vé -
te le it ké pe zik az e tör vény 1. szá mú mel lék le té ben a
XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
fe je zet, 12. cím, a XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té rium fe je zet, 28. cím, a XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té rium fe je zet, 11. cím, a XVII. Te rü let fej lesz -
tés fe je zet, 7. cím, a XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet,
31. cím, a XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Miniszté -
riuma fe je zet, 14. cím és a XXV. In for ma ti kai és Hírköz -
lési Mi nisz té rium fe je zet, 6. cím alatt meg ha tá ro zott be -
vételek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz pon ti be vé te li 
elõ irány za tok be sze dé sé ért, az e tör vény ben meg ha tá ro -
zott elõ irány za tok tel je sí té sért – ha tör vény más ként nem
ren del ke zik – az adott fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je tar to zik fe le lõ ség gel.

(3) Az au tó pá lyák fi nan szí ro zá si rend sze ré nek át ala kí -
tá sá ból szár ma zó be vé te lek a költ ség ve tés ren des be vé te -
lét ké pe zik, a ko ráb bi rá for dí tá sok vissza té rü lé se ként. Az
au tó pá lyák és a kap cso ló dó lé te sít mé nyek to vább épí ten dõ
ré sze it ma gán be fek te tõi for rás be vo ná sá val kell fi nan szí -
roz ni. A ko ráb bi rá for dí tá sok vissza té rü lé sé bõl szár ma zó
be vé te lek kel a Kormány dön té se alap ján a XLII. A köz -
pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet, 6. cím, 4. Au tó pá -
lyák fi nan szí ro zá si rend sze ré nek vál to zá sá ból adó dó be -
vé te lek al cím be vé te li elõ irány za ta és ezzel azo nos összeg -
gel a XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je zet,
25. cím, 38. al cím, 1. Gyors for gal mi út há ló zat-prog ram
jog cím cso port tá mo ga tá si, ki adá si elõ irány za ta meg nö vel -
he tõ.

(4) A X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 12. cím, 6. Fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok al cím hez tar to zó jog cím cso por tok, 
jog cí mek költ ség ve té si tá mo ga tá si elõ irány za tai tar tal -
maz zák a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 56.  §-ának
(2) bekezdése szerinti bevételeket.

(5) A Tu risz ti kai cél elõ irány zat (XVII. Te rü let fej lesz tés 
fe je zet, 5. cím, 1. al cím, 5. jog cím cso port) 5%-át az if jú sá -
gi tu riz mus cél já ra kell for dí ta ni. Az Or szág gyû lés fel ha -
tal maz za az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen -
lõ sé gi mi nisz tert és a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz -
ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz tert, hogy – a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – együt tes ren de let ben ha tá roz -
zák meg a Tu risz ti kai cél elõ irány zat if jú sá gi tu riz mus cél -
já ra for dí tan dó rész e fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya it.

Harmadik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ
ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK

KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés
kapcsolatrendszere

A helyi önkormányzatok központi költségvetési
kapcsolatokból származó forrásai

14. § (1) Az Or szág gyû lés a he lyi ön kor mány za tok, va -
la mint a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok nor ma tív ál lam i 
hoz zá já ru lá sá nak és nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett sze -
mé lyi jö ve de lem adó já nak (a továb biak ban: nor ma tív hoz -
zá já ru lá sok) jog cí me it és faj la gos össze ge it az e tör vény
3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Or szág gyû lés fel hasz ná lá si kö tött ség gel járó
nor ma tív ál lam i tá mo ga tást ál la pít meg a he lyi ön kor -
mány za tok ré szé re az e tör vény 8. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott feltételek szerint.

(3) A pénz ügy mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter a nor ma tív 
hoz zá já ru lá so kat és – az egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá -
sok ki egé szí té se ki vé te lé vel – a nor ma tív ál lam i tá mo ga tá -
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so kat, va la mint a Ki egé szí tõ tá mo ga tás he lyi ön kor mány -
za tok bér ki adá sa i hoz jog cí mû köz pon to sí tott elõ irány za -
tot a he lyi ön kor mány za tok nak az Áht. 64.  §-a (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá sa sze rin ti fel adat -
mu ta tók, mu ta tó szá mok alap ján, to váb bá az 51.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti ál lam ház tar tá si tar ta lé kot ön kor mány za -
ton ként és jog cí men ként együt tes ren de let ben hir de ti ki az
Áht. 64.  §-ának (3) be kez dé se sze rint.

15. § (1) Az Or szág gyû lés – a 14.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot ta kon fe lül – to váb bi, fel hasz ná lá si kö tött -
ség gel járó ál lam i támogatást állapít meg:

a) köz pon to sí tott elõ irány zat ként az e tör vény 5. szá mú 
mel lék le té ben fel so rolt, a he lyi ön kor mány za tok ál tal el lá -
tan dó feladatokra;

b) az ön ál ló szín há zat fenn tar tó, illetve szín há zat vagy
szín ház i pro duk ci ót tá mo ga tó he lyi ön kor mány za tok ré -
szé re az e tör vény 7. szá mú mel lék le té ben fog lalt rész le te -
zés sze rint;

c) a he lyi ön kor mány za tok ki emelt fon tos sá gú fel ada -
ta i ra, cím zett és cél tá mo ga tás for má já ban, ez utób bi nál a
2005. évi új in du ló be ru há zá sok tá mo ga tá si elõ irány za tá -
nak

ca) 15%-a a ré gió la kó né pes sé gé nek ará nyá ban,
cb) 85%-a a 2000 la kos egyen ér ték fe let ti agglomerá -

ciók szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás fej lesz té si szük ség le -
tei alap ján

ke rül ré gi ón ként el osz tás ra e tör vény 19. szá mú mel lék le te
sze rint;

d) a he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel -
ada ta i ra. Az elõirányzat

da) 63%-ának 30%-a az egy fõre jutó brut tó ha zai ter -
mék me gyén kén ti mér té ke, 70%-a a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé -
nye zett tér sé gek la kó né pes sé ge alap ján, a te rü let fej lesz té si 
tá mo ga tá sok és a de cent ra li zá ció el ve i rõl, a ked vez mé nye -
zett tér sé gek be so ro lá sá nak fel té tel rend sze ré rõl  szóló
24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan
szerint,

db) 37%-a a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo -
ga tá si rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Cct.) 1/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont -
já ra vo nat ko zó meg osz tá si szabályok alap ján

a me gyei te rü let fej lesz té si ta ná cso kat és a Fõ vá ro si Ön kor -
mány za tot il le ti meg, ame lyek ré gi ón kén ti össze gét e tör -
vény 19. szá mú mel lék le te tar tal maz za;

e) vis ma i or tar ta lék ra a Cct. 1/A.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja szerint;

f) 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 meg -
épí té sé nek ál lam i tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LV. tör -
vény szerinti építési feladatokra.

(2) A nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok le mon -
dás ból fel sza ba du ló elõ irány za tai – a nem he lyi ön kor -
mány zat ré szé re tör té nõ fel adat át adás sal össze füg gõ elõ -

irány zat-csök ke nés ki vé te lé vel – az itt meg ha tá ro zott sor -
rend ben nö ve lik az e tör vény 6. szá mú mel lék le té nek
1. pont já ban, az 1. szá mú mel lék let IX. He lyi ön kor mány -
za tok tá mo ga tá sai fe je zet, 8. Vis ma i or tar ta lék cím, a
6. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban, va la mint 2. pont já -
ban meg ha tá ro zott elõ irány za to kat. Ugyan ilyen sor rend -
ben nö ve li to váb bá ezen elõ irány za to kat az in téz mény át -
adás ból fel sza ba du ló olyan összeg, amely a 30.  § sze rint
nem il le ti meg az át ve võ in téz ményt.

(3) Amennyi ben az e tör vény 12.  §-a, illetve 30.  §-a sze -
rint nor ma tív hoz zá já ru lá sok ra és tá mo ga tá sok ra jo go sult
év köz ben fel ada tot ad át a fel adat el lá tá sá ra kö te le zett he -
lyi ön kor mány zat ré szé re, az így fel sza ba du ló elõ irány zat -
tal az érin tett fe je zet elõ irány za ta csök ken, a he lyi ön kor -
mány za tot meg il le tõ nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás
elõ irány za ta meg emel ke dik a 3. és 8. számú melléklet
igényjogosultsági szabályai alapján.

(4) Ha a he lyi ön kor mány zat nor ma tív hoz zá já ru lás ról
és tá mo ga tás ról való le mon dá sa olyan – nem he lyi ön kor -
mány zat ré szé re tör té nõ – fel adat el lát ás sal függ össze,
amely re a fel ada tot át ve võ jo go sult az e tör vény 12.  §-a
vagy 30.  §-a sze rint nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás
igény be vé te lé re, a fel adat át adás sal év köz ben felszaba -
duló összeg gel a he lyi ön kor mány za to kat meg il le tõ nor -
ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás elõ irány za tát csök ken te ni 
kell, és az annak to váb bi fo lyó sí tá sá ról gon dos ko dó
miniszté riumi fe je zet ilyen célú elõ irány za tát meg kell
emel ni.

16. § (1) Mû kö dõ ké pes sé gük meg õr zé se ér de ké ben – a
he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) 87.  §-ának (1) be kez dé se alap ján –
ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sul tak az e tör vény 6. szá mú
mel lék le té ben fog lalt fel té te lek nek megfelelõ helyi
önkormányzatok.

(2) A Fõ vá ro si Ön kor mány zat lát ja el a köz gyû lés ál tal
sza bá lyo zott mó don a 22.  § sza bá lyai sze rint – a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány za tok te kinteté ben –
az Ötv. 87.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada -
tot e tör vény 6. szá mú mel lék le te 1. pont já nak al kal ma zá -
sá val. A Fõ vá ro si Ön kor mány zat eh hez ab ban az eset ben
igé nyel het tá mo ga tást, ha a Fõ vá ro si Ön kor mány zat és a
ke rü le ti ön kor mány za tok költ ség ve té se i nek össze sí tett
ada ta i ból e tör vény 6. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja sze -
rint for rás hi ány mu tat ha tó ki.

17. § Az Áht. 64/A.  §-ának (4) be kez dé se sze rint meg -
ál la pí tott, az ál lam i tá mo ga tás jog ta lan igény be vé te lé hez
kap cso ló dó ka mat fi ze té si kö te le zett ség ki szá mí tá sa szem -
pont já ból fel adat mu ta tó hoz kap cso ló dó nor ma tív hoz zá já -
ru lás nak és tá mo ga tás nak mi nõ sül az e tör vény 3. szá mú
mel lék let 1., 3., 7., 11. ab)–ae), 11. b)–17., 19–26.,
30. pont ja és a 4. szá mú mel lék let B), II. c) pont ja, va la mint 
a 8. szá mú mel lék let I. rész 1., 3. és 4. pont ja II. rész
3. pont ja, to váb bá III., IV. és V. rész e sze rin ti elõ irány za -
tok együt tes össze ge.
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18. § (1) A he lyi ön kor mány za to kat együt te sen az ál -
lan dó la kó hely sze rint az adó zók ál tal 2003. évre be val lott
– az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak -
ban: APEH) ál tal te le pü lé sen ként ki mu ta tott – sze mé lyi
jö ve de lem adó 40%-a il le ti meg.

(2) A te le pü lé si ön kor mány za tot az (1) be kez dés sze rint
a köz igaz ga tá si te rü le té re ki mu ta tott sze mé lyi jö ve de lem -
adó 10%-a illeti meg.

(3) A he lyi ön kor mány za to kat meg il le tõ sze mé lyi jö ve -
de lem adó meg osz tá sá nak rész le tes sza bá lya it a 4. szá mú
melléklet tartalmazza.

Az ön kor mány za tok ál tal be sze dett il le té kek és más
be vé te lek sza bá lyo zá sa

19. § (1) A me gyei il le ték hi va ta lok, va la mint a Fõ vá ro -
si Il le ték hi va tal ál tal 2005. ja nu ár 1-jétõl beszedett

a) 2004. jú ni us 30-án nyil ván tar tott hát ra lék ból a vég -
re haj tá si cse lek mé nyek ered mé nye ként be fo lyó il le ték
20%-a a köz pon ti költ ség ve tést, 80%-a pe dig a fõ vá ro si,
me gyei, illetve a me gyei jogú városi önkormányzatokat,

b) az a) pon ton túli il le ték be vé te lek 50%-a a köz pon ti
költ ség ve tést, 50%-a pe dig a fõ vá ro si, a me gyei, illetve a
me gyei jogú vá ro si ön kor mány za to kat

il le ti meg a (2)–(7) be kez dés ben fog lal tak sze rint.

(2) A me gyei jogú vá ro si ön kor mány za tot il le ti meg a
me gyei il le ték hi va ta lok ál tal be sze dett il le ték bõl az il le té -
kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény ille té kességi sza bá -
lyai alap ján a me gye köz igaz ga tá si te rü le tén lévõ me gyei
jogú vá ro sok ille té kességébe tar to zó ügyek bõl be folyt be -
vé tel, csök kent ve az (1) be kez dés sze rin ti köz pon ti be vé te -
li ré sze se dés sel, va la mint a (4)–(7) bekezdésben foglalt,
kiadásként visszatartott összeggel.

(3) A me gyei il le ték hi va tal, va la mint a Fõ vá ro si Il le ték -
hi va tal ál tal be sze dett, az (1) be kez dés b) pont já ban meg -
ha tá ro zott il le ték nek a köz pon ti költ ség ve tés be vé te li ré -
sze se dé sé vel és a (2) be kez dés alap ján a me gyei jogú vá -
rost megilletõ összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35%-a köz vet le nül a te rü le ti leg érin tett me gyei ön -
kor mány za tot, va la mint a Fõ vá ro si Önkormányzatot,

b) 65%-ának két har ma da egyen lõ összeg ben – egy hu -
szad ré szen ként –, egy har ma da a me gye, va la mint a fõ vá -
ros 2004. ja nu ár 1-jei la kos ság szá ma ará nyá ban – a Kincs -
tár or szá gos össze sí té sét köve tõen – a me gyei ön kor mány -
za to kat, va la mint a Fõvárosi Önkormányzatot illeti meg.

c) A me gyei il le ték hi va tal, va la mint a Fõ vá ro si Il le ték -
hi va tal ál tal be sze dett, az (1) be kez dés a) pont já ban meg -
ha tá ro zott il le ték nek a köz pon ti költ ség ve tés be vé te li ré -
sze se dé sé vel és a (2) be kez dés alap ján a me gyei jogú vá -
rost meg il le tõ összeg gel csök ken tett il le ték be vé tel össze -
ge a be haj tó me gyei és fõ vá ro si ön kor mány za tot il le ti meg. 
Az ön kor mány zat ezen be vé te lé nek fel hasz ná lá sá val va ló -
sít hat ja meg az il le ték hi va tal informatikai rendszereinek
(hardver- és szoftver-eszközeinek) korszerûsítését.

d) Amennyi ben a me gyei il le ték hi va tal nál, va la mint a
Fõ vá ro si Il le ték hi va tal nál 2004. de cem ber 31-én nyil ván -
tar tott hát ra lék ból be fo lyó tárgy idõ sza ki il le ték be vé tel ki -
sebb, mint ugyan ezen hát ra lék 25%-ának a tárgy idõ szak ra
jutó nap tá ri na pok kal ará nyos há nya da, ak kor az il le ték hi -
va tal – az ön kor mány zat a) és c) pon tok ban fog lalt il le ték -
be vé te le ter hé re – kö te les a kü lön bö zet 50%-át, az (1) be -
kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott il le ték be vé tel lel együtt 
a köz pon ti költ ség ve tés ré szé re átutalni.

(4) Az il le ték hi va ta lok kal kap cso la tos ki adá so kat az il -
le ték be vé tel bõl ré sze se dõ ön kor mány za tok vi se lik a sa ját
be vé te lük bõl az (5)–(7) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembevételével.

(5) A me gyei jogú vá ros ön kor mány za ta leg ké sõbb
2005. ja nu ár 20-áig meg ál la po dik a me gyei ön kor mány -
zat tal a be sze den dõ be vé tel lel kap cso la tos ki adá sok vi se -
lé sé rõl. A meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell a ki adá sok
kö rét és mér té két – be le ért ve a he lyi adók ról  szóló 1990.
évi C. tör vény 45.  §-ában sza bá lyo zott, il le té kek kel össze -
füg gõ ér de kelt sé gi célú jut ta tá so kat is –, az el szá mo lá si
kö te le zett sé ge ket, az el szá mo lás el len õr zé sé nek módját.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti meg álla po dás hi á nyá ban a
fel me rült ki adá so kat a me gyei jogú vá ro si ön kor mány -
zat(ok), illetve a me gyei ön kor mány zat a (2) és (3) be kez -
dés sze rin ti, 2004. év ben il le ték bõl szár ma zó be vé te le ik
ará nyá ban vi se lik. A me gyei jogú vá ro si ön kor mány zat ra
esõ ki adá si há nya dot a me gyei ön kor mány zat vissza tart -
hat ja a me gyei jogú vá rost meg il le tõ összeg bõl.

(7) Az il le ték hi va tal mû köd te té sé vel össze füg gõ éves
mû kö dé si költ ség és az éves mû kö dé si költ ség 10%-át meg 
nem ha la dó fel hal mo zá si költ ség egy ti zen ket te de – nem
havi üte me zé sû uta lás ese tén az egy ti zen ket ted rész uta lás -
sal érin tett nap tá ri na pok sze rin ti há nya da – tart ha tó vissza
ha von ta a me gyei jogú vá ros(ok)tól, amely az il le ték hi va -
talt mû köd te tõ me gyei ön kor mány za tot il le ti meg, és il le -
ték be vé tel ként kell költ ség ve té sé ben elõ irá nyoz ni és
elszámolni.

20. § (1) A gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII.
tör vény alap ján a bel föl di gép jár mû vek után a te le pü lé si
ön kor mány zat ál tal be sze dett adó 100%-a az ön kor mány -
za tot illeti meg.

(2) A ter mõ föld bér be adás ból szár ma zó jö ve de lem utá -
ni – a te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal be sze dett – sze mé -
lyi jö ve de lem adó 100%-a a föld te rü let fek vé se sze rin ti te -
le pü lé si ön kor mány za tot il le ti meg.

(3) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je ál tal, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben jog erõ sen ki sza bott
kör nye zet vé del mi bír ság tel jes össze ge, a kör nye zet vé del -
mi fel ügye lõ ség ál tal a te le pü lé si ön kor mány zat te rü le tén
jog erõ sen ki sza bott és ab ból be folyt kör nye zet vé del mi bír -
sá gok össze gé nek 30%-a az ille té kes te le pü lé si ön kor -
mány za tot il le ti meg.

(4) A sza bály sér té si pénz- és hely szí ni bír ság ból szár -
ma zó, ön kor mány za ti költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá ra
vagy annak al szám lá já ra ér ke zett be vé tel 100%-a – füg -
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get le nül a jog erõs ki sza bást vég zõ szerv tõl – az ön kor -
mány za tot il le ti meg. Az ön kor mány zat a sza bály sér té si
pénz- és hely szí ni bír ság vég re haj tá sát kérõ szervtõl a
költségminimum megelõlegezését nem kérheti.

21. § A he lyi ön kor mány za tok meg ala ku lá sa kor az ala -
pí tói jog gya kor lá sa te kin te té ben ta ná csi vál la lat jog utód -
já nak – ál lam i va gyon fe lett tu laj do no si jo go sít vánnyal
ren del ke zõ szer ve zet ál tal tör té nõ – ér té ke sí té sé bõl szár -
ma zó kész pénz be vé tel 50%-a az ala pí tói jogot gyakorló
helyi önkormányzatot illeti meg.

A fõvárosi önkormányzatok bevételei

22. § A Fõ vá ro si Ön kor mány za tot meg il le tõ be vé te lek -
nek a fõ vá ro si és a ke rü le ti ön kor mány za tok kö zöt ti meg -
osz tá sá ra és át uta lá sá ra az Ötv. 64.  §-ában, a
64/A–64/C.  §-ában, va la mint a fõ vá ro si ön kor mány zat és
a ke rü le ti ön kor mány za tok kö zöt ti for rás meg osz tás ról
 szóló 2003. évi CXIV. tör vény ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítõ
szabályai

23. § (1) A rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás, a
rend sze res szo ciá lis se gély, az idõs ko rú ak já ra dé ka, a nor -
ma tív ala pú ápo lá si díj, az ön kor mány zat ál tal szer ve zett
köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa, va la mint – a Mun ka -
erõ pi a ci Alap ból – a mun ka nél kü li ek jö ve de lem pót ló tá -
mo ga tá sa, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás, a szo ciá lis
igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) 38.  §-a (2) és (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, to -
váb bá a XXIV. If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély -
egyen lõ sé gi Mi nisz té rium fe je zet bõl a gyer mek tar tás díj
meg elõ le ge zé se ese té ben a te le pü lé si ön kor mány zat elsõ
al ka lom mal az õt megilletõ havi összeg legfeljebb
kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éven
belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az e tör vény 5. szá mú mel lék let 7., 10., 20., 21. és
26. pont ja, a 6. szá mú mel lék let 1. pont ja, a 7. szá mú mel -
lék let, va la mint a 8. szá mú mel lék let I. rész 1., 3. és
4. pont ja, II. rész 3. pont ja, to váb bá a III., IV. és V. rész e
alap ján szá mí tott elõ irány za tok fo lyó sí tá sa az Áht.
101.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint, net tó
finanszírozás keretében történik.

(3) A 30.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint a
(3) be kez dé se sze rin ti egy há zi és ki sebb sé gi fenn tar tói ki -
egé szí tõ támogatást

a) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kö zokt. tv.) 81.  §-ának (13) be kez dé se,
va la mint 118.  §-ának (9) be kez dé se alap ján köz ok ta tá si
fel ada tot ellátó egyházak,

b) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény (a továb biak ban: Nek. tv.)
47.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján köz ok ta tá si fel -
ada tot el lá tó ki sebb sé gi ön kor mány za tok és a Nek. tv.
47.  §-ának (13) be kez dé se alap ján köz ok ta tá si fel ada tot
ellátó helyi kisebbségi ön kor mány za tok

a he lyi ön kor mány za tok út ján – az 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 cím elõ irány za tá ról – ve he -
tik igény be. A Kincs tár ezen össze get a he lyi ön kor mány -
zat nak fo lyó sí tott köz pon ti tá mo ga tá sok net tó fi nan szí ro -
zá sa ke re té ben a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap ban szá mol ja
el a ki egé szí tõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra szol gá ló elõ irány -
zat javára.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés
kapcsolata

24. § (1) A Nyug díj biz to sí tá si Ala pot (a továb biak ban:
Ny. Alap) és az Egész ség biz to sí tá si Ala pot (a továb biak -
ban: E. Alap) ter he lõ el lá tá sok, va la mint az Ny. Ala pot és
az E. Ala pot nem ter he lõ el lá tá sok fo lya ma tos tel je sí té se
ér de ké ben a be vé te lek és a ki adá sok idõ be li el té ré sé bõl
adó dó át me ne ti pénz ügyi hi á nyok fe de ze té re a köz pon ti
költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról ter ve zett hi tel-igény be vé tel rõl – kor mány ren de let ben
sza bá lyo zot tak sze rint – fi nan szí ro zá si ter vet kell ké szí te -
ni, amely indokolt esetben módosítható.

(3) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról fel vett hi telt az Ny. Alap és az E. Alap a be fo lyó be vé -
te le ik bõl és az ala pot nem ter he lõ el lá tá sok meg té rí té se i -
bõl soron kívül törlesztik.

25. § (1) A Kincs tár az E. Alap ré szé re a XXIV. If jú sá -
gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té -
rium fe je zet, 10. cím, 4. Gyer mek gon do zá si díj al cím, to -
váb bá a 11. cím, 3. al cím, 1. Köz gyógy el lá tás jog cím cso -
port elõ irány zat ból a fo lyó sí tó szerv ál tal be nyúj tott és a
pénz ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott fi nan szí ro zá si terv
alapján finanszírozást teljesít.

(2) Az Ny. Alap ré szé re a XXII. Pénz ügy mi nisz té rium
fe je zet, 26. cím, 1. alcím,

a) 1. Ma gán nyug díj-pénz tár ba át lé põk  miatti járulék -
kiesés pót lá sá ra jog cím cso port sze rin ti tá mo ga tás át uta lá sa

aa) az elsõ há rom ne gyed év ben ha von ta, a tárgy hó
10. nap já ig az éves elõ irány zat idõ ará nyos összegével,

ab) ok tó ber, no vem ber hó na pok ban az éves elõ irány zat 
5%-ának meg fe le lõ össze gé vel, a tárgy hó 10. napjáig,

ac) de cem ber hó nap ban az aa) és az ab) pont sze rin ti
be fi ze té sek össze gé nek és a vár ha tó éves ma gán nyug -
díj-pénz tá ri tag díj be fi ze tés kü lön bö ze té nek össze gé ben,
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leg fel jebb az elõ irány zat mér té ké ig a tárgyhó utolsó
kincstári napján,

b) 2. Nyug díj biz to sí tá si Alap ki adá sa i nak tá mo ga tá sa
jog cím cso port sze rin ti tá mo ga tás átutalása

ba) az elsõ há rom ne gyed év ben ha von ta, a tárgy hó
utol só kincs tá ri nap já ig az éves elõ irány zat idõ ará nyos
össze gé vel,

bb) ok tó ber, no vem ber hó na pok ban az éves elõ irány zat 
5%-ának meg fe le lõ össze gé vel, a tárgy hó utol só kincs tá ri
napjáig,

bc) de cem ber hó nap ban a ba) és a bb) pont ban tel je sí -
tett össze ge ket figye lembe véve a tény le ges éves be vé te lek 
és ki adá sok függ vé nyé ben, leg fel jebb az elõ irány zat mér -
té ké ig a tárgy hó utol só be vé tel be ér ke zé se és az utolsó
ellátás kifizetése után

tör té nik.

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami
pénzalapok kapcsolata

26. § Az el kü lö ní tett ál lam i pénz ala pok (a továb biak -
ban: pénz ala pok) – a be vé te lek be fo lyá sa és a ki adá sok tel -
je sí té se idõ be ni üte mé nek el té ré se ese tén – a fi nan szí ro zá -
si igé nyei tel je sí té sé hez igény be ve he ti az elõ zõ évi ma rad -
vá nyát, illetve leg fel jebb há rom hó nap ra, de a kö vet ke zõ
évre át nem hú zó dó an a KESZ-t. A KESZ igény be vé te lét
in do kolt eset ben a pénz ügy mi nisz ter en ge dé lyez he ti. Az
en ge dély re vo nat ko zó ké rel met a finanszírozási igény
felmerülése elõtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

D) Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegtõl érkezõ agrártámogatások és az 

Európai Unió részére fizetendõ cukorilleték
megelõlegezése

27. § (1) Az Áht. 18/B.  §-a (1) be kez dé sé nek zs) pont ja
alap ján a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) ré szé re, az Euró pai Mezõgazda -
sági Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap (a továb biak ban:
EMOGA) Ga ran cia Rész leg tõl ér ke zõ egy sé ges te rü let ala -
pú és pi a ci tá mo ga tá sok, ki fi ze té sek (a továb biak ban: ag -
rár tá mo ga tá sok) tel je sí té sé hez a köz pon ti költségvetés a
Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról az egy sé ges te rü let ala pú ki fi ze té sek cél já ra fel vett hi tel 
nagy sá ga nem ha lad hat ja meg a Ma gyar Köz tár sa ság nak
az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló nem zet -
kö zi szer zõ dést ki hir de tõ tör vény alap ján meg ha tá ro zott,
2005. év ben ki fi ze tés re ke rü lõ, EMOGA Ga ran cia Rész -
leg által megtérítendõ egységes területalapú támogatások
összegét.

(3) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról ter ve zett hi tel-igény be vé tel rõl az MVH-nak a Kincs tár

ré szé re – kor mány ren de let ben sza bá lyo zot tak sze rint –
2005. év vo nat ko zá sá ban 2005. ja nu ár 15-éig fi nan szí ro -
zá si ter vet kell ké szí te nie, amely indokolt esetben
módosítható.

(4) Az Euró pai Unió ál tal fi nan szí ro zott ag rár tá mo ga tá -
sok ra az igény lõ ak kor is jo go sult, ha az Áht. 10.  §-ában
fog lalt fi ze té si kö te le zett ség gel össze füg gõ, ese dé kes sé
vált és még meg nem fi ze tett köz tar to zá sa van. Az egy sé -
ges te rü let ala pú tá mo ga tás hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás ból az igény lõ csak a le járt köz tar to zás -
sal csök ken tett összeg re jo go sult. A köz tar to zás fenn ál lá -
sá ról és annak össze gé rõl az adó ha tó ság az MVH meg ke -
re sé sé re hi va tal ból ada tot szol gál tat. Az adat szol gál ta tás -
ban sze rep lõ tar to zás össze gét az MVH a XII. Föld mû ve -
lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium fe je zet, 10. cím,
5. al cím, 2. jog cím cso port, 2. Fo lyó ki adá sok és jö ve de -
lem-tá mo ga tá sok jog cím elõ irány zat ból meg ál la pí tott tá -
mo ga tás ból le von ja és át utal ja az adó ha tó ság nak. A jo go -
sul tat a köz tar to zás sal csök ken tett összeg il le ti meg, a
vissza tar tott tá mo ga tás nak meg fe le lõ össze gû tartozás az
átutalással egyidejûleg megfizetettnek minõsül. A
támogatás visszatartásáról az MVH a kedvezményezettet a 
támogatási különbözet átutalásakor tájékoztatja.

(5) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról fel vett hi telt az MVH az Euró pai Uni ó tól be fo lyó be vé -
te le i bõl so ron kívül törleszti.

(6) Az ag rár tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó, az ügy fél tõl
szár ma zó be fi ze té se ket az MVH a KESZ-hez kap cso ló dó
meg elõ le ge zé si szám la részére havonta átutalja.

(7) A XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té rium fe je zet, 10. cím, 7. Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU
ál tal nem té rí tett ki adá sok al cím terhére kell elszámolni

a) az Euró pai Bi zott ság EMOGA Ga ran cia Rész leg
éves el szá mo lá sá ról  szóló hi va ta los dön té sét köve tõen ha -
la dék ta la nul – az in ter ven ci ós fel vá sár lás ra for dí tott, de ér -
té ke sí tés bõl még be nem folyt össze gek ki vé te lé vel – a
KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák ról fel vett
hi tel azon ré szét, ame lyet az Euró pai Unió vagy az ügy fél
nem té rít meg az MVH út ján, valamint az agrár -
támogatások árfolyam-különbözetét,

b) az in ter ven ci ós fel vá sár lás hoz kap cso ló dó azon ki -
adá so kat, ame lyek a nem ze ti költ ség ve tést terhelik.

28. § (1) Az MVH kö te les az in ter ven ci ós fi nan szí ro zás 
Euró pai Unió ál tal fo lyó sí tott ka mat té rí té sét – annak be ér -
ke zé se után ha la dék ta la nul – a köz pon ti költ ség ve tés
részére befizetni.

(2) Az in ter ven ci ós fel vá sár lás sal kap cso la tos azon ka -
mat ter het, ame lyet az Euró pai Unió az MVH ál tal sza bály -
ta la nul tel je sí tett ki fi ze tés bõl ere dõ en – az Euró pai Bi zott -
ság hi va ta los dön té se alap ján – nem té rít meg, a XII. Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium fe je zet,
10. cím, 7. Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU ál tal nem
térített kiadások alcím terhére kell törleszteni.
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(3) Az (1) és (2) be kez dés ben sze rep lõ ka mat té rí té sek
el szá mo lá sa a XLI. A köz pon ti költ ség ve tés ka mat el szá -
mo lá sai, tõ ke-vissza té rü lé sei, az adós ság- és követelés-
 kezelés költ sé gei fe je zet, 2. cím, 5. In ter ven ci ós fel vá sár -
lás elõ fi nan szí ro zá si költ sé gé nek meg té rí té se al cím ja vá ra
tör té nik.

29. § (1) Az Áht. 18/B.  §-a (1) be kez dé sé nek x) pont já -
ban hi vat ko zott, cu kor il le ték-fi ze té si kö te le zett ség tel je sí -
té sé re fel vett hi tel nagy sá ga nem ha lad hat ja meg az Euró -
pai Unió ré szé re fi ze ten dõ, kö zös sé gi jog sza bály alapján
meghatározott illeték összegét.

(2) A cu kor il le ték-fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re
fel vett hi telt az MVH a cu kor il le ték meg fi ze té sé re kö te le -
zet tek tõl e cí men be fo lyó be vé te lek bõl soron kívül
törleszti.

(3) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lá ról
fel vett hi tel azon ré szét, ame lyet az MVH nem tör lesz tett,
illetve köz tar to zás ként nem ke rült be haj tás ra, a XII. Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium fe je zet,
10. cím, 7. Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU ál tal nem té rí -
tett kiadások alcím terhére kell rendezni.

Negyedik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK

KAPCSOLATA

Az egyházak és a társadalmi önszervezõdések
támogatása

30. § (1) Az Or szág gyû lés a kü lön tör vény ben meg ha -
tá ro zott szo ciá lis, köz ok ta tá si, fel sõ ok ta tá si, kul tu rá lis
köz fel ada tot (a továb biak ban: hu mán szol gál ta tá sok) el lá tó 
in téz ményt fenn tar tó egy há zi jogi sze mély, tár sa dal mi
szer ve zet, ala pít vány, köz ala pít vány, or szá gos ki sebb sé gi
ön kor mány zat, köz hasz nú tár sa ság, gaz da sá gi tár sa ság és
a hu mán szol gál ta tást alap te vé keny ség ként vég zõ, a sze -
mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó
egyé ni vál lal ko zó (a továb biak ban együtt: nem ál lam i in -
téz mény fenn tar tó ja) ré szé re mûködési és fenntartási célú
normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következõk
szerint:

a) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál lam i in téz mény
fenn tar tó ját nor ma tív hoz zá já ru lás il le ti meg – fi gye lem -
mel a b) pont ban fog lal tak ra – e tör vény 3. szá mú mel lék -
let 19–24., 26. és 30. pont já ban, az 5. szá mú mel lék let 7.,
22. és 26. pont já ban, to váb bá a 8. szá mú mel lék let I. ré szé -
nek 1., 3–4. pont já ban meg ál la pí tott, a he lyi ön kor mány -
za tok nor ma tív hoz zá já ru lá sa i val és tá mo ga tá sa i val
azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett.

b) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz ményt fenn tar tó
gaz da sá gi tár sa sá got, va la mint a ne ve lés be-ok ta tás ba a

2003/2004. tan év tõl kez dõ dõ en be lé pett gyer me kek, ta nu -
lók, illetve elõb bi ek nek a tel jes gyer mek-, ta nu ló lét szá má -
hoz vi szo nyí tott ará nyá ban szá mí tott fog lal koz ta tott pe da -
gó gus-lét szám után az e be kez dés ben meg ha tá ro zott egyé -
ni vál lal ko zót az a) pont sze rin ti normatíva 30%-ának
megfelelõ hozzájárulás és támogatás illeti meg.

c) A nem ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz ményt az ál ta la el lá -
tott köz ok ta tá si fel adat ra a 12.  § (1) be kez dé se sze rin ti
hoz zá já ru lás és támogatás illeti meg.

d) A nem ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mény gya kor ló in -
téz mé nye ese tén a 12.  § (2) be kez dé se sze rin ti nor ma tív
hoz zá já ru lás és tá mo ga tás jár. Ez a hoz zá já ru lás és tá mo -
ga tás jár az egy há zi jogi sze mély ál tal fenn tar tott in téz -
mény ese tén is, ha egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel – a
fenn tar tói jo gok kö zös gya kor lá sá ra – kö tött meg álla po dás 
ke re té ben közremûködik a gyakorló intézményi feladatok
ellátásában.

e) Nem jár nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás a szak -
kö zép is ko lai és a szak is ko lai ta nu lók gya kor la ti kép zé sé -
ben részt ve võ nek, ha költ sé gei meg té rí té sé re a Mun ka erõ -
pi a ci Alap szakképzési alaprészébõl igényt tart.

f) Az egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz ményt a Feot.
9/H.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ál lam i hoz zá já ru lás
illeti meg.

g) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó, szo ciá lis, gyer -
mek jó lé ti, gyer mek vé del mi köz fel ada tot el lá tó in téz mény
nem ál lam i fenn tar tó ját nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga -
tás il le ti meg – fi gye lem mel a h) pont ban fog lal tak ra – a
he lyi ön kor mány za tok e tör vény 3. szá mú mel lék le té nek
11. ab)–ad), 11. ba)–bf), 12., 13. a)–d), 14–16., 17., 18.
a)–b), to váb bá 8. szá mú mel lék le te II. ré szé nek 3. pont ja i -
ban meg ál la pí tott tá mo ga tá sa i val azo nos jog cí me ken,
összeg ben és feltételek mellett, a 120.  § (19) bekezdésében 
foglaltak figye lembevételével.

h) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis, gyer -
mek jó lé ti, gyer mek vé del mi köz fel ada tot el lá tó in téz ményt 
fenn tar tó gaz da sá gi tár sa sá got és az e be kez dés ben meg ha -
tá ro zott egyé ni vál lal ko zót a g) pont sze rin ti nor ma tí va
30%-ának megfelelõ hozzájárulás illeti meg.

i) A nem ál lam i in téz mény fenn tar tó já nak az e be kez -
dés alap ján meg ál la pí tott nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo -
ga tás tel jes össze gét át kell ad nia annak az in téz mény nek,
amely re te kin tet tel a tá mo ga tás megállapítására sor került.

(2) A köz ok ta tá si köz fel ada tot el lá tó egy ház a nor ma tív
hoz zá já ru lá son és tá mo ga tá son túl 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 (a továb biak ban: az egy há zak tá mo -
ga tá sá ról  szóló tör vény) 6.  §-ában meg ha tá ro zot tak szerint 
kiegészítõ támogatásra jogosult:

a) Az egy há zak tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény 6.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján ki szá mí tott tá mo ga tá si összeg, füg -
get le nül az igény be vett köz ok ta tá si szol gál ta tás szá má tól
128 000 fo rint/év min den va lós el lá tott gyer mek, illetve ta -
nu ló után, amely a fenn tar tó egy ház at il le ti meg az így
figye lembe ve he tõ óvo dai el lá tot tak, is ko lai köz is me re ti
ok ta tás ban, szak kép zé si el mé le ti ok ta tás ban, gyógy pe da -
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gó gi ai ok ta tás ban részt ve võk – a 3. szá mú mel lék let 19. a), 
20/aa), ba), c), d) és 21/aa), b) pontjaiban figye lembe
vehetõ – létszáma alapján.

b) Egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mény gya kor ló in téz mé -
nye az e be kez dés ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ tá mo ga -
tás ban nem részesül.

(3) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz ményt a Nek. tv.
47.  §-ának (4) és (13) be kez dé se alap ján fenn tar tó or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány zat a nor ma tív hoz zá já ru lá son
és tá mo ga tá son túl a Nek. tv. 47.  §-ának (10)–(12) be kez -
dé se sze rint min den va lós el lá tott gyer mek, illetve ok ta tott
ta nu ló után 128 000 fo rint/év ki sebb sé gi fenn tar tói ki egé -
szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult, az így figye lembe ve he tõ óvo -
dai el lá tot tak, is ko lai köz is me re ti ok ta tás ban, szak kép zé si
el mé le ti ok ta tás ban, gyógy pe da gó gi ai ok ta tás ban részt ve -
võk – a 3. szá mú mel lék let 19. a), 20/aa), ba), c), d) és
21/aa), b) pontjaiban figye lembe vehetõ – létszáma
alapján.

(4) A szo ciá lis és gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi köz -
fel ada tot el lá tó in téz ményt fenn tar tó egy há zi jogi sze mély
a nor ma tív hoz zá já ru lá son túl az egy há zak tá mo ga tá sá ról
 szóló tör vény fel té te lei sze rint ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo -
go sult. En nek mér té ke a 3. szá mú mel lék let 11. ab)–ad),
11. ba)–bf), 12., 13. a)–d), 14–16., 17., 18. a)–b) pontjában 
megállapított normatíva 44,9%-a.

(5) Az (1) be kez dés a)–d) és g)–h) pont já ban meg ha tá -
ro zott nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás, va la mint a
(2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ tá mo ga tás
el szá mo lá sa – a Kormány ál tal meg ha tá ro zott el já rá si sza -
bá lyok sze rint – az Ok ta tá si Mi nisz té rium, illetve az If jú -
sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té -
rium hu mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ tá mo ga tás tárgyévet
követõ év elõirányzatai terhére, illetve javára történik.

(6) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis, illetve
gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta tás
nem ál lam i fenn tar tó ja 2006. év tõl nor ma tív hoz zá já ru lás -
ra ak kor jo go sult, ha nor ma tív hoz zá já ru lás ra vo nat ko zó
igé nyét a tárgy évet meg elõ zõ év szep tem ber 30-áig be je -
len ti az in téz mény szék he lye, te lep he lye sze rin ti Ma gyar
Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gá nak a nor ma tív hoz -
zá já ru lás igény lés alap já ul szol gá ló fel adat mu ta tó (fé rõ -
hely szám, ellátotti szám, szolgálat) és az igénybevétel
várható idõpontjának feltüntetése mellett.

(7) Az (1) be kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott nor -
ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás, va la mint a (2)–(3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ tá mo ga tás fel té te le i nek
meg ál la pí tá sá ra, fo lyó sí tá sá ra és a fel hasz ná lás el len õr zé -
sé re 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 jogcím elõirányzat
terhére a Kormány által meghatározott összeg használható
fel.

(8) Az e §-ban meg ál la pí tott köz ok ta tá si célú nor ma tív
hoz zá já ru lás és tá mo ga tás a 2005/2006. évi ne ve lé si,

illetve tan év tõl kez dõ dõ en ki zá ró lag az olyan in téz mény -
ben el lá tott, ok ta tott után ve he tõ igény be, amely nek mû kö -
dé si en ge dé lyé ben az igény jo go sult sá got meg ala po zó te -
vé keny sé gek egy sé ges szer ke zet be fog lal tak, va la mint a
leg ma ga sabb ta nu ló lét szám nor ma tí va jog cí men ként és az
oktatás munkarendje (nappali, esti, levelezõ) szerint
szerepel.

(9) Ha a nem ál lam i in téz ményt fenn tar tó nak járó nor -
ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás, va la mint ki egé szí tõ tá -
mo ga tás együt tes össze ge a költ ség ve té si év ben meg ha -
lad ja a 40,0 mil lió fo rin tot, az el szá mo lás jog sze rû sé gét
füg get len könyv vizs gá ló er rõl  szóló nyi lat ko za tá val kell
alá tá masz ta ni. A könyv vizs gá lat költ sé ge i hez a köz pon ti
költ ség ve tés az 5. szá mú mel lék let 11. pont já ban fog lalt
fel té te lek sze rint já rul hoz zá, amely nek forrása a
humánszolgáltató tevékenység támogatását szolgáló
elõirányzat.

(10) A nem ál lam i in téz mény fenn tar tó ja a (2)–(4) be -
kez dés alap ján biz to sí tott ki egé szí tõ tá mo ga tást kö te les a
hu mán szol gál ta tást el lá tó in téz mé nye(i), szol gál ta tá sa(i)
tá mo ga tá sá ra for dí ta ni.

(11) A nor ma tív hoz zá já ru lás ban és tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ nem ál lam i fenn tar tá sú in téz mény, va la mint a mû -
kö dé sé hez rend sze res köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ, jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ köz gyûj te -
mény a mun ka vál lalók szá má ra leg alább a közalkalma -
zottak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
55–80.  §-ai ban meg ál la pí tott, a mun ka idõ re, pi he nõ idõ re,
elõ me ne te li és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket
köteles biztosítani.

(12) A Szoctv. 92/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt
elõ írást az Áht. 18/C.  §-a (6) be kez dé sé nek f) pont já ban
meg je lölt fenn tar tók a Kincs tár nál ve ze tett el kü lö ní tett
számlán teljesítik.

(13) A Szoctv. 92/C.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti tá -
mo ga tás össze ge leg alább 90,0 mil lió forint.

(14) A Kincs tár és az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si
és Vizs ga köz pont el len õr zik az (1)–(4) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás, va la mint
ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek jog sza bá lyi feltételeit,
az elszámolás szabályszerûségét.

(15) A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a
tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény (a továb biak -
ban: Tüo.tv.) alap ján a köz tes tü let ként mû kö dõ ön kén tes
tû zol tó sá got fenn tar tó he lyi ön kor mány zat a köz tes tü le ti
ön kén tes tûz ol tó ság fenn tar tá sá hoz és mû kö dé sé hez az
 átvállalt fel adat tal ará nyos ál lam i tá mo ga tást a Tüo.tv.
41.  §-ának (6) be kez dé se, illetve 34.  §-ának (3) be kez dé se
ér tel mé ben a XI. Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet, 19. cím,
14. Köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok nor ma tív tá mo ga tá sa
alcímének elõirányzatából a következõ feltételek és
normatívák alapján veheti igénybe:

a) a tá mo ga tást az az ön kor mány zat ve he ti igény be,
amely nek te rü le tén a tárgy évet meg elõ zõ de cem ber 1-jén
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az ön kén tes tûz ol tó ság a Tüo.tv. 34.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján köz tes tü le ti tûzoltóságként mûködött;

b) va la mennyi köz tes tü le ti ön kén tes tûz ol tó ság a ké -
szen lé ti szol gá lat mû kö dé sé hez azo nos össze gû, 9,0 mil lió 
fo rint alap tá mo ga tás ra jogosult;

c) a b) pont sze rint fel osz tott tá mo ga tás után meg ma ra -
dó elõ irány zat a köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok te rü le tén élõ la -
kos ság – a tárgy évet meg elõ zõ ja nu ár 1-jei – szá ma ará -
nyá ban ke rül fel osz tás ra.

(16) A Tüo.tv. alap ján a XI. Bel ügy mi nisz té ri um fe je -
zet, 19. cím, 2. al cím, 7. Ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek tá -
mo ga tá sa jog cím cso port elõ irány za tá ból 70 mil lió fo rin tot 
azon ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sá ra kell for dí -
ta ni, me lyek vál lal ják a köz tes tü le ti tûz ol tó ság gá tör té nõ
fej lesz tést.

31. § A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé -
nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján ki je lölt elõ irány zat fel hasz ná lá si cél ja a
2005. évi sze mé lyi jö ve de lem adó-ren del ke zé sek nél a tár -
sa dal mi bûn meg elõ zés, a par lag fû-men te sí tés fel ada ta i nak 
tá mo ga tá sa, az egész ség ja ví tást cél zó sport te vé keny ség tá -
mo ga tá sa és a Szü lõ föld Alap tá mo ga tá sa. Fel hasz ná lá sa a
2006. évi költ ség ve té si tör vény ben ke rül meg ter ve zés re.

32. § (1) A pár tok tá mo ga tá sá ra for dít ha tó ke ret bõl
(I. Or szág gyû lés fe je zet, 7. cím) az ott meg ne ve zett pár tok
a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló 1989. évi
XXXIII. tör vény ren del ke zé sei sze rint ré sze sül nek.

(2) A pár tok mû kö dé sét se gí tõ tu do má nyos, is me ret ter -
jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ ala pít vá -
nyok a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vény ren del ke zé sei sze rint ré sze sül -
nek tá mo ga tás ban az e cél ra for dít ha tó ke ret bõl (I. Or szág -
gyû lés fe je zet, 8. cím).

(3) A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek támoga -
tására elõ irány zott ke ret (I. Or szág gyû lés fe je zet, 6. cím)
felhasz nálásáról – ki je lölt bi zott sá gá nak ja vas la ta alap ján –
az Or szág gyû lés dönt.

Ötödik Fejezet

KEZESSÉGVÁLLALÁS, KEZESI HELYTÁLLÁS
ÉS VISZONTGARANCIA

33. § (1) A Kormány ál tal 2005. év ben új on nan vál lal -
ha tó egye di ke zes sé gek együt tes össze ge nem ha lad hat ja
meg a 125 000,0 mil lió fo rin tot.

(2) A 2005. év ben el vál lalt és még 2005. év ben le já ró
ke zes ség vál la lá sok a le já rat nap ját köve tõen nem ter he lik
to vább az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke re tet.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott ke ret összeg – a já -
ru lé kos hi tel költ sé gek és az ár fo lyam vál to zás  miatt be kö -
vet ke zõ emel ke dést ki vé ve – ki zá ró lag az Or szág gyû lés
jó vá ha gyá sá val lép he tõ túl.

34. § Az Áht. 33/B.  §-a alap ján fenn ál ló ki ál lí tá si ga -
ran cia vál la lá sok együt tes ál lo má nya a 2005. év egyet len
nap ján sem ha lad hat ja meg a 120 000,0 millió forintot.

35. § Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt,
hogy a 33–34.  §-ban fog lal ta kon fe lül, a köz pon ti költ ség -
ve tés ter hé re, a nem zet kö zi fej lesz té si in téz mé nyek kel kö -
ten dõ hi tel szer zõ dé sek nél – összeg sze rû kor lá to zás nél kül –
ke zes sé get vagy egyéb, szer zõ dést biz to sí tó ön ál ló kö te le -
zett sé get vál lal jon. Ezen nem zet kö zi fej lesz té si in téz mé -
nyek a kö vet ke zõk: Nem zet kö zi Új já épí té si és Fej lesz té si
Bank (IBRD, ma gya rul rö vi den: Vi lág bank), az Euró pai
Be ru há zá si Bank (EIB, ma gya rul rö vi dít ve: EBB), az
Euró pai Új já épí té si és Fej lesz té si Bank (EBRD), a né met
Új já épí té si és Hi tel bank (KfW), az Észa ki Be ru há zá si
Bank (NIB), va la mint az Euró pa Ta nács Fej lesz té si Bank -
ja (CEB).

36. § (1) A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. (a továb biak -
ban: MFB Rt.) for rás szer zés cél já ból fel vett – ame ri kai
dol lár ban, eu ró ban, sváj ci frank ban vagy fo rint ban meg ha -
tá ro zott – éven túli le já ra tú hi te le i nek, köl csö ne i nek, va la -
mint köt vény ki bo csá tá sa i nak együt tes ál lo má nya 2005. év 
fo lya mán legfeljebb 1 000 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány ha tá ro za ta alap ján az MFB Rt. ál tal
nyúj tott hi tel fi nan szí ro zás ból szár ma zó, va la mint har ma -
dik fél ja vá ra vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség bõl és bank ga ran -
ci á ból szár ma zó kö te le zett sé gek együt tes ál lo má nya
2005. év fo lya mán legfeljebb 400 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Rt. ál tal for rás szer zés cél já ból fel vett
– ame ri kai dol lár ban, eu ró ban vagy sváj ci frank ban meg -
ha tá ro zott – éven túli le já ra tú hi te lek hez és köl csö nök höz,
va la mint ki bo csá tott köt vé nyek hez kap cso ló dó an a
Kormány ál tal vál lal ha tó ár fo lyam-ga ran cia együt tes ál lo -
má nya 2005. év folyamán legfeljebb 900 000,0 millió
forint lehet.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ál la pí tott ke re te ket a
tény le ges ál lo má nyok az év egyet len nap ján sem ha lad hat -
ják meg.

37. § Az Áht. 33.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat
kell al kal maz ni a köt vény rõl  szóló 1982. évi 28. tör vény -
ere jû ren de let alap ján ál lam i ke zes ség mel lett ki bo csá tott
la kos sá gi köt vé nyek ese tén is. Ha a ke zes ség ér vé nye sí té -
sé re a volt ta ná csok ál tal ki bo csá tott köt vé nyek ese tén ke -
rül sor, ak kor a ke zes ség alap ján ki fi ze tett összeg ere jé ig a
jog utód ön kor mány za tok nak a köz pon ti költ ség ve tés sel
szem ben azon na li fi ze té si kö te le zett sé gük ke let ke zik. A
fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re a Belügyminisztérium
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és a Pénzügyminisztérium együttesen szólítja fel az
önkormányzatokat.

38. § (1) A Ma gyar Ex port-Im port Bank Rt. ál tal for -
rás szer zés cél já ból kül- és bel föl di hi tel in té ze tek tõl el fo -
ga dott be té tek és fel vett hi te lek, va la mint ki bo csá tott köt -
vé nyek együt tes ál lo má nya 2005. de cem ber 31-én leg fel -
jebb 220 000,0 millió forint lehet.

(2) A Ma gyar Ex port-Im port Bank Rt. ál tal a köz pon ti
költ ség ve tés ter hé re vál lalt ex port cé lú ga ran cia ügy le tek ál lo -
má nya 2005. de cem ber 31-én leg fel jebb 80 000,0 mil lió fo -
rint le het.

(3) A Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rt. ál tal vál lalt nem
pi ac ké pes biz to sí tá sok ál lo má nya 2005. de cem ber 31-én
leg fel jebb 250 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ál la pí tott ke re te ket a
tény le ges ál lo má nyok az év egyet len nap ján sem ha lad hat -
ják meg.

39. § (1) A Hi tel ga ran cia Rt. ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke -
zes ség ér vé nye sí té sé bõl a tár sa sá got ter he lõ fi ze té si kö te -
le zett sé gek 70%-ára – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek mel lett – a köz pon ti költ ség ve tés
visszavonhatatlan viszontgaranciát vállal.

(2) A Hi tel ga ran cia Rt. a kis- és kö zép vál lal ko zá sok,
va la mint a mun ka vál la lói rész tu laj do no si prog ram meg va -
ló sí tá sá ra – a Mun ka vál la lói Rész tu laj do no si Prog ram ról
 szóló 1992. évi XLIV. tör vény alap ján – lét re jö võ szer ve -
ze tek (e §-ban a továb biak ban: vál lal ko zá sok) hi tel in té ze -
tek kel szem be ni, leg fel jebb 15 év le já ra tú hi tel szer zõ dés -
bõl, bank ga ran cia-szer zõ dés bõl eredõ kötelezettségéért
vállalhat készfizetõ kezességet.

(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
200  000,0 millió forintot.

(4) A Hi tel ga ran cia Rt. ál tal vál lalt ke zes ség mér té ke
vál lal ko zá son ként nem ha lad hat ja meg a 600,0 mil lió fo -
rin tot, to váb bá a hi tel szer zõ dés ese tén az adóst, illetve a
bank ga ran cia-szer zõ dés alap ján a meg bí zót ter he lõ
fizetési kötelezettség 80%-át.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti költ ség ve té si vi szont ga ran -
cia ki ter jed a Hi tel ga ran cia Rt.-nek a koc ká za ti tõ ke be fek -
te té sek rõl, a koc ká za ti tõ ke tár sa sá gok ról, va la mint a koc -
ká za ti tõ ke ala pok ról  szóló 1998. évi XXXIV. tör vény
alap ján mû kö dõ koc ká za ti tõ ke tár sa ság nak és koc ká za ti
tõ ke alap nak gaz da sá gi tár sa ság ban fenn ál ló koc ká za ti
tõke befektetése ér té ke sí té sé bõl szár ma zó kö ve te lés
50%-áért vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség re is. A kész fi ze tõ ke -
zes ség gel biztosított követelés mértéke nem haladhatja
meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(6) A Hi tel ga ran cia Rt. ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség
ér vé nye sí té se ese tén a tár sa ság kö te les min den szük sé ges
jog cse lek ményt meg ten ni a rá át szál ló és a vál lal ko zás sal

szem ben fenn ál ló kö ve te lés be haj tá sá ra. A tár sa ság ál tal
be haj tott – a be haj tá si költ sé gek kel csök ken tett – összeg
70%-a a központi költségvetést illeti meg.

(7) Ha a kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás be vál tá sát köve -
tõen a Hi tel ga ran cia Rt. a reá át szállt kö ve te lést és a hi tel -
in té zet az adós sal szem ben fenn ma radt kö ve te lé sét együt -
te sen ér vé nye sí ti, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek mel lett meg ál la pod hat nak ab ban, hogy a be haj tá si
be vé te lek bõl elõször a hitelintézet követelését kell
kielégíteni.

40. § (1) Az Ag rár-vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia Ala pít -
vány (a továb biak ban e §-ban: Ala pít vány) ál tal vál lalt
kész fi ze tõ ke zes ség ér vé nye sí té sé bõl az Ala pít ványt ter -
he lõ fi ze té si kö te le zett sé gek 70%-ára – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett – a központi költség -
vetés viszontgaranciát vállal.

(2) Az (1) be kez dés ben vál lalt költ ség ve té si vi szont ga -
ran cia a me zõ gaz da sá gi tõ ke pót ló hi te lek re és az 1999. ja -
nu ár 1-je után vál lalt kész fi ze tõ ke zes sé gek érvé nye sí -
tésére vonatkozik.

(3) Az Ala pít vány a ter mé sze tes sze mé lyek, a gaz da sá gi 
tár sa sá gok, a köz hasz nú tár sa sá gok, a szö vet ke ze tek, a
ma gán vál lal ko zá sok hi tel in té ze tek kel szem be ni, leg fel -
jebb 15 éves le já ra tú hi tel szer zõ dés bõl, bankgarancia-
 szerzõdésbõl ere dõ kö te le zett sé gé ért vál lal hat kész fi ze tõ
ke zes sé get.

(4) Az Ala pít vány ál tal a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re
vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség ál lo má nya 2005. de cem ber
31-én nem ha lad hat ja meg a 120 000,0 millió forintot.

(5) A ke zes ség mér té ke jo go sul tan ként nem ha lad hat ja
meg a hi tel szer zõ dés, illetve a bank ga ran cia-szer zõ dés
sze rin ti kö te le zett sé gek 80%-os mér té két. Az ag rár- és vi -
dék fej lesz té si célú hi tel szer zõ dé sek és bank ga ran cia-szer -
zõ dé sek ese té ben a kö te le zett sé gek éves át lag ban nem ha -
lad hat ják meg a 70%-os mér té ket és jo go sul tan ként a
150,0 mil lió fo rin tot, ag rár in teg rá to rok ese tén a 600,0 mil -
lió fo rin tot. Egyéb hi tel szer zõ dé sek és bank ga ran cia-szer -
zõ dé sek ese té ben e kö te le zett sé gek éves átlagban nem
haladhatják meg a 70%-os mértéket és jogosultanként a
200,0 millió forintot.

(6) Az Ala pít vány ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség ér vé -
nye sí té se ese tén az Ala pít vány kö te les min den szük sé ges
jogi in téz ke dést meg ten ni a rá át szál ló kö ve te lés be haj tá -
sá ra. Az Ala pít vány ál tal be haj tott – a be haj tá si költ sé gek -
kel csök ken tett – összeg 70%-a a központi költségvetést
illeti meg.

(7) Ha a kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás be vál tá sát köve -
tõen az Ala pít vány a reá át szállt kö ve te lést és a hi tel in té zet 
az adós sal szem ben fenn ma radt kö ve te lé sét együt te sen ér -
vé nye sí ti, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek
mel lett meg ál la pod hat nak ab ban, hogy a be haj tá si be vé te -
lek bõl elõ ször a hi tel in té zet kö ve te lé sét kell ki elé gí te ni.
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41. § Az ál lam a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re kész fi -
ze tõ ke zes sé get vál lal a Di ák hi tel Köz pont Rt. azon fi ze té -
si kö te le zett sé ge i re, ame lyek a bel föld rõl és kül föld rõl, a
di ák hi te le zé si rend szer fi nan szí ro zá sa ér de ké ben fel vett
hi te le i bõl, illetve köt vény ki bo csá tá sa i ból ered nek. A vál -
lalt ke zes ség után a köz pon ti költ ség ve tés ke zes ség vál la lá -
si dí jat nem szá mít fel. A Di ák hi tel Köz pont Rt. éves fi nan -
szí ro zá si ter vét a pénz ügy mi nisz ter hagy ja jóvá.

42. § (1) Az e tör vény 33.  §-a és 35.  §-a alap ján vál lalt
ke zes ség után a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra ke zes ség vál -
la lá si dí jat kell fel szá mí ta ni. A ke zes ség vál la lá si díj mér té -
ke a ke zes ség gel biz to sí tott kö te le zett ség össze gé nek leg -
fel jebb 0,5%-a le het.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott dí jat a Kormány
nyil vá nos ha tá ro zat ban ala cso nyabb mér ték ben is meg ál -
la pít hat ja, illetve in do kolt eset ben el en ged he ti.

43. § Amennyi ben az ál lam nak e tör vény 34–36.  §-ai,
41.  §-a, 44.  §-a, va la mint a Priv.tv. 23.  §-ának (4) be kez dé -
se alap ján fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zik, azt a
XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 18. Ál lam ál tal vál lalt 
ke zes ség és vi szont ga ran cia ér vé nye sí té se cím ter hé re kell
tel je sí te ni.

44. § (1) Az ál lam a (2)–(4) be kez dés ben, va la mint kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett kész fi -
ze tõ ke zes sé get vál lal a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re a la -
kás cé lú in gat lan épí té sé hez, vá sár lá sá hoz hi tel in té zet tõl
igé nyelt, 2004. de cem ber 31-e után meg kö tött hi tel szer zõ -
dés alap ján fo lyó sí tott köl csön össze gé nek a hi tel fe de ze -
té ül szol gá ló, a hi tel cél sze rin ti la kás in gat lan hi tel biz to sí -
té ki ér té ké nek 60%-át meg ha la dó ré szé re leg fel jebb a hi -
tel biz to sí té ki ér ték 100%-áig (a továb biak ban: ga ran tált
hi tel rész).

(2) Az ál lam i ke zes ség vál la lás mér té ke a ga ran tált hi tel -
rész és az erre fel szá mí tott ka mat és ke ze lé si költség
100%-a.

(3) Az ál lam i ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott hi telt a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ
sze mé lyek ve he tik igény be.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti ke zes ség vál la lás alap ján a
köz pon ti költ ség ve tés ál tal ki fi ze tett összeg a tar to zás ere -
de ti kö te le zett jé nek a Ma gyar Ál lam mal szem be ni köz tar to -
zá sá nak mi nõ sül, ame lyet az APEH adók mód já ra hajt be.

Hatodik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyûlés kizárólagos hatásköre

45. § (1) Az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ cí mek, al cí mek, 
jog cím cso por tok, jog cí mek, elõ irány zat-cso por tok, ki -

emelt elõ irány za tok te kin te té ben ma gá nak tart ja fenn a jo -
got az elõ irány za tok év köz be ni meg vál toz ta tá sá ra:

a) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek tá mo ga -
tá sa (I. Or szág gyû lés fe je zet, 6. cím),

b) a pár tok tá mo ga tá sa (I. Or szág gyû lés fe je zet,
7. cím),

c) a pár tok mû kö dé sét se gí tõ, tu do má nyos, is me ret ter -
jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ ala pít vá -
nyok (I. Or szág gyû lés fejezet, 8. cím),

d) az egy há zak tá mo ga tá sa (XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u ma fe je zet, 10. cím, 39. alcím),

e) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa
(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, 21. alcím).

(2) Az Or szág gyû lés ma gá nak tart ja fenn a jo got az
I–VI., a VIII. és a XXX. fe je ze tek ki adá si és be vé te li elõ -
irány za tai fõ össze gé nek csök ken té sé re, ki vé ve az Áht.
46.  §-ában fog lal ta kat, va la mint ha a fe je ze tek kö zött a fe -
je zet fel ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõi kezdeményeznek
elõirányzat-átcsoportosítást.

A központi költségvetés elõirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei

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

1. a Ma gyar Rá dió, a Ma gyar Te le ví zió és a Duna
Televízi ó Rész vény tár sa sá gok mû sor ter jesz té si költsé -
geire szol gá ló elõ irány za tok nál (I. Or szág gyû lés fe je zet,
10. cím, 1. al cím; 11. cím, 1. alcím; 12. cím, 1. alcím),

2. a he lyi ön kor mány za tok nor ma tív hoz zá já ru lá sa i nál
(IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fejezet, 1. cím),

3. a he lyi ön kor mány za tok ál tal fel hasz nál ha tó köz -
pon to sí tott elõ irány za tok (IX. He lyi ön kor mány za tok tá -
mo ga tá sai fejezet, 2. cím) közül:

a) a la kos sá gi köz mû fej lesz tés tá mo ga tá sá nál (1. al -
cím),

b) a he lyi szer ve zé si in téz ke dé sek hez kap cso ló dó több -
let ki adá sok tá mo ga tá sá nál (10. alcím),

c) a 2004. 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 sá nál (17. alcím),

d) az 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 sá nál 
(18. al cím), ha a tá mo ga tás csak EU-s pályázatokhoz 
kapcsolódik,

e) az ECDL szá mí tó gép-ke ze lõi vizs ga és a nyelv vizs -
ga dí já nak vissza té rí té sé nél (22. alcím),

amennyi ben az 50.  § (8) be kez dé sé ben fog lalt át cso por -
to sí tá si le he tõ ség már ki me rült,
4. a te le pü lé si ön kor mány za ti szi lárd bur ko la tú bel te rü -

le ti köz utak bur ko lat-fel újí tá sá nak tá mo ga tá sá nál a ré -
giónkénti elõ irány zat 30%-ával (IX. He lyi ön kor mány za -
tok tá mo ga tá sai fejezet, 2. cím, 24. alcím),
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5. az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lévõ he -
lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sá nál (IX. He lyi ön kor mány -
za tok tá mo ga tá sai fe je zet, 3. cím, 1. al cím), amennyi ben a
15.  § (2) be kez dé sé ben és az 50.  § (8) be kez dé sé ben fog lalt 
át cso por to sí tá si lehetõség már kimerült,

6. a he lyi ön kor mány za tok nor ma tív, kö tött fel hasz ná -
lá sú tá mo ga tá sa i nál (IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá -
sai fejezet, 5. cím),

7. a 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 sá nál a szer zõ dé ses kö te le zett ség mérté kéig
(IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet, 9. cím),

8. a kü lön fé le – a 4.  § (1) be kez dé sé ben rész le te zett –
sze mé lyi ki fi ze té sek tar ta lék ke ret nél (X. Mi nisz ter el nök -
ség fe je zet, 20. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport),

9. az ál lat kár ta la ní tás nál (XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi -
dék fej lesz té si Mi nisz té rium fe je zet, 10. cím, 6. alcím),

10. a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény alap ján meg ál la -
pí tott kár ta la ní tás nál (XIV. Igaz ság ügyi Mi nisz té rium fe -
je zet, 6. cím, 2. al cím, 3. jogcímcsoport),

11. a pe ren kí vü li jogi szol gál ta tá sok nál (XIV. Igaz ság -
ügyi Mi nisz té rium fe je zet, 6. cím, 2. al cím, 5. jog cím cso -
port),

12. a Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap támogatá -
sánál (XIV. Igaz ság ügyi Mi nisz té rium fe je zet, 8. cím,
1. al cím),

13. a Be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat nál (XV.
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je zet, 25. cím,
3. al cím, 1. jog cím cso port) a nem zet gaz da sá gi je len tõ sé gû
be ru há zá sok egye di tá mo ga tá sa esetében, a Kormány
jóváhagyásával,

14. a Gyors for gal mi út há ló zat-fej lesz té sek elõ ké szí té -
se cél elõ irány zat nál a Kormány jó vá ha gyá sá val (XV. Gaz -
da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je zet, 25. cím,
3. alcí m, 4. jogcímcsoport),

15. a gaz dál ko dó szer ve ze tek ál tal be fi ze tett ter mék -
díj-vissza igény lés ki fi ze té sé nél (XVI. Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Mi nisz té rium fe je zet, 10. cím, 2. alcím,
38. jogcímcs oport),

16. a fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sa hasz nált
lakás ra elõ irány zat nál (XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet,
5. cím, 1. al cím, 4. jog cím cso port, 4. jog cím) a Kormány
jóváhagyásával,

17. a la kás tá mo ga tá sok nál (XVII. Te rü let fej lesz tés fe -
je zet, 6. cím),

18. a na gyobb össze gû euró pai uni ós tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sa ér de ké ben a XIX. EU in teg rá ció fe je zet, 3. cím, 
1–6. al cím (Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret), va la mint 8. al -
cím (Ko hé zi ós Alap) ki adá si elõ irány za tai ese té ben az ere -
de ti tá mo ga tá si elõ irány zat 45%-ával, e fölött a Kormány
döntése alapján,

19. a na gyobb össze gû euró pai uni ós tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sa ér de ké ben az euró pai uni ós for rást tar tal ma zó
INTERREG, EQUAL, PHARE, Át me ne ti tá mo ga tás,
SAPARD, Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv, Schen gen Alap

ki adá si elõ irány za tai ese té ben az ere de ti tá mo ga tá si elõ -
irány zat 15%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján,

20. a 2007 utá ni EU tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ter ve -
zés és EU nagy be ru há zá sok elõ ké szí té se elõ irány zat nál
(XIX. EU in teg rá ció fe je zet, 3. cím, 17. al cím) a Kormány
döntése alapján,

21. a kár ren de zé si cél elõ irány zat nál (XXII. Pénz ügy -
mi nisz té rium fe je zet, 12. cím, 2. al cím, 5. jog cím cso port),

22. a ka mat tá mo ga tás (fel szá molt va gyon ér té ke sí té sé -
hez) elõ irány za tá nál (XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet,
14. cím, 1. al cím, 3. jogcímcsoport),

23. a vál lal ko zá sok fo lyó tá mo ga tá sai kö zül az egyéb
vál la la ti tá mo ga tá sok nál (XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe -
je zet, 14. cím, 2. alcím),

24. a fo gyasz tói ár ki egé szí tés nél (XXII. Pénz ügy mi -
nisz té rium fe je zet, 15. cím),

25. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek ke re set-ki egé -
szí té sé nél (XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 16. cím,
2. al cím),

26. a ve gyes ki adá sok egyes jog cí me i nél (XXII. Pénz -
ügy mi nisz té rium fe je zet, 17. cím, 1. al cím, 4–6., 9.,
11–12., 19. és 21. jog cím cso por tok),

27. az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség és vi szont ga ran cia
ér vé nye sí té sé nél (XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fejezet,
18. cím),

28. a pénz be li kár pót lás nál (XXII. Pénz ügy mi nisz té -
rium fe je zet, 24. cím, 2. al cím), ki vé ve a pénz be li kár pót -
lás fo lyó sí tá si költ sé ge it (24. cím, 2. al cím, 3. jogcím -
csoport),

29. a nem zet kö zi el szá mo lá sok ki adá sa i nál (XXII.
Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 28. cím),

30. a Hoz zá já ru lás az EU költ ség ve té sé hez elõ irány -
zat nál (XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 29. cím,
1. alcí m),

31. az át adás ra nem ke rült in gat la nok utá ni (egy há zi)
já ra dék nál (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. jogcímcsoport),

32. az egyes pénz be li tá mo ga tá sok nál (XXIV. If jú sá gi,
Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium,
9. cím, 10. al cím) ki vé ve a moz gás kor lá to zot tak szer zé si
és át ala kí tá si tá mo ga tá sát (9. cím, 10. alcím, 6. jog -
címcsoport),

33. a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram tá mo ga tá sá nál
(XXIV. If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé -
gi Mi nisz té rium, 9. cím, 16. al cím, 2. jogcímcsoport),

34. a csa lá di pót lék, anya sá gi tá mo ga tás, gyer mek gon -
do zá si se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer mek ne ve lé si tá -
mo ga tás, apá kat meg il le tõ mun ka idõ-ked vez mény tá vol -
lé ti dí já nak meg té rí té sé nél (XXIV. If jú sá gi, Csa lád ügyi,
Szo ciá lis és Esélyegyenlõségi Minisztérium, 10. cím),

35. az egyéb szo ciá lis el lá tá sok és költ ség té rí té sek nél
(XXIV. If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé -
gi Mi nisz té rium, 11. cím), ki vé ve az egész ség ügyi fel ada -
tok el lá tá sá val kap cso la tos hoz zá já ru lást (11. cím, 3. al -
cím, 2. jog cím cso port), a ter hes ség-meg sza kí tást (11. cím,
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3. al cím, 3. jog cím cso port), a fo lyó sí tott ellátások utáni
térítést (11. cím, 4. alcím),

36. a pol gá ri szol gá lat nál (XXVI. Fog lal koz ta tás po li ti -
kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium fe je zet, 8. cím, 2. alcím),

37. a köz pon ti költ ség ve tés ka mat el szá mo lá sa i nál, tõ -
ke-vissza té rü lé se i nél, az adós ság- és kö ve te lés ke ze lés
költ sé ge i nél (XLI. fejezet)

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.

(2) A XXIV. If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély -
egyen lõ sé gi Mi nisz té rium fe je zet, 11. cím, 4. Fo lyó sí tott
el lá tá sok utá ni té rí tés al cím ki adá si elõ irány za ta a nyug díj -
sze rû el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek év kö zi el lá tás-eme -
lé se vég re haj tá sá val össze füg gés ben té te les el szá mo lás
alap ján az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ -
sé gi mi nisz ter en ge dé lyé vel túl lép he tõ.

(3) A XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je -
zet, 25. cím, 30. al cím, 4. MÁV Rt. tõ ke szer ke ze te tör vé -
nyi elõ írásnak tör té nõ meg fe lel te té se és 5. GYSEV Rt. tõ -
ke eme lé se jog cím cso por tok ki adá si elõ irány za tai a MÁV
Rt. és a GYSEV Rt. 2004. évi szám vi te li be szá mo ló já nak
el fo ga dá sát köve tõen a tár sa sá gok tõ ke szer ke ze té nek a
tör vé nyi kö ve tel mé nyek nek tör té nõ meg fe lel te té se ér de -
ké ben a Kormány jó vá ha gyá sá val túl lép he tõk. A Ma gyar
Ál lam a MÁV Rt. tõ ke pót lá sát a saját tõkébe, azon belül az 
eredménytartalékba történõ befizetéssel hajtja végre.

(4) Az ok ta tá si célú hu mán szol gál ta tá sok (XX. Ok ta tá si 
Mi nisz té rium fe je zet, 11. cím, 2. al cím, 3. jog cím cso port),
a szo ciá lis célú hu mán szol gál ta tá sok (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, 12. al cím) e tör vénnyel meg ál la pí tott elõ -
irány za ta i nak ki adá sai az ere de ti elõ irány za tot az 50.  §
(9)–(10) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint túllép -
hetik.

47. § (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 te 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 zá si 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. Személyi jövedelemadó alcím
elõirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) A pénz ügy 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 za tok
ter hé re, amennyi ben az ál ta la meg ha tá ro zott fel té te lek és
az (1) be kez dés ben meg je lölt elõ irány za tok nak a pénz ügy -
mi nisz ter által meghatározott negyedéves bevételi tervei
teljesülnek.

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 no vem ber 25-éig az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott be vé te li elõ irány zat leg alább
89%-ban tel je sül, az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi jut ta tá -
sok 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 kell az APEH rendelkezésére
bocsátani.

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 pénz ügy mi -
nisz ter ál tal meg ha tá ro zott feltételek teljesülése esetén, 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 101,3%-ban, vagy

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 102%-ban, továbbá

c) az a)–b) pont ban em lí tett elõ irány za tok együt te sen
leg alább 101,4%-ban tel je sül nek.

(2) A pénz ügy 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 -
jelölt elõ irány za tok nak a pénz ügy mi nisz ter által meg -
határozott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.

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 tárgy év no vem ber 30-ig 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 leg alább 89%-ban 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 za tok 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 
kell a Vám- és Pénzügyõrség rendelkezésére bocsátani.

49. § (1) A XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té rium fe je zet, 9. Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi te rü le ti szer vek (a továb biak ban: te rü le ti szer vek)
cím, 1. Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt elõ irány za ta leg fel jebb 
300,0 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 96,0 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 XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium fe je zet, 11. cím, 3. Ter mék dí jak al cím és
11. cím, 5. Víz kész let já ru lék al cím elõ irány za ta együt te -
sen leg alább 101%-ban teljesül.
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(2) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi 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 a pénz ügy mi -
nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek és az (1) be kez dés ben 
meg je lölt elõ irány za tok nak a pénz ügy 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 no vem ber 25-éig az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott be vé te li elõ irány za tok leg alább
89%-ban tel je sül nek, az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi jut -
ta tá sok és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za tok -
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 kell a területi szervek
rendelkezésére bocsátani.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét
ellátó szervek vezetõinek különleges jogosítványai

50. § (1) A Kormány fel ha tal ma zást kap arra, hogy a
4.  § (2) be kez dés sze rin ti köz pon ti költ ség ve té si szer vek
szá má ra 2005. év ben en ge dé lyez ze a ki emelt elõ irány za -
tok kö zöt ti – az ere de ti elõ irány zat hoz ké pest tör té nõ – át -
cso por to sí tást, ha a 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
in téz ke dé sek kel össze füg gõ több let ki adá sok ra a sze mé lyi
jut ta tá sok és a mun ka adó kat terhelõ járulékok elõirányzata 
nem nyújt elegendõ fedezetet.

(2) A 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti elõ irány zat fe je ze tek re,
cí mek re, al cí mek re, jog cím cso por tok ra, jog cí mek re, elõ -
irány zat-cso por tok ra, ki emelt elõ irány za tok ra – fel mé rés
alap ján – tör té nõ át cso por to sí tá sá ra a pénzügyminiszter
kap felhatalmazást.

(3) A Kormány fel ha tal ma zást kap arra, hogy a gáz ár eme -
lés bõl adó dó la kos sá gi ter hek eny hí té se ér de ké ben sa ját
hatáskö rében, a szo ciá lis szem pon tok figye lembevételével
tá mo ga tást ál la pít son meg.

(4) Az ál lam ház tar tás pénz ügyi egyen sú lyá nak vé del me 
ér de ké ben, a fe je ze tek – a 46.  §-ban meg ha tá ro zot ta kon,
illetve az ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány za ton (XV. Gaz -
da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je zet, 25. cím, 6. al -
cím) kí vü li – fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta ik tá mo ga tás sal 
fe de zett ré szé nek a Kormány ál tal meghatározott mértékét
használhatják fel az elsõ félévben.

(5) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy a
Mû vé sze tek Pa lo tá ja be ru há zást és annak mû köd te té sét
köz és ma gán part ner ség (PPP) ke re té ben meg va ló su ló
szol gál ta tás-vá sár lá si konst ruk ci ó vá ala kít sa át. Az ál lam i
szol gál ta tás-vá sár lás idõ tar ta ma 30 évig tart son, 2005-tõl
kez dõ dõ en. A be ru há zás ra és a mû köd te tés re vo nat ko zó
kötelezettségvállalás nettó jelenértéke: 97,9 milliárd
forint.

(6) A pénz ügy mi nisz ter év köz ben fe je ze tek kö zöt ti elõ -
irány zat-át cso por to sí tást hajt hat vég re a XXII. Pénz ügy -
mi nisz té rium fe je zet, 17. cím, 1. al cím, 13. Rend kí vü li be -
ru há zá si tar ta lék jog cím cso port elõ irány zat ter hé re.

(7) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy a
XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma fe je zet, 
10. cím, 31. al cím, 4. Mû vé sze tek Pa lo tá ja meg va ló sí tá sá -
val és mû kö dé sé vel kap cso la tos ki adá sok jog cím cso por -
ton elõ irány zott 9065,0 mil lió fo rint ból felszabaduló
összeg felhasználásáról intézkedjék.

(8) A bel ügy mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel és a tá mo -
ga tás jel le ge sze rint ille té kes mi nisz ter rel egyet ér tés ben a
he lyi ön kor mány za tok ál tal fel hasz nál ha tó köz pon to sí tott
elõ irány za tok (IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe -
je zet, 2. cím) al cí mei kö zött, a he lyi ön kor mány za tok mû -
kö dõ ké pes sé gé nek meg õr zé sét szol gá ló ki egé szí tõ tá mo -
ga tá sok (IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet,
3. cím) al cí mei kö zött, to váb bá a IX. He lyi ön kor mány za -
tok tá mo ga tá sai fe je zet, 2. és 3. cím, va la mint a 8. cím kö -
zött – a fel hasz ná lá si igény figye lembevételével – át cso -
por to sí tá so kat hajt hat vég re. Ha az át cso por to sí tás a
IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fejezet, 2. címérõl
a 3. címre történik, úgy az átcsoportosítás ez utóbbi címre
az 1., 3., 2. alcím számsorrendjében történik.

(9) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az ok ta tá si mi nisz -
tert, hogy – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az ok ta -
tá si célú hu mán szol gál ta tá sok 2005. évi nor ma tív tá mo ga -
tá si elõ irány za tai (XX. Ok ta tá si Mi nisz té rium fe je zet,
11. cím, 2. al cím, 3. jog cím cso port, 1–2. jog cím) kö zött
év köz ben át cso por to sí tást hajt son vég re, illetve azok
együt tes össze gét meg ha la dó ki adá si kö te le zett sé get az
Ok ta tá si Mi nisz té rium fe je zet más elõ irány za tá nak ter hé re 
tör té nõ át cso por to sí tás sal tel je sít se. Az ok ta tá si mi nisz ter
in téz ke dé se nor ma tív tá mo ga tást és kö te le zett ség vál la lás -
sal ter helt elõ irány za tot nem érint het.

(10) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az if jú sá gi, csa lád -
ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz tert, hogy – a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a szo ciá lis célú hu -
mán szol gál ta tá sok 2005. évi nor ma tív tá mo ga tá si elõ -
irány za tai (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, 12. al cím)
jog cím cso port jai kö zött év köz ben át cso por to sí tást hajt son 
vég re, illetve azok együt tes össze gét meg ha la dó ki adá si
kö te le zett sé get az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély -
egyen lõ sé gi Mi nisz té rium fe je zet más elõ irány za ta i nak
ter hé re tör té nõ át cso por to sí tás sal tel je sít se. Az if jú sá gi,
csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter in téz -
ke dé se a 46.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, va la mint a 
kö te le zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány za to kat nem érint -
he ti.

(11) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter
elõ ze tes egyet ér té sé vel a XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Minisztérium fejezet,
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a) 10. cím, 2. al cím, 2. Ag rár ku ta tás, tan üze mek, fel sõ -
ok ta tás tá mo ga tá sa, 8. Ága za ti szak mai szer ve ze tek és
kép vi se le tek tá mo ga tá sa, 9. Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa
jog cím cso por tok, a 10. cím, 5. al cím, 2. Költ ség ve tés bõl
mû kö dõ tá mo ga tá sok jog cím cso port, a 10. cím, 7. Ár fo -
lyam koc ká zat és egyéb, EU által nem térített kiadások
alcím között és azokon be lül,

b) 10. cím, 11. Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv al cím tá -
mo ga tá si elõ irány za ta i ból a 10. cím, 5. al cím, 2. jog cím -
cso port, 2. Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem-tá mo ga tá sok
jogcím ja vá ra

át cso por to sí tást hajt son vég re.

(12) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a hon vé del mi mi -
nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel
a had erõ-át ala kí tás sal össze füg gõ szer ve ze ti in téz ke dé -
sek bõl ere dõ fel ada tok, a NATO felé vál lalt had erõ-fej -
lesz té si cél ki tû zé sek, va la mint az elõ re nem ter ve zett nem -
zet kö zi fel ada tok vég re haj tá sa cél já ból a XIII. Hon vé del -
mi Mi nisz té rium fe je zet cí mei, al cí mei kö zött – be le ért ve
cí men be lül a kiemelt elõirányzatokat is – indokolt esetben 
átcsoportosítást hajtson végre.

(13) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a bel ügy mi nisz -
tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel az
elõ re nem ter ve zett nem zet kö zi fel ada tok vég re haj tá sa cél -
já ból a XI. Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet cí mei, al cí mei kö -
zött – be le ért ve a cí men be lül a ki emelt elõ irány za to kat
is – indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(14) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az egész ség ügyi
mi nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé -
vel az egész ség ügyi struk tú ra-át ala kí tás sal össze füg gõ in -
téz ke dé sek re a XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium fe je zet
cí me i nek, al cí me i nek, jog cím cso port ja i nak és jog cí me i -
nek elõ irány za ta it és lét szám ke re te it, a cí men belül a
kiemelt elõirányzatokat is egymás között átcsoportosítsa.

(15) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz -
le ke dé si mi nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben a XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je -
ze ten be lül a 25. cím, 5. Út fenn tar tá si és fej lesz té si cél elõ -
irány zat al cím, a 25. cím, 38. Fel zár kóz ta tá si Inf ra struk tu -
rá lis Fej lesz té si Alap prog ram al cím, va la mint a 25. cím,
3. al cím, 4. Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té sek elõ ké szí -
té se jog cím cso port elõirányzatokat egymás között – a
szükség szerinti mértékben – átcsoportosítsa.

(16) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz -
tert, hogy a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ér te sí té -
se alap ján a XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té -
ri u ma fe je zet, 10. cím, 31. al cím, 6. Köz hasz nú tár sa sá gok
köz hasz nú fel ada ta i nak tá mo ga tá sa jog cím cso port elõ -
irány zat ból, va la mint a XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök -
ség Mi nisz té ri u ma fe je zet, 3. Mû vé sze ti in téz mé nyek cím
elõ irány zat ból a szín ház i fel ada tot el lá tó köz hasz nú tár sa -
ság(ok), költ ség ve té si szerv(ek) fenn tar tói fel ada ta i nak
ön kor mány zat(ok) ré szé re meg ál la po dás sal tör té nõ át adá -
sá val egy ide jû leg az õ(ke)t a meg álla po dás sze rint meg il -

le tõ össze get a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 4. A helyi önkormányzatok színházi támogatása
cím megfelelõ alcímeire átrendezze.

(17) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az euró pai ügye -
kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz tert, hogy az Euró pai Unió
költ ség ve té sé bõl 2007-tõl tá mo ga tan dó egye di pro jek tek
elõ ké szí té sé re leg fel jebb 20 000,0 mil lió fo rint össze gig
olyan fi ze té si kö te le zett sé get vál lal jon, mely nek
teljesítése legkorábban 2006-ban esedékes.

(18) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a re gi o ná lis fej -
lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li
minisztert, hogy

a) a XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet, 5. cím, 1. al cím,
4. jog cím cso port, 3. La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá -
sá nak tá mo ga tá sa jog cím és az 5. Lak bér tá mo gat ás jogcím
elõirányzatait,

b) a XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet, 5. cím, 3. al cím,
3. jog cím cso port ba tar to zó va la mennyi de cent ra li zált
szak mai fej lesz té si prog ram elõ irány za tát – a re gi o ná lis
fej lesz té si ta ná csok kal egyez tet ve – a 19. szá mú mel lék let -
ben fog lalt, ré gi ók szá má ra meghatározott összeg
megváltoztatása nél kül

egy más kö zött át cso por to sít sa.

(19) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a re gi o ná lis fej -
lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
tert, hogy a XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet, 5. cím, 1. al -
cím, 4. jog cím cso port, 5. Lak bér tá mo gat ás jog cím 2005.
évi elõ irány za tá val azo nos mér té kû kö te le zett sé get
vállaljon a 2006. és a 2007. évre.

(20) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a re gi o ná lis fej -
lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel a
fel ügye le te alá tar to zó hi va ta lok te vé keny sé gé nek össze -
han go lá sá ra a XVII. Te rü let fej lesz tés fe je ze ten be lül a cí -
mek, al cí mek kö zött – be le ért ve a cí men be lü li ki emelt
elõ irány za to kat is – át cso por to sí tást hajt son vég re. Az át -
cso por to sí tás mér té ke nem ha lad hat ja meg a 2005. évi tá -
mo ga tás 3%-át. Az át cso por to sí tás nem irá nyul hat a de -
cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok, a de cent ra li zált
szakmai fejlesztési programok, valamint e törvény 46.  §
(1) bekezdésében meghatározott elõirányzatok terhére.

(21) Az ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek – az Áht.
12/A.  §-ában írt, a Kormány ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek
és el já rá si rend sze rint – a költ ség ve té sük ter hé re hosszú
távú (leg fel jebb 20 éves) kö te le zett sé get vál lal hat nak fel -
hal mo zá si cé lok ra vagy be ru há zást he lyet te sí tõ szol gál ta -
tás vá sár lá sá ra. Az eb bõl szár ma zó éves fi ze té si kö te le zett -
sé gek együt tes össze ge – bele nem ért ve a 2004-ben a
Kormány ál tal el fo ga dott inf ra struk tú ra-fej lesz té si prog ra -
mo kat meg va ló sí tó kö te le zett ség vál la lá so kat – egyik év -
ben sem ha lad hat ja meg az éves költ ség ve té sük do lo gi és
fel hal mo zá si célú elõ irány za tá nak 10%-át. Amennyi ben e
ha tárt az éves fi ze té si kö te le zett sé gek együt tes össze ge a
költ ség ve té si szerv költ ség ve té sé nek csök ke né se  miatt ha -
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lad ja meg, ak kor új kö te le zett ség nem vál lal ha tó mind -
addig, amíg az arány hely re nem áll. A hosszú távú kö te le -
zett sé gek rõl éven te ki mu ta tást kell ké szí te ni, amely az
éves költ ség ve tés és be szá mo ló ré szét ké pe zi. A fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek kö te le zett ség vál la lá sá nak 50%-át az Ok -
ta tá si Mi nisz té rium a jó vá ha gyott éves fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tai ter hé re át vál lal hat ja. Az át vál la lá sok
együttes összege nem haladhatja meg az Oktatási
Minisztérium adott évre jóváhagyott központi beruházási
elõirányzatai 33%-ának megfelelõ mértéket. Az ezt
meghaladó átvállaláshoz a pénzügyminiszter egyetértése
szükséges.

(22) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az ok ta tá si mi nisz -
tert, hogy – a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – a 
XX. Ok ta tá si Mi nisz té rium fe je zet, 11. cím, 2. al cím,
10. Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (egy há zi vi lág i kép -
zés) jog cím cso port, va la mint 11. Hall ga tói lét szám kép zé -
si több le te (ala pít vá nyi fel sõ ok ta tás) jog cím cso port elõ -
irány za to kat egy más között – a szükséglet szerinti
mértékben – átcsoportosítsa.

(23) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz -
tert, hogy – a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – a 
ha tá ron túli ma gya rok prog ram ja i nak ha té ko nyabb vég re -
haj tá sa cél já ból in do kolt eset ben a XVIII. Kül ügy mi nisz -
té ri um fe je zet, 5. cím, 34. al cím 1. és 2. jog cím cso port elõ -
irány za tai között átcsoportosítást hajtson végre.

(24) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy
ren de let ben sza bá lyoz za a több cik lu sú kép zés kí sér le ti be -
ve ze té sét a fel sõ ok ta tás ban, illetve a már ki adott en ge dé -
lyek alap ján meg kez dett több cik lu sú kép zés foly ta tá sá nak
fel té te le it. A több cik lu sú kép zés az ok ta tá si mi nisz ter
egye di kí sér let be ve ze té sé re adott en ge dé lye alap ján in dít -
ha tó 2005-tõl a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben. A több cik lu sú 
kép zés sza bá lyo zá sa so rán el le het tér ni a Feot.
84–86.  §-át ól. A több cik lu sú kép zés te kin te té ben egye bek -
ben a Feot. ren del ke zé se it kell al kal maz ni, az zal az el té rés -
sel, hogy ahol jog sza bály fõ is ko lai szin tû vég zett ség rõl
ren del ke zik, azon alap fo ko za tot és szak kép zett sé get,
illetve ahol alap fo ko zat ról és szak kép zett ség rõl ren del ke -
zik, azon fõ is ko lai vég zett sé get és szak kép zett sé get, to -
váb bá ahol egye te mi szin tû vég zett ség rõl, szak kép zett ség -
rõl ren del ke zik, azon mes ter fo ko za tot és vég zett sé get,
illetve mesterfokozatról és szakképzettségrõl rendelkezik,
azon egyetemi szintû végzettséget és szakképzetséget is
érteni kell. A többciklusú képzés szabályozási elvei a
következõk:

a) fel sõ ok ta tás egy más ra épü lõ, fel sõ fo kú vég zett sé gi
szin tet biz to sí tó kép zé si ciklusai:

aa) az alap kép zés,
ab) a mes ter kép zés,
ac) a dok to ri kép zés.
b) Az alap- és mes ter kép zés egy más ra épü lõ cik lu sok -

ban (osz tott) kép zés ként, illetve jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott eset ben osz tat lan (egy sé ges) kép zés ként le het meg -
szer vez ni. Az osz tott (cik lu sok ra bon tott) és osz tat lan

(egy sé ges) kép zé sek szer ke ze tét a Kormány rendeletben
határozza meg.

c) Az alap kép zés ben alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba -
che lor) és szak kép zett ség sze rez he tõ. Az alap fo ko zat az
elsõ fel sõ fo kú vég zett sé gi szint, amely fel jo go sít a mes ter -
kép zés meg kez dé sé re. Az alap kép zés ben leg alább száz -
nyolc van, leg fel jebb két száz negy ven kre dit meg szer zé se
ír ha tó elõ. A kép zé si idõ legalább hat, legfeljebb nyolc
félév lehet.

d) A mes ter kép zés ben mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas -
ter) és szak kép zett ség sze rez he tõ. A mes ter fo ko zat a má -
so dik fel sõ fo kú vég zett sé gi szint. A mes ter kép zés ben leg -
alább hat van, leg fel jebb száz húsz kre dit meg szer zé se ír ha -
tó elõ. A kép zé si idõ legalább kettõ, legfeljebb négy félév
lehet.

e) Az alap szak és az ah hoz kap cso ló dó mes ter sza kon,
va la mint az osz tat lan (egy sé ges) kép zés ben együt te sen
leg alább há rom száz, leg fel jebb há rom száz hat van kre dit
meg szer zé se ír ha tó elõ. A kép zé si idõ leg alább tíz és
legfeljebb tizenkét félév lehet.

51. § (1) Az Or szág gyû lés el ren de li, hogy a köz pon ti
költ ség ve tés Mi nisz ter el nök ség fe je ze té ben, a Mun ka erõ -
pi a ci Alap nál, az E. Alap nál és az Ny. Alap nál az e be kez -
dés a)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott egyes elõ irány za tok -
ból az ál lam ház tar tás egyen sú lyi koc ká za ta i nak mér sék lé -
sé re ja nu ár hó nap ban Ál lam ház tar tá si egyen súlyt biz to sí tó 
tar ta lék (a továb biak ban: államháztartási tartalék) elõ -
irányzatot kell létrehozni.

Az ál lam ház tar tá si tar ta lék for rá sa:

a) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek – ide ért ve a tár sa -
da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer ve ket is – tá mo ga tás sal fe -
de zett ki adá sa i nak intézményi elõirányzatai 1%-a,

b) a köz pon ti költ ség ve tés fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok tá mo ga tás sal fe de zett kiadásai 10%-a,

c) az Ál ta lá nos tar ta lék elõ irány za tá ból 10 000,0 mil lió
forint,

d) a Mun ka erõ pi a ci Alap Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol -
gá lat mû kö dé se és fej lesz té se cím al cí me i nek ki adá si
elõirányzatai 1%-a,

e) az E. Alap Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím cso -
port jog cí mei ki adá si elõ irány za tai együt tes össze gé nek
0,3%-a.

(2) a) A he lyi ön kor mány za tok költ ség ve té sé ben – össz -
hang ban az e § (1) be kez dé sé vel – szin tén ál lam ház tar tá si
tar ta lé kot kell ké pez ni. En nek mér té ke 17,25%, a te le pü lé -
si ön kor mány za tok nál a 4. szá mú mel lék let A) pont ja sze -
rin ti hely ben ma ra dó sze mé lyi jö ve de lem adó ra, a me gyei
ön kor mány za tok nál a 4. szá mú mel lék let B) II. a) és
b) pont ja szerinti személyijövedelemadó-részesedés
83%-ára vetítve.

Ez nem érin ti a he lyi ön kor mány za to kat – e tör vény
4. szá mú mel lék le te B) I. és B) II. c) pont ja sze rint – nor ma -
tí van meg il le tõ sze mé lyi jö ve de lem adót és a B) III. pont ja
sze rin ti jö ve de lem kü lönb ség-mér sék lést szolgáló részt.
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b) Az a) pont sze rin ti össze get a he lyi ön kor mány za tok
költ ség ve té sük ben cél tar ta lék ként irányozzák elõ.

c) Az a) pont ban fog lal tak ön kor mány za ton kén ti
össze gét a 14.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren de let -
ben kell közzétenni.

d) A he lyi ön kor mány za tok nak az Áht. 63.  §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti pénz el lá tá sa a c) pont sze rint csök -
ken tett sze mé lyi jö ve de lem adó összeg figye lem be -
vételével tör té nik.

(3) A Kormány fel ha tal ma zást kap arra, hogy az (1) be -
kez dés ha tá lya alá nem esõ elõ irány za to kat meg ál la pít sa.

(4) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy a
gaz da sá gi nö ve ke dés is me re té ben és az ál lam ház tar tás be -
vé te li elõ irány za ta i nak függ vé nyé ben, azok ked ve zõ ala -
ku lá sa ese tén, az ál lam ház tar tá si tar ta lék fel hasz ná lá sát
en ge dé lyez ze és azon túl, to váb bi – az (1) be kez dés a)–b),
d)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok nál – túl lé -
pést, a he lyi önkormányzatok részére pedig pótlólagos
támogatást engedélyezzen.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti in téz ke dé sek he lyi ön kor -
mány za to kat érin tõ ré szét a 14.  § (3) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ren de let mó do sí tá sá val kell köz zé ten ni, és az Áht. 
63.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti pénz el lá tást ennek meg -
fele lõen kell végezni.

(6) Az Or szág gyû lés el ren de li, hogy 2005. év ben a köz -
pon ti költ ség ve té si szer vek nél – ide ért ve a tár sa da lom biz -
to sí tá si költ ség ve té si szer ve ket is – és a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok nál a 2004. évi vel azo nos össze gû elõ irány -
zat-ma rad vány kép zõ dé sét kell el ér ni. Az eh hez szük sé ges 
in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra a Kormány kap felhatal -
mazást.

52. § (1) Az I. Or szág gyû lés fe je ze ten be lül a Hi va tal
gaz da sá gi fõ igaz ga tó já nak, a X. Mi nisz ter el nök ség fe je ze -
ten be lül a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nek, a 
XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je ze ten be lül a pénz ügy mi -
nisz ter nek – mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ -
jé nek – ter ve zé si, elõ irány zat-mó do sí tá si, -fel hasz ná lá si,
be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si, el len õr zé si kö te le -
zett sé ge és joga nem ter jed ki az I. Or szág gyû lés fe je zet,
5. Köz be szer zé sek Ta ná csa cím, a X. Mi nisz ter el nök ség
fe je zet, 10. Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal cím, 11. Pol -
gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok cím, 12. Nem ze ti
Sport hi va tal cím, a 20. Tartalékok cím, illetõleg a
XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fejezet, 13. Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete cím elõirányzatokra.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt jo go kat és kö te le zett -
sé ge ket az I. Or szág gyû lés fe je zet, 5. Köz be szer zé sek Ta -
ná csa cím fe lett a Ta nács el nö ke, a X. Mi nisz ter el nök ség
fe je ze ten be lül a 10. Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal cím
ese té ben a szer ve zet el nö ke, a XXII. Pénz ügy mi nisz té rium 
fe je zet, 13. Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Felügyelete cím
felett a Felügyeleti Tanács elnöke látja el.

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a 11. Pol -
gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok cím fe lett ugyan ezen
jog kört a szol gá la tok irá nyí tá sá ban köz re mû kö dõ po li ti kai 
ál lam tit kár, a 12. Nem ze ti Sport hi va tal cím felett a
szervezet elnöke útján gyakorolja.

(3) A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet
ese té ben – a 6. Cím zett és cél tá mo ga tá sok cím és a 7. A he -
lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel ada ta i nak
tá mo ga tá sa cím ki vé te lé vel – a bel ügy mi nisz ter, a
XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet, va la mint a IX. He lyi ön -
kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet, 6. Cím zett és cél tá mo -
ga tá sok cím és a 7. A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és
vis ma i or fel ada ta i nak tá mo ga tá sa cím ese té ben a re gi o ná -
lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li
mi nisz ter, a XIX. EU In teg rá ció fe je zet ese té ben az euró -
pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter, a XXXIV.
Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal fe je zet ese té ben 
a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal el nö ke, a
XLII. A köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet ese té -
ben a pénz ügy mi nisz ter gya ko rol ja az (1) be kez dés ben
meg je lölt jo go kat és kö te le zett sé ge ket.

(4) A VI. Bí ró sá gok fe je zet nél a fe je zet fel ügye le tét el -
lá tó szerv ve ze tõ je az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Tanács elnöke.

(5) A XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet, 5. cím, 1. al cím,
4. jog cím cso port, 2. Épí tés ügyi cél elõ irány za tok jog cím
ter hé re a be vé te lek ter ve zett mér té ké ig le het köte -
lezettséget vállalni.

53. § (1) Az Euró pai Unió Bi zott sá ga és a Ma gyar Köz -
tár sa ság ál tal el fo ga dott Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret ben,
illetve az Ope ra tív Prog ra mok ban meg ha tá ro zott pri o ri -
tás-össze gek (kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány za tok)
egy év nél hosszabb távú el kö te le zett sé get je len te nek a
Kormány ré szé re. A ke re tek össze gét a 14. szá mú mel lék -
let mu tat ja be.

(2) Az Euró pai Unió Struk tu rá lis Alap ja i ból szár ma zó
tá mo ga tá sok ese tén tárgy év ben a 14. szá mú mel lék let ben a 
tárgy év re meg ha tá ro zott, illetve az elõ zõ évi, még le nem
kö tött kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat össze gé ig
vál lal ha tó tárgyévi és éven túli kötelezettség.

A Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret Irá nyí tó Ha tó ság egyet -
ér té sé vel – amennyi ben azt a prog ram jel le ge in do kol ja – a 
2006. évre meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ -
irány zat mér té ké ig is vál lal ha tó éven túli kö te le zett ség. A
Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret Irá nyí tó Ha tó ság és a pénz -
ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel a Kör nye zet vé de lem és Inf ra -
struk tú ra Ope ra tív Prog ram ese té ben a 2004–2006. évek re
meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány za tok
össze gén túl is vál lal ha tó éven túli kö te le zett ség.
Amennyi ben 2005-ben a ren del ke zés re álló kö te le zett ség -
vál la lá si ke ret-elõ irány zat össze gé nél ki sebb összeg re tör -
té nik kö te le zett ség vál la lás, úgy a kö vet ke zõ év ben a fenn -
ma ra dó összeg gel nö velt kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ -
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irány zat mér té ké ig tör tén het tárgy évi és éven túli kö te le -
zett ség vál la lás.

(3) Az Euró pai Unió Bi zott sá ga és a Ma gyar Köz tár sa -
ság ál tal el fo ga dott EQUAL Prog ram do ku men tum ban
meg ha tá ro zott pri o ri tás-össze gek (kö te le zett ség vál la lá si
ke ret-elõ irány za tok) egy év nél hosszabb távú el kö te le zett -
sé get je len te nek a Kormány ré szé re. A ke re tek össze gét a
15. szá mú mel lék let mu tat ja be.

(4) Az Euró pai Unió EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye -
zé sé bõl szár ma zó tá mo ga tá sok ese tén tárgy év ben a
15. szá mú mel lék let ben a tárgy év re meg ha tá ro zott, illetve
az elõ zõ évi, még le nem kö tött kö te le zett ség vál la lá si ke -
ret-elõ irány zat össze gé ig vál lal ha tó tárgy évi és éven túli
kö te le zett ség. A pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel, ameny -
nyiben azt a prog ram jel le ge in do kol ja, a 2006. évre meg -
ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat mér té -
ké ig is vál lal ha tó éven túli kö te le zett ség. Amennyi ben az
adott év ben a ren del ke zés re álló kö te le zett ség vál la lá si ke -
ret-elõ irány zat össze gé nél ki sebb összeg re tör té nik kö te le -
zett ség vál la lás, úgy a kö vet ke zõ év ben a fenn ma ra dó
összeg gel nö velt kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat
mér té ké ig tör tén het tárgy évi és éven túli kötele zettség -
vállalás.

(5) Az Euró pai Unió Bi zott sá ga és a Ma gyar Köz tár sa -
ság ál tal kö zö sen jó vá ha gyott, az Euró pai Unió Ko hé zi ós
Alap já ból, illetve a Schen gen Alap ból tá mo ga tott pro jek -
tek re meg ha tá ro zott össze gek (kö te le zett ség vál la lá si ke -
ret-elõ irány za tok) egy év nél hosszabb távú el kö te le zett sé -
get je len te nek a Kormány ré szé re. A ke re tek össze gét a
16. szá mú és a 17. szá mú mel lék let mu tat ja be.

(6) Az Euró pai Unió Ko hé zi ós Alap já ból fi nan szí ro zott
pro jek tek ese tén 2005-ben a 16. szá mú mel lék let ben a
2005. és 2006. évre meg ha tá ro zott, illetve az elõ zõ évi,
még le nem kö tött uni ós kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ -
irány zat és a kap cso ló dó köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí -
ro zás mér té ké ig vál lal ha tó tárgy évi és éven túli kö te le zett -
ség. Amennyi ben az adott év ben a ren del ke zés re álló uni ós 
kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat és a kap cso ló dó
köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí ro zás össze gé nél ki sebb
összeg re tör té nik kö te le zett ség vál la lás, úgy a kö vet ke zõ
év ben a fenn ma ra dó összeg gel nö velt uni ós kö te le zett ség -
vál la lá si ke ret-elõ irány zat és a kap cso ló dó köz pon ti költ -
ség ve té si fi nan szí ro zás mér té ké ig tör tén het tárgy évi és
éven túli kö te le zett ség vál la lás.

(7) Az Euró pai Unió Schen gen Alap já ból fi nan szí ro zott 
pro jek tek ese tén 2005-ben a 17. szá mú mel lék let ben a
2005. és 2006. évre meg ha tá ro zott, illetve az elõ zõ évi,
még le nem kö tött uni ós kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ -
irány zat és a kap cso ló dó köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí -
ro zás mér té ké ig vál lal ha tó tárgy évi és éven túli kö te le zett -
ség. Amennyi ben az adott év ben a ren del ke zés re álló uni ós 
kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat és a kap cso ló dó
köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí ro zás össze gé nél ki sebb

összeg re tör té nik kö te le zett ség vál la lás, úgy a kö vet ke zõ
év ben a fenn ma ra dó összeg gel nö velt uni ós kö te le zett ség -
vál la lá si ke ret-elõ irány zat és a kap cso ló dó köz pon ti költ -
ség ve té si fi nan szí ro zás mér té ké ig tör tén het tárgy évi és
éven túli kö te le zett ség vál la lás.

54. § (1) Az Euró pai Unió Bi zott sá ga és a Ma gyar Köz -
tár sa ság ál tal el fo ga dott Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ben 
(a továb biak ban: NVT) meg ha tá ro zott össze gek (kö te le -
zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány za tok) egy év nél hosszabb
távú el kö te le zett sé get je len te nek a Kormány ré szé re. A ke -
re tek össze gét a 18. szá mú mel lék let mu tat ja be.

(2) Az Euró pai Unió EMOGA Ga ran cia Rész le gé bõl fi -
nan szí ro zott, NVT-ben fog lalt in téz ke dé sek ese tén – az in -
téz ke dé sek össze ge te kin te té ben – tárgy év ben a 18. szá mú
mel lék let ben a tárgy év re meg ha tá ro zott, illetve az elõ zõ
évi, még le nem kö tött kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ -
irány zat össze gé ig vállalható tárgyévi és éven túli
kötelezettség.

A pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel – amennyi ben azt a
prog ram jel le ge in do kol ja – a 2006. évre meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat mér té ké ig is vál -
lal ha tó éven túli kö te le zett ség. Amennyi ben 2005-ben a
ren del ke zés re álló kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat
össze gé nél ki sebb összeg re tör té nik kö te le zett ség vál la lás,
úgy a kö vet ke zõ év ben a fenn ma ra dó összeg gel nö velt kö -
te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat mér té ké ig tör tén het
tárgy évi és éven túli kö te le zett ség vál la lás.

Hetedik Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES
ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

55. § (1) A tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 24.  §-ának (2) be kez -
dé se sze rin ti já ru lék fi ze té si fel sõ ha tár egy nap tá ri nap ra
jutó össze ge 2005. év ben 16 440 fo rint.

(2) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 62.  §-a sze rin -
ti nyug díj eme lés szá mí tá sá nál 2005. év ben 8%-os or szá -
gos net tó át lag ke re set-nö ve ke dést, 4,5%-os fo gyasz tói ár -
nö ve ke dést kell figye lembe ven ni.

(3) A 2005. ja nu á ri nyug díj eme lés so rán a (2) be kez dés
és a Tny. 62.  §-ának (4) be kez dé se alap ján meg ál la pí tott
nyug díj eme lés össze ge az öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti
rok kant sá gi tel jes nyug el lá tá sok ese té ben nem le het ke ve -
sebb havi 1800 fo rint nál. Ez a ren del ke zés nem al kal maz -
ha tó a 2004. de cem ber 31-ét kö ve tõ, de 2006. ja nu ár 1-jét
meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug el lá tá sok
leg ki sebb össze gé nek meg ha tá ro zá sa során.
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56. § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 43.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt il let -
mény alap 2005. ja nu ár 1-jé tõl 35 000 fo rint.

(2) Az Áht. 93.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ju tal -
ma zá si kor lát az APEH-ra, a Vám- és Pénz ügy õr ség
Orszá gos Pa rancs nok sá gá ra, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la -
mi Fel ügye le té re és szer ve ik re nem ter jed ki. A (fõ)pol gár -
mes te ri és me gyei ön kor mány za ti hi va ta lok, kör jegy zõ sé -
gek ki zá ró lag adó- vagy il le ték ügyi fel ada to kat el lá tó köz -
tiszt vi se lõ i re jutó sze mé lyi jut ta tá si elõ irány za tot, illetve
a ré szük re adott jutalmat a korlátozás számításánál
figyelmen kívül kell hagyni.

57. § (1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény 69.  §-ában fog lalt il let mény pót lék
szá mí tá si alap ja 2005. ja nu ár 1-jé tõl 18 900 forint.

(2) Az Áht. 93/A.  §-ában fog lalt ke ret 2005. év ben a ke -
re set be tar to zó jut ta tá sok elõ zõ évi bá zis elõ irány za tá nak
2%-a.

58. § (1) A bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény 103.  §-ának (2) be kez dé se sze -
rin ti leg ala cso nyabb bí rói alap il let mény – 1. fi ze té si fo ko -
zat – 2005. ja nu ár 1-jétõl 322 700 forint.

(2) Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész -
ségi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény
46/D.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti leg ala cso nyabb ügyé -
szi alap il let mény (1. fi ze té si fo ko zat) 2005. ja nu ár 1-jétõl
322 700 forint.

(3) A jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX.
tör vény 1.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti jogi se gí tõi óra díj
2005. ja nu ár 1-jé tõl 2500 fo rint.

(4) Az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény
131.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ki ren delt ügy vé di óra díj 
2005. ja nu ár 1-jé tõl 3000 fo rint.

59. § (1) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz -
ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvt.) 20.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti emelt össze gû
rend sze res tá mo ga tás havi össze ge 2005. év ben – gyer me -
ken ként – 10 800 fo rint.

(2) A Gyvt. 66/F.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ne ve lõ -
szü lõi díj leg ala cso nyabb össze ge – gyer me ken ként, fi a tal
fel nõt ten ként – 13 000 fo rint/hó.

(3) A Gyvt. 66/L.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti hi va tá -
sos ne ve lõ szü lõi díj leg ala cso nyabb össze ge 112 000 fo -
rint/hó.

(4) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 42/D.  §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti gyer mek gon do zá si díj havi össze ge a 2005. év ben
leg fel jebb 83 000 fo rint le het.

(5) A Szoctv. 38.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott, a la kás fenn tar tás egy négy zet mé ter re jutó el is mert
havi költ sé ge 2005. év ben 425 fo rint.

60. § (1) A Kö zokt. tv. 118.  §-ának (10) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott, ki emelt mun ka vég zé sért járó kereset-
 kiegészítés szá mí tá si alap ja 2005. ja nu ár 1-jé tõl 2005.
augusz tus 31-éig 5000 fo rint/fõ/hó nap, 2005. szep tem ber
1-jé tõl 2005. de cem ber 31-éig 5250 forint/fõ/hónap.

(2) A Kö zokt. tv. 19.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott, a pe da gó gu sok szak könyv vá sár lá sá hoz kap cso ló dó 
tá mo ga tás össze ge 2005. év ben 14 000 fo rint. A jut ta tást
az érin tett kör ré szé re a Kormány ál tal meg ha tá ro zott fel té -
te lek sze rint kell a fenntartóknak biztosítani.

61. § (1) A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény 
(a továb biak ban: Fktv.) 22.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott, a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény ben az elsõ,
ál lam ál tal el is mert, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze -
rep lõ szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló kép zés ben
részt vevõ fel nõtt kép zé sé hez nyújt ha tó nor ma tív tá mo ga -
tás mér té ke a 2005. év ben 370 Ft/óra/fõ, a fo gya té kos fel -
nõtt ál ta lá nos, nyel vi és szak mai kép zé sé hez nyújtható
normatív támogatás mértéke a 2005. évben 740 Ft/óra/fõ.

(2) A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter ja -
vas la tá ra a Kormány éven te meg ha tá roz za az Fktv.
22.  §-ának (1)–(2) be kez dé se sze rint fel nõtt kép zé si nor -
ma tív tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ felnõttek összlétszámát.

62. § (1) A kár pót lá si je gyek élet já ra dék ra vál tá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Éltv.)
7.  §-ának (1) be kez dé se, a Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés rõl  szóló
1947. évi XVIII. tör vény 27. cik ke 2. pont já ban fog lal tak
vég re haj tá sá ról  szóló 1997. évi X. tör vény (a továb biak -
ban: 1997. évi X. tör vény) 2.  §-ának (4) be kez dé se, va la -
mint a ter mõ föld ál lam ál tal élet já ra dék fi ze té se el le né ben
tör té nõ meg szer zé sé rõl  szóló kor mány ren de let alap ján az
élet já ra dék össze ge 2005. már ci us 1-jé tõl az elõ zõ év ben
megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével 
emelkedik.

(2) Az Éltv., az 1997. évi X. tör vény, va la mint a kor -
mány ren de let alap ján a 2005. már ci us 1-je után meg ál la pí -
tott élet já ra dék mér té két az azok mel lék le té ben meg je lölt,
de az (1) be kez dés sze rin ti mér ték ben nö velt összegben
kell meghatározni.

63. § A Ma gyar Rá dió Rt., a Ma gyar Te le ví zió Rt. és a
Duna Te le ví zió Rt. mû sor ter jesz té si költ sé ge i re a tá mo ga -
tá so kat a szám lá val iga zolt fi ze té si kö te le zett sé gek hez iga -
zo dó an köz vet le nül az An ten na Hun gá ria Rt.-nek kell fo -
lyó sí ta ni. A tá mo ga tás ki szá mí tá sá nál csak az ál lan dó stú -
di ó ra és fix te le pí té sû or szá gos rend sze rek igény be vé te lé re 
vo nat ko zó szol gál ta tá sok te kin ten dõk mû sor ter jesz té si
költ ség nek, az al kal mi köz ve tí tõ vo na lak költ sé gei még
egy ide jû su gár zás ese té ben sem. A fo lyó sí tott össze get
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mind ki adás ként, mind ál lam i tá mo ga tás ként a meg ren de -
lõ rész vény tár sa ság kö te les a köny ve lé sé ben fel tün tet ni.

64. § A Pak si Atom erõ mû Rt. 2005. évi be fi ze té si kö te -
le zett sé ge a Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap ba
23 709,6 mil lió fo rint, ame lyet ha von ta egyen lõ rész le tek -
ben kö te les átutalni az Alap számlájára.

65. § A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá -
sá ról  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény bõl adó dó fel ada -
tok vég re haj tá sá ra a cím zett és cél tá mo ga tá sok 2006. évi
elõ irány za tá ra az Or szág gyû lés 63 800,0 millió Ft-ot
jóváhagy.

66. § (1) Az Or szág gyû lés a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot tak figye lembevételével a re gi o ná lis fej lesz té si és
me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok dön té si ha tás kö ré be
utalt de cent ra li zált tá mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai ré -
gi ón kén ti össze ge it a 19. számú melléklet szerint állapítja
meg.

(2) A de cent ra li zált tá mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai 
ré gi ón kén ti össze ge a kö vet ke zõk szerint alakul ki:

a) A XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet, 5. cím, 3. al cím,
2. De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok jog cím cso -
port te kin te té ben a ré gió és te rü let fej lesz té si szem pont ból
ked vez mé nye zett kis tér sé ge i nek la kó né pes sé ge, az egy
fõre jutó brut tó ha zai ter mék ér té ke, va la mint a leg el ma ra -
dot tabb észak-ke le ti or szág rész felzárkóztatásának köve -
telménye együttes figye lembevételével.

b) A XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet, 5. cím, 3. al cím,
3. De cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ra mok jog cím -
cso port 1–7. jog cí mei te kin te té ben a kap cso ló dó szak mai
prog ram meg va ló sí tá sá nak hely szí nei, a prog ram cél já hoz
kö tõ dõ szük ség le tek te rü le ti fel mé ré se, illetve szak ma po -
li ti kai kö ve tel mé nyek alap ján. Az 1. jog cím te kin te té ben a
Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá gok dön tés elõ ké szí tõ
köz re mû kö dé sé vel tör té nik a felhasználás.

c) A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet,
2. cím, 12. Te le pü lé si hul la dék köz szol gál ta tás fejleszté -
seinek tá mo ga tá sa al cím te kin te té ben az 5. szá mú mel lék -
let 12. pont ja sze rint.

d) A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet,
2. cím, 24. Te le pü lé si ön kor mány za ti szi lárd bur ko la tú
bel te rü le ti köz utak bur ko lat fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa al -
cím te kin te té ben az 5. számú melléklet 24. pontja szerint.

e) A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet,
6. Cím zett és cél tá mo ga tá sok cím te kin te té ben a 15.  §
(1) be kez dés c) pontja szerint.

f) A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet,
7. A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel ada -
ta i nak tá mo ga tá sa cím te kin te té ben a 15.  § (1) be kez dés
d) pontja szerint.

g) Az LXIX. Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós
Alap, 3. Re gi o ná lis in no vá ció tá mo ga tá sa cím te kin te té -
ben a ré gi ók népességszáma arányában.

(3) A XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet, 5. cím, 3. al cím,
2. De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok jog cím cso -
port tá mo ga tá si elõ irány za tát

a) a mun ka hely te rem tés sel össze füg gõ he lyi gaz da ság -
fej lesz té si, inf ra struk tu rá lis és fog lal koz ta tá si cé lok ra,

b) a kis tér sé gek el ér he tõ sé gét és a kis tér sé gen be lü li
köz le ke dé si kap cso la to kat ja ví tó köz út fej lesz té sek re,

c) a ré gi ók ban, kis tér sé gek ben élõk tá jé koz ta tá sá nak
ja ví tá sá ra,

d) a ré gi ók fej lesz té si prog ram ja i ban sze rep lõ – a ré gió
tár sa dal mi-gaz da sá gi-in no vá ci ós sú lyá nak nö ve ke dé sét és 
a ré gi ón be lü li ko hé zió erõ sí té sét szol gá ló – sa já tos cé lok,
prog ra mok és pro jek tek meg va ló sí tá sá ra,

e) a Kormány ren de le té ben meg ha tá ro zott egyéb cé -
lok ra, prog ra mok ra

szük sé ges for dí ta ni.

(4) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy a 19. szá mú
mel lék let ben fog lalt de cent ra li zált tá mo ga tá si prog ra mok
elõ irány za tai fel hasz ná lá sá nak ál ta lá nos és program-
 specifikus sza bá lya it – a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
he lyi ön kor mány za ti cél tá mo ga tá sok, va la mint re gi o ná lis
in no vá ció tá mo ga tá sa ki vé te lé vel – 2005. ja nu ár 31-éig
ren de let ben ál la pít sa meg.

(5) A 2003–2004. évek ben in dult, a tár cák elõirányza -
taiból tá mo ga tott – me gyei és re gi o ná lis – prog ra mok
2005. évet ter he lõ kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé rõl az érin -
tett mi nisz te rek nek a me gyei te rü let fej lesz té si és re gi o ná -
lis fej lesz té si ta ná csok el nö ke i vel meg kö tött meg ál la po dá -
sai sze rint szük sé ges gon dos kod ni.

(6) Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
ér té ke sí té sé bõl 2005. év ben vár ha tó költ ség ve té si be vé tel
Kormány ál tal meg ha tá ro zott há nya da a XV. Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je zet, Ener gia fel hasz ná lá si
ha té kony ság ja ví tá sa és a XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té rium fe je zet, Hul la dék ke ze lé si és gaz dál ko -
dá si fel ada tok elõ irány za ta i nak nö ve lé sé re fel hasz nál ha tó.

67. § A XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té rium fe je zet, 10. cím, 5. al cím, 2. jog cím cso port,
1. Fej lesz té si tí pu sú tá mo ga tá sok elõ irány zat jog cím ter hé -
re kell tel je sí te ni a ko ráb bi évek rõl át hú zó dó ag rár be ru há -
zá sok kö te le zett ség vál la lá sa it, a 10. cím, 5. al cím, 2. jog -
cím cso port, 2. Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem-tá mo ga tá sok
jog cím elõ irány zat ról pe dig a fo lyó költ ség ként el szá mol -
ha tó, meg szû nõ ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok ko -
ráb bi évek ben vál lalt és 2005. évet ter he lõ át hú zó dó kö te -
le zett ség vál la lá so kat. Ugyan csak a 10. cím, 5. al cím,
2. jog cím cso port, 2. Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem-tá mo ga -
tá sok jog cím elõ irány zat ról kell tel je sí te ni a ked ve zõt len
adott sá gú tér sé gek ben gaz dál ko dók adós ság ren de zé si
prog ram já nak 2005. évet terhelõ kiadásait is.
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MÁSODIK RÉSZ

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK
KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS

RENDELKEZÉSEK

68. § (1) Az Or szág gyû lés a pénz ala pok költ ség ve té sét
– be vé te le it és ki adá sa it – ala pon ként, jog cí men ként e tör -
vény 9. szá mú mel lék le te sze rint ál la pít ja meg.

(2) A pénz ala pok év végi egyen le ge nem le het rosszabb
a 9. szá mú mel lék let ben jó vá ha gyott összeg nél, ki vé ve, ha
a Mun ka erõ pi a ci Alap tör vény ben meg ál la pí tott „Mun ka -
nél kü li el lá tá sok”, „Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás” és „Nor -
ma tív já ru lék ked vez mény-vissza té rí tés” elõ irány za tai, to -
váb bá a „Bér ga ran cia-ki fi ze té sek” elõ irány za ta, va la mint
a kor en ged mé nyes nyugdíj megtérítendõ különbözetének
kifizetése kerül túllépésre.

(3) A pénz ala pok nál a jog cí mek kö zöt ti át cso por to sí tást 
a pénz ala pok ról  szóló tör vé nyek ren del ke zé sei szabá -
lyozzák.

(4) A Mun ka erõ pi a ci Alap 2005-ben a köz pon ti költ -
ség ve tés be a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek tá mo ga tá -
sá ra 52 000,0 mil lió fo rin tot, a mun ka nél kü li el lá tó rend -
szer vál to zá sá val össze füg gõ költ ség ve té si be fi ze té sek re
29 300,0 millió forintot ad át.

(5) 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 ból a Mun ka erõ pi a ci Alap
össze sen 6607,0 mil lió fo rin tot ad át, e tör vény 9. szá mú
mel lék le te szerinti bontásban.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI
ALAPJAINAK 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Elsõ Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A

HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

69. § (1) Az Or szág gyû lés a tár sa da lom biz to sí tá si al -
rend szer nek az Ny. Alap és az E. Alap költ ség ve té se
összeg zé sé bõl adódó 2005. évi

a) be vé te li fõ össze gét 3 034 739,2 mil lió fo rint ban,
azaz há rom mil lió-har minc négy ezer-hét száz har minc ki lenc 
egész ket tõ ti zed millió forintban,

b) ki adá si fõ össze gét 3 376 058,7 mil lió fo rint ban, azaz 
há rom mil lió-há rom száz het ven hat ezer-öt ven nyolc egész
hét ti zed millió forintban,

c) hi á nyát 341 319,5 mil lió fo rint ban, azaz há rom száz -
negy ven egy ezer-há rom száz ti zen ki lenc egész öt ti zed
millió forintban
ál la pít ja meg.

(2) A tár sa da lom biz to sí tá si al rend szer 2005. évi hi á nyá -
nak ren de zé sé re a tárgy évi költ ség ve tés vég re haj tá sá ról
 szóló tör vény ben ke rül sor.

(3) A tár sa da lom biz to sí tá si al rend szer 2005. évi össze -
vont költ ség ve té si be vé te le it és ki adá sa it e tör vény 12. szá -
mú mel lék le te tar tal maz za.

Második Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

70. § (1) Az Or szág gyû lés az Ny. Alap 2005. évi

a) be vé te li fõ össze gét 1 854 373,8 mil lió fo rint ban,
azaz egy mil lió-nyolc száz öt ven négy ezer-há rom száz het -
ven há rom egész nyolc ti zed mil lió fo rint ban,

b) ki adá si fõ össze gét 1 854 373,8 mil lió fo rint ban, azaz 
egy mil lió-nyolc száz öt ven négy ezer-há rom száz het ven há -
rom egész nyolc ti zed mil lió fo rint ban,

c) egyen le gét nul la fo rint ban

ál la pít ja meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott ki adá si és be vé te li 
fõ össze gek rész le te zé sét, va la mint a nyug díj biz to sí tá si
költ ség ve té si szer vek sa ját be vé tel lel nem fe de zett ki adá -
sa i hoz nyúj tott tá mo ga tást e tör vény 10. szá mú mel lék le te
tar tal maz za.

Harmadik Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

71. § (1) Az Or szág gyû lés az E. Alap 2005. évi

a) be vé te li fõ össze gét 1 180 365,4 mil lió fo rint ban,
azaz egy mil lió-egy száz nyolc van ezer-há rom száz hat van öt
egész négy ti zed mil lió fo rint ban,

b) ki adá si fõ össze gét 1 521 684,9 mil lió fo rint ban, azaz 
egy mil lió-öt száz hu szon egy ezer-hat száz nyolc van négy
egész ki lenc ti zed mil lió fo rint ban,

c) hi á nyát 341 319,5 mil lió fo rint ban, azaz há rom száz -
negy ven egy ezer-há rom száz ti zen ki lenc egész öt ti zed mil -
lió fo rint ban

ál la pít ja meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott ki adá si és be vé te li 
fõ össze gek rész le te zé sét, va la mint az egész ség biz to sí tá si
költ ség ve té si szer vek sa ját be vé tel lel nem fe de zett ki adá -
sa i hoz nyúj tott tá mo ga tást e tör vény 11. szá mú mel lék le te
tar tal maz za.
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Negyedik Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL

 AZ EGYES ELÕIRÁNYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,
TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ
kiadások

72. § A 69.  § és a 70.  §-ban meg ha tá ro zott ki adá si elõ -
irány za tok közül

a) a nyug díj biz to sí tá si és egész ség biz to sí tá si el lá tá sok
ki adá sa i nál a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet,
2. cím alatt sze rep lõ elõ irány za tok nál, illetve a LXXII.
Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím alatt sze rep lõ elõ -
irány za tok nál – a 2. al cím, 3. jog cím cso port, 4. jog cím, a
3. al cím, 1. jog cím cso port 1–15. jog cím, va la mint a 4. jog -
cím cso port 2. és 3. jogcím és az 5. jogcímcsoport
1–3. jogcím ki vé te lé vel –,

b) a va gyon gaz dál ko dás nál (LXXI. Nyug díj biz to sí tá si
Alap fe je zet, 3. cím, LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap
fejezet, 3. cím)

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.

Az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi,
szociális és esélyegyenlõségi miniszter 

és a pénzügyminiszter különleges jogosítványai

73. § (1) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
2. cím, 3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím cso -
por ton be lül és az 5. Gyó gyá sza ti se géd esz köz- tá mo ga tás
jog cím cso por ton be lül a jog cí mek kö zött az egész ség ügyi
mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel át cso por to -
sít hat, és a Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jogcímcsoport
jogcímei együttes kezelésérõl dönthet.

(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. jog cím rõl az 1. jog cím re, illetve a ter mé kek év kö zi át so -
ro lá sa ese tén e jog cí mek kö zött az egész ség ügyi mi nisz ter
a pénz ügy mi nisz ter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az egész ség ügyi mi -
nisz tert, hogy a há zi or vo sok ra ci o ná lis gyógy szer fel írá sá -
nak ösz tön zé se cél já ból a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap
fe je zet, 2. cím, 3. al cím, 4. jog cím cso port, 1. Gyógy szer tá -
mo ga tás ki adá sai jog cím 257 820,0 mil lió fo rint éves elõ -
irány zat 90%-ának meg fe le lõ, az év kö zi elõ irány zat-át cso -
por to sí tás idõ ará nyos ré szé vel kor ri gált összeg, va la mint a
Kincs tár ada tai sze rint 2005. no vem ber 30-áig tény le ge sen
fo lyó sí tott tá mo ga tás meg ta ka rí tás ból ere dõ kü lönb sé gé nek 
leg fel jebb 30%-ával a 2. cím, 3. al cím, 1. jog cím cso port,
1. Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás jog cím ki adá si

elõ irány za tát meg emel je a 4. jog cím cso port 1. Gyógyszer -
támogatás ki adá sai jog cím elõ irány zat ter hé re.

(4) A vi lág ban ki köl csön nel össze füg gõ tõ ke tör lesz tés -
sel és ka mat ki adás sal kap cso la to san az Or szág gyû lés
felhatalmazza

a) az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi 
mi nisz tert, hogy a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet,
5. cím, 1. al cím, 1. elõ irány zat-cso port, 6. Ka mat fi ze té sek
ki emelt elõ irány zat, va la mint a 3. Köl csö nök elõ -
irányzat-csoport elõirányzatát,

b) az egész ség ügyi mi nisz tert, hogy a LXXII. Egész -
ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím, 1. al cím, 1. elõ irány -
zat-cso port, 6. Ka mat fi ze té sek ki emelt elõ irány zat, va la -
mint a 3. Köl csö nök elõ irány zat-cso port elõ irány za tát

az Áht. sze rin ti be fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sét köve -
tõen a sa ját be vé te li több let ter hé re meg emel je, illetve a sa -
ját be vé tel lel nem fe de zett résszel az elõ irány za tot túl -
lépje.

(5) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az if jú sá gi, csa lád -
ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz tert, hogy en ge -
dé lyez ze a nyug el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek év kö zi
nyug el lá tás-eme lé se vég re haj tá sá val össze füg gés ben a
LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím, 1. al cím,
va la mint 2. al cím, 1. elõ irány zat-cso port, 1. Sze mé lyi jut -
ta tá sok, 2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok, 3. Do lo gi ki -
adá sok ki emelt elõ irány zat kiadási elõirányzatai tételes
elszámolás alapján történõ túlteljesülését.

(6) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za

a) az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi 
mi nisz tert, hogy az Ny. Alap ke ze lõ jé nek ja vas la tá ra a
79.  § (1) bekezdésében,

b) az egész ség ügyi mi nisz tert, hogy az E. Alap ke ze lõ -
jé nek ja vas la tá ra a 79.  § (2) be kez dé sé ben a pénz be ni el lá -
tá sok nál

meg ha tá ro zott mél tá nyos sá gi ke ret össze gek kö zött át cso -
por to sít son.

(7) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az egész ség ügyi mi -
nisz tert, hogy en ge dé lyez ze a LXXII. Egész ség biz to sí tá si
Alap fe je zet, 5. cím, 1. al cím, 1. elõ irány zat-cso port,
1. Sze mé lyi jut ta tá sok és 2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé -
kok ki emelt elõ irány zat ki adá si elõ irány za tai el szá mo lás
alap ján tör té nõ együt tes túl lé pé sét

a) a bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek (1. cím,
7. al cím, 2. jog cím cso port) elõ irány zat túl tel je sü lé se ese -
tén a több let be vé tel 5%-ával, leg fel jebb 180,0 mil lió fo -
rint tal,

b) az egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve he tõ
egész ség ügyi szol gál ta tá sok biz to sí tá sá ra kö tött szer zõ dé -
sek tel je sí té sé nek el len õr zé se alap ján az egész ség ügyi
szol gál ta tók vissza fi ze té se (1. cím, 7. al cím, 11. jog cím -
cso port) cí men be folyt be vé te lek 2%-ával, leg fel jebb
20,0 mil lió fo rint tal.
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A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése
egyes elõirányzatainak felhasználásával kapcsolatos

rendelkezések

74. § (1) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
2. cím, 3. al cí men be lül az idõ ará nyos hoz vi szo nyí tott év -
kö zi elõ irány zat-túl lé pést az 1. jog cím cso port jog cí mei
együt te sen ke zelt elõ irány za tai ese té ben az éves elõ irány -
zat 5%-áig, a 4. jog cím cso port 2. és 3. jog cí mek együt te -
sen ke zelt elõ irány za tai, az 5. jog cím cso port jog cí mei
együt te sen ke zelt elõ irány za tai ese té ben az éves elõ irány -
zat 10%-áig a pénzügyminiszter, e mérték felett a
Kormány engedélyezheti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti túl lé pés ki szá mí tá sá nál az
érin tett elõ irány za tok nál a 76.  §-ban, az Áht. 102.  §-a
(12) be kez dé sé nek c) pont já ban és a 77.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott elõ le get nem kell figye lembe venni.

75. § A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
2. cím, 3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím cso -
port tar tal maz za az E. Alap ból fi nan szí ro zott egész ség ügyi 
el lá tá sok szer zõ dés ben fog lalt fel ada ta i ra tárgy év ben fo -
lyó sí tan dó össze get. Az elõ irány zat felhalmozási célú
kiadásokra is fordítható.

76. § Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
(a továb biak ban: OEP) az E. Alap gyó gyí tó-meg elõ zõ el -
lá tás jog cím cso port ból fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol -
gál ta tók ré szé re a tárgy év re vo nat ko zó egy ha vi il let mény -
nek, illetve sze mé lyi alap bér nek meg fe le lõ kü lön jut ta tás
ja nu ár havi ki fi ze té sé hez ké re lem re a tárgy év ja nu ár hó -
nap já ban elõ le get fo lyó sít hat. Az elõ le get az OEP a tárgy -
év feb ru ár 1-jé tõl ti zen egy havi egyenlõ részletben vonja
le az esedékes finanszírozási összegbõl.

77. § (1) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
2. cím, 3. al cím, 4. jog cím cso port, 1. Gyógy szer tá mo ga tás
ki adá sai jog cím elõ irány za ta tar tal maz za a 8000,0 mil lió
fo rint fi nan szí ro zá si elõlegre fordítható összeget.

(2) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
3. al cím, 2. Gyógy für dõ és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás tá -
mo ga tá sa jog cím cso port és 5. Gyó gyá sza ti se géd esz köz
tá mo ga tás jog cím cso port elõ irány za tai tar tal maz zák a kü -
lön jog sza bá lyok ban meghatározott vénykezelési díj
fedezetét is.

(3) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
3. al cím, 5. Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás jog cím -
cso port tar tal maz za az OEP ál tal a já ró be teg-szak el lá tás
ré szé re be szer zett gyó gyá sza ti segédeszközök kiadásait is.

78. § (1) Az irá nyí tott be teg el lá tá si mo dell kí sér let szer -
ve zé sé re az erre vál lal ko zó egész ség ügyi szol gál ta tók kal
(a továb biak ban: szer ve zõ) 2005. évre leg fel jebb 2,5 mil -
lió la kos ra szer zõ dés köt he tõ. A szer ve zõ ál tal el lá tott la -
kos ság szám mi ni mum 100 ezer fõ, leg fel jebb 450 ezer fõ.

Az irá nyí tott be teg el lá tá si mo dell kí sér let ben a tör vény ha -
tály ba lé pé se kor részt ve võ szer ve zõk szá má ra a (2) és
(4) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá val a kö te le zõ en el -
lá tan dó la kos ság szám el éré sé nek ha tár ide je 2005. jú -
ni us 30-a.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ret fel töl té se
ér de ké ben az OEP a fenn ma ra dó la kos ság szá mot érin tõ en
pá lyá za tot ír ki e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 60 na pon be -
lül. A pá lyá zat so rán a szer ve zõ nek a mû kö dés föld raj zi
ha tá ra in be lül zárt te rü let ki ala kí tá sá ra kell tö re ked nie a te -
le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról
 szóló 2004. évi CVII. tör vény ben meg ha tá ro zott – Bu da -
pest ki vé te lé vel – kis tér sé gi ha tá rok figye lembevételével.
Azok a szer ve zõk, akik 2004. év ben ér vé nyes szer zõ dés sel 
ren del kez tek, az el lá tott la kos ság szá mot pá lyá zat nél kül
bõ vít he tik, el sõ sor ban a területükrõl kimaradt háziorvosi
praxisok bevonásával úgy, hogy zárt kistérségek alkossák
a területüket.

(3) 2005. évre  szólóan az zal a nyer tes pá lyá zó val,
illetve már mû kö dõ szer ve zõ vel köt he tõ szer zõ dés, aki
vál lal ja – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott nagy költ ség igé -
nyû és a sze mély re nem le bont ha tó el lá tá sok ki vé te lé vel –
az érin tett la kos ság kö te le zõ egész ség biz to sí tás ter hé re té -
rí tés men te sen, illetve tá mo ga tás el le né ben igény be ve he tõ
egész ség ügyi el lá tá sát, illetve az ál ta la nem nyújtott
szolgáltatások tekintetében az ellátások megszervezését.

(4) Az (5) be kez dés sze rin ti elvi szám la te kin te té ben az
adott kis tér ség a szer ve zõ te rü le té nek mi nõ sül, ha a kis tér -
ség ben mû kö dõ há zi or vo si pra xi sok több mint 70%-a csat -
la ko zik a szer ve zõ höz. Érin tett la kos nak mi nõ sül a be vont
kis tér sé gek há zi or vos hoz be je lent ke zett la kos sá ga. Be je -
lent ke zett la kos nak kell te kin te ni a kis tér ség ben mû kö dõ,
te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség nél kü li há zi or vo si szol gá lat -
hoz be je lent ke zet te ket is.

(5) Az érin tett la kos ság ál tal igény be vett egész ség ügyi
szol gál ta tá sok fe de ze té ül a ter mé szet be ni el lá tá sok elõ -
irány za tá nak az érin tett la kos ság kora, neme sze rin ti és a
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott egyéb szem pon tok
alap ján szá mí tott ará nyos rész e, fej kvó ta szol gál. A fej -
kvó ta sze rin ti össze get mint be vé telt, va la mint az érin tett
la ko sok ál tal igény be vett egész ség ügyi szol gál ta tá sok fi -
nan szí ro zá si díj át mint ki adást tar tal ma zó ki mu ta tást (elvi
számla) az OEP vezeti. Az elvi számla pozitív egyenlege a
bevételi többlet.

(6) A be vé te li több let

a) 10%-os mér té ké ig a be vé te li több let 80%-a,

b) 10%-ot meg ha la dó mér té ke ese tén a 10% mér té kig a
be vé te li több let 80%-a, to váb bá a 10% fö löt ti rész 50%-a

a szer ve zõ ál tal az ér de kelt sé gi rend sze ré ben fog lal tak
alap ján ke rül fel hasz ná lás ra.

(7) A (6) be kez dés sze rint fenn ma ra dó össze get az OEP
a kö vet ke zõ sor rend ben hasz nál ja fel:
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a) ki egyen lí tõ kassza lét re ho zá sá val ke ze li a szer ve zõk 
elvi fo lyó szám lá ján je lent ke zõ kasszák sze rin ti vesz te sé -
ge ket,

b) az a) pont ban fog lal tak tel je sí té se után meg ma radt
összeg 50%-át szét oszt ja az el lá tás szer ve zõk kö zött,
amely össze get az el lá tás szer ve zõ kö te le zõ en egész ség -
ügyi célú be ru há zás ra és fej lesz tés re for dít ja,

c) a fenn ma ra dó összeg bõl pá lyá zat út ján ki emelt pre -
ven ci ós te vé keny sé get támogat.

(8) A szer ve zõ vel egész ség ügyi szol gál ta tás nyúj tá sá ra
szer zõ dést kö tött, fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ
szol gál ta tó havi tel je sít mény je len té sé bõl az OEP az érin -
tett la ko sok ré szé re nyúj tott el lá tá sok tel je sít mény je len té -
sét el len jegy zés re meg kül di a szer ve zõ nek. A fe lek ál tal
vi ta tott tel je sít mény je len tés ese tén az OEP-nél kez de mé -
nye zett – kor mány ren de let ben meghatározott – egyeztetés
meghiúsulásakor az OEP fõigazgatója dönt.

(9) A szer ve zõ a (6) be kez dés sze rin ti be vé te li több let
ter hé re az OEP ál tal nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol -
gál ta tó val meg ál la po dást köt het az érin tett la ko sok ré szé re 
szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, ha a szol gál ta tó ren del ke zik a
mû kö dés hez szük sé ges jog sza bá lyi fel té te lek kel. A szer -
ve zõ nek – a kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint –
je len te nie kell az OEP felé a meg kö tött szer zõ dé se ket, va -
la mint az ezek alap ján nyúj tott el lá tá so kat.

(10) Az irá nyí tott be teg el lá tá si mo dell kí sér let tel össze -
füg gõ egész ség meg õr zõ, egész ség fej lesz tõ és be teg ség -
meg elõ zõ te vé keny sé gek ki adá sá ra, va la mint a szer ve zé si
fel ada tok kal össze füg gés ben a szer ve zõ ket az érintett
lakosság számának meg fele lõen

a) évi 600 Ft/fõ pre ven ci ós díj,
b) az elsõ szer zõ dés kö tés nap já tól szá mí tott egy éven

át, illetve a (2) be kez dés  miatti szer zõ dés mó do sí tás nap já -
tól szá mí tott egy éven át 500 Ft/fõ szervezési díj,

c) a b) pont ban fog lalt idõ tar ta mot köve tõen évi
200 Ft/fõ szer ve zé si díj

il le ti meg.

(11) A (10) be kez dés c) pont ja sze rin ti dí jat az irá nyí tott
be teg el lá tá si mo dell kí sér let szer ve zé si és ko or di ná lá si fel -
ada tai el lá tá sa sze mé lyi és tár gyi fel té te le i nek
biztosítására kell felhasználni.

(12) A pre ven ci ós és a szer ve zé si díj a LXXII. Egész -
ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím, 3. al cím, 1. Gyógyító-
 megelõzõ el lá tás jog cím cso por ton be lül az e cél ra szol gá ló 
jog cím elõirányzatát terheli.

(13) Az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben 2004. év ben 
szer zõ dés sel ren del ke zõ szer ve zõk ese té ben az el lá tás
szer ve zé se, a mo dell kí sér let ben való rész vé tel a 2005. év -
ben folyamatos.

(14) Az OEP 2005. má jus 31. nap já ig – kor mány ren de -
let ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint – a há zi or vo si, há -
zi or vo si ügye le ti el lá tás elõ irány zat ter hé re pá lyá za tot ír ki 
azon há zi or vo sok ré szé re, akik nem vesz nek részt az irá -
nyí tott be teg el lá tá si mo dell kí sér let ben, egész ség meg õr zõ,

egész ség fej lesz tõ és be teg ség meg elõ zõ te vé keny ség vég -
zé sé re. A pá lyá zat nyer te se it a (10) be kez dés a) pontja
szerinti, idõarányos prevenciós díj illeti meg 2005.
december 31-éig.

79. § (1) 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
kü lö nös mél tá nyo lást ér dem lõ kö rül mé nyek ese tén mél tá -
nyos sá gi ala pon meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug el lá tás ra
200,0 mil lió fo rint, mél tá nyos sá gi ala pú nyug díj eme lés re
750,0 mil lió fo rint (ide ért ve az E. Alapból finanszírozott
nyugellátásokat is) használható fel.

(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 130,0 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 millió
forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1000,0 mil -
lió forint használható fel.

80. § A vi lág ban ki köl csön nel össze füg gõ tõ ke tör lesz -
tés re és ka mat ki adás ra 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 540,0 mil -
lió fo rin tot, a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
5. cím, 1. Köz pon ti hi va ta li szerv alcím 767,0 millió
forintot tartalmaz.

81. § A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
2. cím, 4. al cím, 4. jog cím cso port, 3. Egyéb ki adá sok jog -
cím elõ irány za tá ból 50,0 mil lió fo rint a Kö zokt. tv.
119.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a Fo gya té kos Gyer me -
kek, Ta nu lók Fel zár kóz ta tá sá ért Or szá gos Közalapítvány
támogatására fordítható.

NEGYEDIK RÉSZ

A KÖLTSÉGVETÉS ELÕIRÁNYZATAINAK
MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK 

ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

82. § Az il le té kek rõl  szóló – mó do sí tott – 1990. évi
XCIII. tör vény 77/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egészül ki:

„(3) Az il le ték elõ le get a va gyon szer zõ elõ ze tesen még
az azt ki sza bó ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt, a be je len tett ér -
ték és az adott va gyon szer zés re irány adó mér ték figye -
lembevételével, az ille té kes il le ték hi va tal nál – amennyi -
ben erre az il le ték hi va tal le he tõ sé get biz to sí t – kész pénz -
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ben vagy az il le ték hi va tal il le ték be sze dé si szám lá ja ja vá ra
be fi zet he ti. A kész pénz be fi ze té si mód ese tén a be fi ze tés -
sel egy ide jû leg be kell mu tat ni a jog ügy let rõl ki ál lí tott – a
föld hi va tal ér kez te tõ bé lyeg zõ jé vel el lá tott – ok ira tot. Az
il le ték be vé te li szám la ja vá ra tör té nõ be fi ze tés ese tén az
em lí tett ok ira tot és a be fi ze té si bi zony la tot az iga zo lás ké -
ré se kor kell be mu tat ni az il le ték hi va tal nál. Az il le ték hi va -
tal az il le ték elõ leg be fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást a kész pénz 
át vé te lét köve tõen, illetve a be fi ze tett összeg nek a szám lá -
ra való be ér ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul ki ad ja.”

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

83. § 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
(5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezések
lépnek:

„(5) A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog -
lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben a Mun ka erõ pi a ci
Alap költ ség ve té si be fi ze tést teljesít. Felhatalmazást kap

a) a Kormány, hogy ren de let ben ha tá roz za meg
1. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat

fog lal koz ta tó mun ka adók akk re di tá ci ó já nak, to váb bá az
akk re di tált mun ka adók ellenõrzésének szabályait;

2. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál lalók fog -
lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás fel té te -
le it, módját és mértékét;

b) a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter,
hogy ren de let ben szabályozza

1. az akk re di tá ci ós el já rás és kö ve tel mény rend szer;
2. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal -

koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás to váb bi
fel té te le i nek, igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak, nyil ván tar tá -
sá nak, meg szün te té sé nek és vissza kö ve te lé sé nek, va la -
mint el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya it.

(6) A Mun ka erõ pi a ci Alap kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak sze rint költ ség ve té si be fi ze tést tel je sít a te le pü lé si ön -
kor mány za tok nak a mun ka nél kü li ek és az Szt. sze rin ti
rend sze res se gélyt igény lõ el lá tá sá val és fog lal koz ta tá sá -
val kap cso la tos fel ada tai meg va ló sí tá sa cél já ból.”

A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló
1991. évi XXXIV. tör vény mó do sí tá sa

84. § (1) A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló – mó do sí -
tott – 1991. évi XXXIV. tör vény (a továb biak ban: Szjtv.)
30.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) Az e tör vény 21.  §-a sze rin ti sors já ték havi nye re -
mény alap ja a tárgy hó ban a já té ko sok ré szé re ér té ke sí tett
sors je gyek jó vá ha gyott já ték terv sze rin ti árá nak meg fe le lõ 
té tek összes sé ge. Sors já ték ese tén a nye re mény alap leg -
alább 60%-át nye re mé nyek cél já ra kell for dí ta ni.”

(2) Az Szjtv. 32.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az e tör vény 16.  §-ában fog lal tak ki vé te lé vel, más,
nem fo lya ma to san szer ve zett sor so lá sos já té kok já ték adó -
ja a nye re mény alap 16%-a. A sors já ték já ték adó ja a havi
tisz ta já ték be vé tel 30%-a, a lot tó já ték já ték adó ja a 30.  §
(5) be kez dé se sze rin ti havi nye re mény alap 24%-a, a bin -
gó já ték já ték adó ja a havi nye re mény alap 7%-a, a jo ker já -
ték já ték adó ja a havi nye re mény alap 17%-a, más szám -
sors já ték já ték adó ja a havi nye re mény alap 17%-a. A ke nó -
já ték já ték adó ja a havi tisz ta já ték be vé tel 24%-a.”

A Munka Törvénykönyvérõl  szóló
1992. évi XXII. törvény módosítása

85. § A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló – mó do sí tott –
1992. évi XXII. tör vény 193/V.  §-ának he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„193/V.  § A mun ka vál laló min den nap tá ri év ben – kü -
lön jut ta tás ként – egy ha vi sze mé lyi alap bé ré re jo go sult,
amennyi ben az adott köz igaz ga tá si szerv nél ja nu ár 1-jén
mun ka vi szony ban áll, kivéve 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.
A jut ta tás ki fi ze té sé rõl ja nu ár 16-án – amennyi ben ez

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az ezt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon – kell ren del kez ni. A jut ta tás mér té ké nek
alap ja a ja nu ár hó nap ra irány adó sze mé lyi alap bér.”

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény mó do sí tá sa

86. § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló – mó do sí -
tott – 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.)
11/A.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ki ne ve zés a Kormány, a mi nisz ter el nök, a mi nisz ter,
a pol gár mes ter, a kép vi se lõ-tes tü let és bi zott sá ga meg bí za -
tá sá nak, illetve fel ada ta el lá tá sá nak ide jé re szól.”

(2) A Ktv. 11/A.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (9)–(11) be kez -
dés sel egészül ki:

„(8) Ha a po li ti kai fõ ta nács adó, po li ti kai ta nács adó köz -
szol gá la ti jog vi szo nya a Kormány, a mi nisz ter el nök, a mi -
nisz ter, a pol gár mes ter, a kép vi se lõ-tes tü let és bi zott sá ga
meg bí za tá sá nak, illetve fel ada ta el lá tá sá nak meg szû né se
kö vet kez té ben szû nik meg, vég ki elé gí tés cí mén két ha vi il -
let mé nyé re jo go sult, fel té ve, hogy a po li ti kai fõ ta nács adói, 
po li ti kai ta nács adói jog vi szo nya leg alább két évig folya -
matosan fenn állt.

(9) A vég ki elé gí tés meg fi ze té sé re a jog vi szony meg szû -
né sét kö ve tõ 31. na pon kell intézkedni.

(10) Amennyi ben a po li ti kai fõ ta nács adó, po li ti kai ta -
nács adó köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak a (8) be kez dés ben
sza bá lyo zott mó don tör té nõ meg szû né sét kö ve tõ 30 na pon 
be lül újabb po li ti kai fõ ta nács adói, po li ti kai ta nács adói
mun ka kör re kap ki ne ve zést, vég ki elé gí tés re nem jo go sult,
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de a (8) be kez dés sze rin ti vég ki elé gí tés szem pont já ból
jog vi szo nyát fo lya ma tos nak kell te kin te ni.

(11) Amennyi ben a po li ti kai fõ ta nács adó, po li ti kai ta -
nács adó köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak a (8) be kez dés ben
sza bá lyo zott mó don tör té nõ meg szû né sét kö ve tõ 30 na pon 
be lül újabb köz szol gá la ti jog vi szonyt lé te sít, jog vi szo nyát
folyamatosnak kell tekinteni.”

(3) A Ktv. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A köz szol gá la ti jog vi szony meg szû nik:)
„f) a 65. élet év, az Ál la mi Szám ve võ szék nél köz szol gá -

la ti jog vi szony ban álló köz tiszt vi se lõk ese té ben a 70. élet -
év betöltésével.”

(4) A Ktv. 19.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ új
c) pont tal egé szül ki, egy ben a je len le gi c) pont je lö lé se
d) pont ra változik:

[A (3) és (4) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból köz -
szol gá la ti jog vi szony ban töl tött idõ nek minõsül...]

„c) a 11/A.  § (11) be kez dé se sze rint fo lya ma tos nak te -
kin ten dõ köz szol gá la ti jog vi szony ese té ben a po li ti kai fõ -
ta nács adói, po li ti kai tanácsadói jogviszonyban,”
(... el töl tött idõ is.)

(5) A Ktv. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23.  § A köz tiszt vi se lõt az e tör vény ben meg ha tá ro zott

fel té te lek tel je sí té se ese tén – a 26.  § (2) be kez dé sé ben és a
32.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – is ko lai vég zett sé gé nek és
a köz szol gá la ti jog vi szony ban el töl tött idejének meg fele -
lõen kell besorolni.”

(6) A Ktv. 26.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz tiszt vi se lõ I. be so ro lá si osz tály ba csak ak kor
so rol ha tó, ha a fel adat kö ré re elõ írt szak irá nyú fel sõ fo kú
is ko lai végzettséget szerzett.”

(7) A Ktv. 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz tiszt vi se lõt évi 25 mun ka nap alap sza bad ság
il le ti meg.”

(8) A Ktv. 43.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je – az (5) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – át nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben, a
meg ál la pí tott sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tán be lül a
34.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tel je sít mény ér té ke -
lés tõl füg gõ en a köz tiszt vi se lõ be so ro lá sa sze rin ti fi ze té si
fo ko zat hoz tar to zó alap il let mé nyét – a hi va ta li szer ve zet
ve ze tõ je ese té ben a ki ne ve zés re jo go sult – leg fel jebb
30%-kal meg emel he ti, vagy leg fel jebb 20%-kal csök ken -
tett mér ték ben ál la pít hat ja meg.”

(9) A Ktv. 44.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let Iro dá já -
nál, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal nál, a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia Tit kár sá gá nál, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal -
ban, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal nál, a Köz be szer -

zé sek Ta ná csá nál, a mi nisz té ri u mok ban, a költ ség ve té si
fe je zet fel ügye le tét el lá tó szer ve ze tek nél – a Köz pon ti Sta -
tisz ti kai Hi va tal te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei ki vé te lé vel –
a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal nál, a Köz igaz ga -
tás-szer ve zé si és Köz szol gá la ti Hi va tal nál, az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nál – a te rü le ti szer vei ki vé te -
lé vel –, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nél, a
Ma gyar Ál lam kincs tár nál – a te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei
ki vé te lé vel –, a Sze ren cse já ték Fel ügye let nél, a Nem ze ti
Föld alap ke ze lõ Szer ve zet nél, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal nál – a te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei ki vé -
te lé vel –, az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél -
tá rá nál, az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság pénz ügyi nyo -
mo zó szer vé nél, to váb bá jog sza bály ál tal or szá gos ha tás -
kö rû szerv nek nyil vá ní tott, a Kormány köz vet len fel ügye -
le te alatt álló, illetve a Kormány ál tal irá nyí tott köz pon ti
költ ség ve té si szer vek nél, va la mint – a bel sõ igaz ga tá si
szer vei ki vé te lé vel – az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság nál és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár nál az il let mény ki egé szí tés mér té ke a fel sõ fo kú is ko lai
vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé nyé nek
50%-a, kö zép is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ ese té ben
az alap il let mé nyé nek 15%-a.”

(10) A Ktv. 49.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„49.  § A köz tiszt vi se lõ min den nap tá ri év ben – kü lön
jut ta tás ként – egy ha vi il let mé nyé re jo go sult, amennyi ben
ja nu ár 1-jén köz szol gá la ti jog vi szony ban áll, kivéve 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.

A jut ta tás ki fi ze té sé rõl ja nu ár 16-án – amennyi ben ez
szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az ezt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon – kell ren del kez ni. A jut ta tás mér té ké nek
alap ja a ja nu ár hónapra irányadó illetmény.”

(11) A Ktv. 78.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„78.  § (1) A hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je meg ál la po dást
köt het a köz tiszt vi se lõ vel – ide nem ért ve a he lyet te sí tést –
több let fel adat el lá tá sá ra. A hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je a
több let fel adat el lá tá sá ért – a köz tiszt vi se lõ il let mé nyén fe -
lül – cél jut ta tást ha tá roz meg a meg ál la pí tott sze mé lyi jut -
ta tá sok elõ irány za tán belül.

(2) A meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell kü lö nö sen a
több let fel adat meg ha tá ro zá sát, a tel je sí tés ha tár ide jét, a
tel je sí tés ér té ke lé sé nek szem pont ja it és mód ját, va la mint a
cél jut ta tás mér té két.

(3) A köz tiszt vi se lõ szá má ra tárgy év ben meg ál la pí tott
cél jut ta tá sok együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a köz -
tiszt vi se lõ egy évi il let mé nyé nek 50%-át.

(4) A köz tiszt vi se lõ a cél jut ta tás ra ak kor jo go sult, ha – a 
meg álla po dás sze rint – a több let fel ada tot tel je sí tet te és azt
a hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je iga zol ta.
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(5) A hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je alatt, az (1)–(4) be kez -
dés sze rint meg il le tõ jo go sult ság gya kor lá sa szem pont já -
ból, a 43.  § (4)–(5) be kez dé sé ben foglaltakat kell érteni.”

A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 
1992. évi XXXIII. törvény módosítása

87. § (1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló – mó -
do sí tott – 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban:
Kjt.) 25.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egészül ki:

(A köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szû nik:)
„e) a 65. élet év be töl té sé vel, ki vé ve, ha más tör vény

 ettõl el té rõ en ren del ke zik. Az MTA ren des és le ve le zõ tag -
jai, az MTA dok to rai, illetve az Aka dé mi ai tv. 28.  §-a alap -
ján ezek kel egyen ér té kû tu do má nyos fo ko za tok kal ren del -
ke zõk esetében a 70. életév betöltésével.”

(2) A Kjt. 68.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„68.  § A köz al kal ma zott min den nap tá ri év ben – kü lön
jut ta tás ként – egy ha vi il let mé nyé re jo go sult, amennyi ben
ja nu ár 1-jén köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll, kivéve 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.
A jut ta tás ki fi ze té sé rõl ja nu ár 16-án – amennyi ben ez

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az ezt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon – kell ren del kez ni. A jut ta tás mér té ké nek
alap ja a ja nu ár hónapra irányadó illetmény.”

(3) A Kjt. 77.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, 
a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) bekezdésre
változik:

„(1) A köz al kal ma zot tat a mun kál ta tó meg ha tá ro zott
mun ka tel je sít mény el éré sé nek, illetve át me ne ti több let fel -
ada tok – ide nem ért ve az át irá nyí tást – tel je sí té sé nek ösz -
tön zé sé re a meg ál la pí tott sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za -
tán be lül egy sze ri, vagy meg ha tá ro zott idõ re  szóló, havi
rend sze res ség gel fi ze tett ke re set-ki egé szí tés ben része -
sítheti.

(2) A ke re set-ki egé szí tés fel té te le it a kol lek tív szer zõ -
dés, en nek hi á nyá ban a mun kál ta tó állapítja meg.”

(4) A Kjt. a kö vet ke zõ 78/A.  §-sal egé szül ki:
„78/A.  § (1) Az ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal a

köz alkalmazott ál tal a la kás épí té sé hez, vá sár lá sá hoz hitel -
intézettõl igé nyelt – a la kás cé lú ál lam i tá mo ga tá sok ról
 szóló jog sza bály sze rint ka mat tá mo ga tott – köl csön össze -
gé nek a hi tel fe de ze té ül szol gá ló, hi tel cél sze rin ti lakás -
ingatlan hi tel biz to sí té ki ér té ké nek 60%-át meg ha la dó
 részére, leg feljebb e hi tel biz to sí té ki ér ték 100%-áig.

(2) Az ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get az (1) be kez dés ben
fog lal ta kon túl an nál a köz al kal ma zott nál vál lal hat, aki:

a) ha tá ro zat lan idõ re lé te sí tett köz al kal ma zot ti jog -
viszonyt;

b) leg alább há rom éves köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal
ren del ke zik;

c) fel men té si vagy le mon dá si ide jét nem töl ti;
d) el le ne nem fo lyik fe gyel mi el já rás, vagy
e) nem áll bün te tõ el já rás alatt, és
f) az (1) be kez dés sze rin ti ke zes ség vál la lás sal biz to sí -

tott hi tel részt a hi tel in té zet nek ki egyen lí tet te, illetve a vele 
kö zös ház tar tás ban élõ há zas vagy élet társ – az igény lés
idõ pont já ban – ál lam i ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott la -
kás cé lú hitel törlesztésére nem kötelezett;

g) a köl csönt nyúj tó hi tel in té zet bel sõ sza bá lyai sze rint
– sa ját, illetve adós tár sa jö ve del mi hely ze tét is figye lembe
véve – a köl csön tel jes össze gé re vo nat ko zó an hitel -
képesnek bizonyul.

(3) A (2) be kez dés a)–d) pont ja i ban fog lalt fel té te lek
tel je sü lé sét, va la mint a ke zes ség vál la lás alap já ul szol gá ló
köz al kal ma zot ti jog vi szony fenn ál lá sát a mun kál ta tói jog -
kör gyakorlója igazolja.

(4) A (2) be kez dés e)–f) pont ja i ban fog lalt fel té te lek tel -
je sü lé sé rõl a köz al kal ma zott a köl csönt nyúj tó hi tel in té zet -
nek nyilatkozik.

(5) A köz al kal ma zott a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já -
nak kö te les be je len te ni a hi tel szer zõ dés meg kö té sét kö ve -
tõ öt munkanapon belül

a) a hi tel szer zõ dést kötõ pénz in té zet ne vét, cí mét;
b) az ál lam i ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott hi tel

nagyságát;
c) a hi tel le jár tá nak idõ pont ját.
A fen ti ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról a köz al -

kal ma zott ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a mun kál ta -
tói jogkör gyakorlóját.

(6) Amennyi ben a köz al kal ma zott köz al kal ma zot ti jog -
vi szo nya a 25.  § (2) be kez dé sé nek a) vagy c) pont jai alap -
ján szû nik meg, a még fenn ál ló ál lam i ke zes ség után a köz -
pon ti költ ség ve tés ja vá ra – a hi tel in té zet út ján – egy sze ri
ke zes ség vál la lá si dí jat kell fi zet nie. A ke zes ség vál la lá si
díj mér té ke a kezességgel biztosított kötelezettség
összegének 2%-a.

(7) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a köz al kal ma zott
köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá nak (6) be kez dés sze rin ti
meg szû né se ese tén er rõl 8 na pon be lül ér te sí ti a köz al kal -
ma zott ál tal az (5) be kez dés alap ján be je len tett hitelinté -
zetet.

(8) A hi tel in té zet meg ál la pít ja, és 8 na pon be lül írás ban
köz li a köz al kal ma zot tal a (6) be kez dés sze rint meg fi ze -
ten dõ ke zes ség vál la lá si díj össze gét, me lyet a köz al kal ma -
zott a hi tel in té ze ti ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon belül a folyósító hitelintézet részére megfizet.

(9) Ha a köz al kal ma zott a (6) be kez dés sze rin ti fi ze té si
kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, úgy a hi tel in té zet er rõl,
va la mint a köz al kal ma zott ada ta i ról 8 na pon be lül ér te sí ti
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt.

(10) A hi tel in té zet a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap -
já ig tá jé koz tat ja a Ma gyar Ál lam kincs tárt a köz al kal ma -
zott nak nyúj tott köl csö nök ál lam i ke zes ség vál la lás sal
érin tett ré szé nek ne gyed év vé gén fenn ál ló ál lo má nyá ról,
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va la mint e köl csö nök szá má ról. Az adat gyûj tés és adat -
szol gál ta tás egyedi azonosításra alkalmatlan módon
történhet.

(11) Amennyi ben az ál lam a kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás
alap ján a köz al kal ma zott he lyett a ke zes ség vál la lás sal biz -
to sí tott – a hi tel in té zet nek meg nem té rü lõ – össze get ki fi -
zet te, illetve a (6) be kez dés sze rin ti egy sze ri ke zes ség vál la -
lá si díj meg fi ze té sét a köz al kal ma zott el mu lasz tot ta, ak kor a 
köz al kal ma zott ezen tar to zá sai a Ma gyar Ál lam mal szem -
be ni köz tar to zás nak mi nõ sül nek, ame lyet az Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal adók mód já ra hajt be.

(12) A ke zes ség vál la lás ból ere dõ helyt ál lá si kö te le zett -
ség tel je sí té sé nek mód ját a Kormány ren de let ben állapítja
meg.”

(5) A Kjt. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be e tör vény
20. szá mú mel lék le te lép.

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
módosítása

88. § (1) Az ál lam ház tar tás ról  szóló – mó do sí tott –
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban Áht.)
11/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek va -
gyonnyi lat ko za tu kat, to váb bá a va gyo nuk idõ kö zi gya ra -
po dá sá ról ké szí tett nyi lat ko za tu kat az el kü lö ní tett ál lam i
pénz alap, illetve az ál lam i tá mo ga tá si elõ irány zat ke ze lõ -
jé hez – ön kor mány zat ese té ben a jegy zõ höz, köz ala pít -
vány ese té ben az ala pí tói jo go kat gya kor ló szerv hez, te rü -
let fej lesz té si ta nács ese tén annak hi va ta li szer ve ze té hez –,
illetve amennyi ben e szerv nem azo nos az ál lam i pénz alap, 
illetve az ál lam i tá mo ga tá si elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak
szak mai le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs szerv vel, ak kor ez utób bi -
hoz nyújt ják be, és csa tol ják a Ktv. 22/A.  § (7) be kez dés
sze rin ti fel ha tal ma zást ar ról, hogy a BM Köz igaz ga -
tás-szer ve zé si és Köz szol gá la ti Hi va tal (a továb biak ban:
KKH) a va gyonnyi lat ko zat ban fog lal tak va ló di sá gá nak el -
len õr zé se cél já ból sze mé lyes és vagyoni adataikat kezelje.
A felhatalmazást teljes bizonyító erejû magánokiratba kell
foglalni. A KKH nem jogosult a nyilatkozatok nyil -
vánosságra hozatalára.”

(2) Az Áht. 12/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sa a
48.  § b) és q) pont já ban fog lal tak ra fi gye lem mel tör tén het.
Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat fi gyel men kí vül kell hagy -
ni a füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé te lek és ki adá sok, va la -
mint a helyesbítõ tételek esetében.”

(3) Az Áht. 13/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A (4) be kez dés ben meg je lölt al rend sze rek bõl tá -
mo ga tás – a 12.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt tá mo ga tás ki vé -
te lé vel – nem fo lyó sít ha tó, amíg a tá mo ga tás ked vez mé -

nye zett jé nek a 10.  §-ban fog lalt fi ze té si kö te le zett sé gé vel
össze füg gõ, ese dé kes sé vált és még meg nem fi ze tett köz -
tar to zá sa van. A tá mo ga tás ked vez mé nye zett je ezért a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg nyi lat ko zik
ar ról, hogy a 10.  §-ban fog lalt fi ze té si kö te le zett sé gé vel
össze füg gõ, ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett köz tar to -
zá sa nin csen, és hoz zá já rul ah hoz, hogy a tá mo ga tás fo lyó -
sí tó ja e nyi lat ko zat va ló ság tar tal má nak iga zo lá sát kér je a
18/C.  § (13)–(15) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás ban.
Az il le ték fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé se szem pont já ból 
e nyi lat ko zat az el já rás meg in dí tá sa irán ti ké re lem nek mi -
nõ sül az zal, hogy az ál ta lá nos té te lû el já rá si il le té ket azon
adó ha tó sá gok szá má ra kell le ró ni, ame lyek tõl nyi lat ko zat -
té tel hi á nyá ban kü lön-kü lön iga zo lást kel le ne be sze rez ni a 
tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá hoz. Nyi lat ko zat té tel hi á -
nyá ban a tá mo ga tá si szer zõ dés hez mel lé kel ni kell az ál -
lam i és ön kor mány za ti adóhatóság, valamint a Vám- és
Pénzügyõrség 30 napnál nem régebbi igazolását arról,
hogy a támogatás kedvezményezettjének a 10.  §-ban
foglalt fizetési kötelezettségével összefüggõ, esedékessé
vált és meg nem fizetett köztartozása nincsen.”

(4) Az Áht. 18/B.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Kincs tár fel ada tai kü lö nö sen:)
„l) ve ze ti a költ ség ve té si szer vek (ide ért ve a kör jegy zõ -

ség be tár sult, illetve a tár sult kép vi se lõ-tes tü let be tar to zó
ön kor mány za ti hi va ta lo kat is), va la mint a kü lön tör vény
ren del ke zé sei alap ján nyil ván tar tan dó, a költ ség ve té si
szer vek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat alkalmazó 
jogi személyek törzskönyvi nyilvántartását;”

(5) Az Áht. 18/B.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
x) pont tal egé szül ki:

(A Kincs tár fel ada tai kü lö nö sen:)
„x) a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re, annak for rá sa i ból

ka mat men te sen meg elõ le ge zé si, lik vi di tá si hi telt nyújt hat
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal nak az Euró -
pai Unió ré szé re tör té nõ cu kor il le ték-fi ze té si kötelezettség 
teljesítésére.”

(6) Az Áht. 18/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kincs tár az (1) be kez dés ben fog lalt fel ada ta it a
szol gál ta tá si kö ré be és szol gál ta tá si fe le lõs sé gé be tar to zó
szer ve ze tek szá má ra kö te le zõ en igény be ve en dõ szol gál -
ta tás ként tel je sí ti. A Kincs tár jo go sult a kincs tá ri kör be tar -
to zók és a kincs tá ri szám la tu laj do no sok kü lön ren del ke zé -
se nél kül is szám lá ik meg ter he lé sé vel to vább há rí ta ni a
nem ál ta la vég zett pénz for gal mi szol gál ta tá sok iga zolt dí -
ját. A Kincs tár az (1) be kez dés v) pont já ban fog lalt, a fe je -
ze tek tõl át vál lalt, meg álla po dás alap ján el lá tott egyes fel -
ada ta it té rí tés el le né ben vé gez he ti. A Kincs tár az Euró pai
Unió Struk tu rá lis Alap ja i nak tá mo ga tá sai kapcsán végzett
közremûködõi feladatait térítés ellenében végzi. A térítés
összegérõl a Kincstár megállapodást köt.”

(7) Az Áht. 18/C.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„(7) A (6) be kez dés ben fel so rolt pénz for gal mi szám la -
tu laj do no sok más pénz in té zet nél ve ze tett pénz for gal mi
szám lá val – la kás épí tés mun kál ta tói tá mo ga tá sa szám la és
a de vi za szám la ki vé te lé vel – nem ren del kez het nek az zal,
hogy a (6) be kez dés f) pont já ban em lí tett tár sa sá gok nak in -
do kolt eset ben a pénz ügy mi nisz ter en ge dé lyez he ti pénz -
for gal mi szám la nyi tá sát más pénz in té zet nél is. A (6) be -
kez dés ben fel so rolt pénz for gal mi szám la tu laj do no sok át -
me ne ti leg sza bad pénz esz kö ze i ket a Kincs tár há ló za tá ban
ér té ke sí tett – az ér ték pa pír szám lán, illetve értékpapírle -
téti-számlán nyil ván tar tott – ál lam pa pí rok vá sár lá sá val
hasz no sít hat ják. A Kincs tár a kincs tá ri kör be tar to zók
12/A.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt le té ti pénz esz kö zei ke ze -
lé sét té rí tés men tes szol gál ta tás ként vég zi. A Kincs tár a
18/B.  § (1) be kez dés n), r), s) pont já ban fog lalt szol gál ta tá -
sa it – a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap jai ré szé re nyúj -
tott szol gál ta tás ki vé te lé vel – kor mány ren de let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint, té rí tés el le né ben vég zi.”

(8) Az Áht. 18/C.  §-a a kö vet ke zõ (16) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(16) Az Or szág gyû lés és a Kormány ál tal ala pí tott köz -
ala pít vá nyok az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl szár ma zó
pénz esz kö ze i ket a Kincs tár ban ve ze tett pénz for gal mi
szám lán kö te le sek tar ta ni azok fel hasz ná lá sá ig. Ezen
pénz esz kö zök bõl szár ma zó, át me ne ti leg sza bad pénz esz -
kö ze i ket a köz ala pít vá nyok ki zá ró lag a Kincs tár há ló za tá -
ban ér té ke sí tett ál lam pa pí rok vá sár lá sá val hasz no sít hat -
ják. Ezen köz ala pít vá nyok egyéb for rás ból szár ma zó
pénz esz kö ze i ket is ke zel he tik a Kincs tár ban ve ze tett
szám lá ju kon.”

(9) Az Áht. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § (1) A köz pon ti költ ség ve tés ben ki adás irá nyoz ha -
tó elõ a köz pon ti költ ség ve té si szer vek fel ada tai, az ál lam
euró pai uni ós tag ság ból szár ma zó és más nem zet kö zi, jog -
sza bá lyi és szer zõ dé ses kö te le zett sé gei el lá tá sá ra, az ál -
lam ház tar tás más al rend sze rei, to váb bá jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, ter mé sze tes
sze mély ré szé re. Az 50 mil li árd fo rint net tó je len ér té ket el -
érõ vagy azt meg ha la dó ér té kû, több éves fi ze té si kö te le -
zett ség gel járó szer zõ dé sek meg kö té se elõtt – ha tör vény
más ként nem ren del ke zik – a Kor mány nak az Or szág gyû -
lés fel ha tal ma zá sát kell kér nie. Az Or szág gyû lés nek be
kell mu tat ni a szer zõ dés fõbb tar tal mi ele me it, az ál lam i fi -
nan szí ro zá si szük ség le tet, en nek ke re te it, illetve üte -
mezését.

(2) Ha a net tó je len ér té ken 50 mil li árd fo rin tot el érõ
vagy azt meg ha la dó ér té kû, több éves fi ze té si kö te le zett -
ség gel járó szer zõ dé sek meg kö té sé hez köz be szer zé si el já -
rást, kon cesszi ós pá lyá za ti el já rást vagy más ver se nyez te -
té si el já rást kell le foly tat ni, a Kor mány nak – az (1) be kez -
dés ben fog lal tak tól el té rõ en – az Or szág gyû lés elõ ze tes
fel ha tal ma zá sát az el já rás meg kez dé sé hez (a pá lyá zat ki -
írá sá hoz) kell kérnie.

(3) A net tó je len ér ték meg ál la pí tá sá nál szük sé ges disz -
kon tá lás ra vo nat ko zó szá mí tá sok mód szer ta nát, va la mint
az al kal ma zan dó disz kont té nye zõ mér té két a Kormány
állapítja meg.”

(10) Az Áht. 24.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki emelt elõ irány za tok kö zött sa ját ha tás -
kör ben – a fel ügye le tét el lá tó szerv és a Kincs tár egy ide jû
tá jé koz ta tá sa mel lett – az ele mi költ ség ve té sé ben jó vá ha -
gyott összeg hez képest átcsoportosítást hajthat végre

a) a mû kö dé si költ ség ve tés ki emelt elõ irány za tai
között,

b) a fel hal mo zá si költ ség ve tés ki emelt elõ irány za tai
között,

c) a mû kö dé si és fel hal mo zá si költ ség ve tés ki emelt
elõ irány za tai között,

d) a köl csö nök elõ irány zat-cso port ter hé re, illetve ja vá ra,
mely át cso por to sí tás – a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te -
lé vel – nem irá nyul hat a sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tá -
nak nö ve lé sé re és a fel újí tás elõ irány za tá nak csökkenté -
sére.”

(11) Az Áht. 24.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (8)–(12) be kez dés je lö lé se
(9)–(13) be kez dés re változik:

„(8) Az ál lam i költ ség ve tés ter hé re fi ze ten dõ üdü lé si,
rek re á ci ós, tá bo roz ta tá si, ta nul má nyi ki rán du lá si célú tá -
mo ga tás, vagy üdü lé si célú, a költ ség ve té si szerv, mint
mun kál ta tó ál tal tel je sí ten dõ sze mé lyi jut ta tás a Ma gyar
Nem ze ti Üdü lé si Ala pít vány ál tal ki bo csá tott üdülési
csekk vagy hazai üdülési számla útján nyújtható.”

(12) Az Áht. 24.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(13) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je a fel -
ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vei költ ség ve té si
elõ irány za tai ter hé re év köz ben át cso por to sí tást hajt hat
vég re a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ja vá ra, ha a mû kö -
dé si költ ség ve tés elõirányzatain megtakarítás keletkezik.”

(13) Az Áht. 26.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az ál ta lá nos tar ta lék ból el szá mo lá si, va la mint
vissza té rí té si kö te le zett ség gel nyúj tott tá mo ga tás össze -
gét, illetve annak fel nem hasz nált ré szét a Pénz ügy mi nisz -
té rium fe je zet, Egyéb ve gyes be vé te lek szám lá já ra kell be -
fi zet ni, amellyel az adott évi ál ta lá nos tar ta lék
elõirányzatát a Kormány megnövelheti.”

(14) Az Áht. a kö vet ke zõ 33/B.  §-sal egé szül ki:
„33/B.  § (1) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a pénz ügy -

mi nisz tert, hogy a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
ja vas la tá ra, a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott
mér té ken be lül, a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re szer zõ dést
biz to sí tó ön ál ló kö te le zett sé get vál lal jon az e §-ban meg -
ha tá ro zott ki ál lí tá sok rendezéséhez (a továb biak ban:
kiállítási garancia).
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(2) Ki ál lí tá si ga ran cia az ál lam i vagy ön kor mány za ti
fenn tar tá sú mu ze á lis in téz mé nyek, illetve ki ál lí tó he lyek
(a továb biak ban: ki ál lí tó) ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén, köl csön szer zõ dés alap ján ren de zett nem zet kö zi,
idõ sza ki ki ál lí tás ra ad ha tó, amennyi ben annak meg ren de -
zé sé hez ki emel ke dõ kul tu rá lis ér dek fû zõ dik.

(3) Ki ál lí tá si ga ran cia ad ha tó azon ki emel ke dõ kul tu rá -
lis je len tõ ség gel bíró egy vagy több mû tárgy ra is, amely
kül föld rõl, be mu ta tás cél já ra, a ki ál lí tó ál tal ren de zett
idõszaki kiállításra érkezik.

(4) A ki ál lí tá si ga ran cia az ál lam ne vé ben, a ki ál lí tá si
tárggyal ren del kez ni jo go sult irá nyá ban köz vet len és ön -
álló kö te le zett ség vál la lás, a köl csön szer zõ dés ben – a
(6) be kez dés figye lembevételével – meg ha tá ro zott kár ese -
mé nyek bõl ere dõ, a ki ál lí tá si tárgy ban/tár gyak ban be kö -
vet ke zett ká rok meg té rí té sé ért. A pénz ügy mi nisz ter e fe le -
lõs ség vál la lás ról kö te lez vényt bo csát ki, mely tar tal maz za
a ga ran cia vál la lás mér té két vagy össze gét, fel té te le it, a ki -
ál lí tót, a kö te le zett ség vál la lás idõ tar ta mát és a ga ran cia jo -
go sult ját. A pénz ügy mi nisz ter az ál lam ne vé ben – ki vé te -
le sen – hoz zá já rul hat az e §-ban nem említett kérdésekben
a külföldi jog alkalmazásához, továbbá a külföldi jog -
hatóság kikötéséhez is.

(5) A ki ál lí tá si ga ran cia a köl csön szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott idõ tar tam ra, leg fel jebb a tár gyak ere de ti õr zé si
vagy ki ál lí tá si he lyé rõl tör té nõ el moz dí tá sá tól az oda tör té -
nõ vissza he lye zé sé ig, illetve a köl csön szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott egyéb hely re való el he lye zé sé ig szól. A köl -
csön szer zõ dés mó do sí tá sá hoz a nem ze ti kul tu rá lis örök -
ség mi nisz te re és a pénz ügy mi nisz ter együt tes jó vá ha gyá -
sa szük sé ges.

(6) Nem ter jed ki a ki ál lí tá si ga ran cia arra az idõ szak ra
és összeg re, amely re vo nat ko zó an a ki ál lí tó vagy a ki ál lí tá -
si tárggyal ren del kez ni jo go sult biz to sí tás sal vagy ér vé -
nyes ga ran ci á val ren del ke zik, ki ter jed vi szont va la mennyi
kár ese mény re, kivéve azokat a károkat, amelyek

a) a jo go sult vagy annak al kal ma zot tai, illetve meg bí -
zot tai szán dé kos vagy gon dat lan ma ga tar tá sa,

b) a ki ál lí tá si tárgy tu laj don sá ga i ból fa ka dó ter mé sze -
tes amortizáció,

c) a jo go sult jó vá ha gyá sá val tör té nõ res ta u rá lás
ered mé nye kép pen ke let kez tek.”

(15) Az Áht. a kö vet ke zõ 33/C.  §-sal egé szül ki:
„33/C.  § (1) A költ ség ve té si év ben vál lal ha tó ki ál lí tá si

ga ran ci ák ál lo má nyá nak össze ge az év egyet len nap ján
sem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si tör vény ben rög zí tett
mér té ket. A ki ál lí tá si ga ran cia vál la lá sa a kö te lez vény ben
fog lalt idõ tar tam alatt ter he li a költségvetési törvényben
meghatározott mértéket.

(2) A ki ál lí tá si ga ran cia után nem kell ga ran cia vál la lá si
dí jat fel szá mí ta ni.

(3) Az Or szág gyû lés a ki ál lí tá si ga ran ci ák vár ha tó fi ze -
té si kö te le zett sé gei fe de ze té re a költ ség ve té si tör vény ben
elõirányzatot hagy jóvá.

(4) A 33/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti ga ran cia vál la lás
alap ján az ál lam a köz pon ti költ ség ve tés ál tal ki fi ze tett

összeg ere jé ig a kár oko zó val szem ben meg té rí té si
igénnyel lép het fel. A ki ál lí tó val szem ben azon ban meg té -
rí té si igény csak annyiban érvényesíthetõ, amennyiben

a) a kárt a ki ál lí tó vagy annak al kal ma zott ja, illetve
meg bí zott ja szán dé ko san vagy sú lyo san gon dat la nul
okozta, vagy

b) a ki ál lí tó vagy annak al kal ma zott ja, illetve meg bí -
zott ja a kár el há rí tá sa, illetve csök ken té se ér de ké ben nem
úgy járt el, ahogy az az adott hely zet ben ál ta lá ban
elvárható.”

(16) Az Áht. 41.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„41.  § (1) A Kormány költ ség ve té si tör vény mó do sí tást
kö te les az Or szág gyû lés elé ter jesz te ni, ha év köz ben a
köz pon ti költ ség ve tés, a tár sa da lom biz to sí tá si ala pok és az 
el kü lö ní tett ál lam i pénz ala pok együt tes egyen le ge i nek a
költ ség ve té si tör vény ben meg ál la pí tott össze ge a jó vá ha -
gyot tól leg alább ezek kiadási fõösszege együttes
összegének 2,5%-ával tér el.

(2) A Kormány pót költ ség ve té si tör vény ja vas la tot kö te -
les az Or szág gyû lés elé ter jesz te ni, ha év köz ben a köz pon -
ti költ ség ve tés, a tár sa da lom biz to sí tá si ala pok és az el kü -
lö ní tett ál lam i pénz ala pok együt tes egyen le ge i nek a költ -
ség ve té si tör vény ben meg ál la pí tott össze ge a jó vá ha gyot -
tól leg alább ezek kiadási fõösszege együttes összegének
5%-ával tér el.

(3) A pót költ ség ve té si tör vény ja vas lat a költ ség ve té si
tör vény nek az elõ irány za tok meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it javasolja újból megállapítani.

(4) A költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sát nem a (2) be -
kez dés ben em lí tett okok  miatt kez de mé nye zõ és for ma i lag 
nem a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti tör vény ja vas lat
nem mi nõ sül pót költ ség ve té si tör vény ja vas lat nak, illetve
ha tály ba lé pés esetén pótköltségvetési törvénynek.”

(17) Az Áht. 48.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A pénz ügy mi nisz ter)
„b) gon dos ko dik a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a Kor -

mány nál az elõ irány za tok nak a ter ve zet tõl je len tõ sen el té -
rõ tel je sü lé se ese tén in téz ke dést, illetve annak meg elõ zé -
sé re a kö te le zett ség vál la lá sok, a ki fi ze té sek mér té ké nek és 
ütemének meghatározását kezdeményezi;”

(18) Az Áht. 48.  §-ának q) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A pénz ügy mi nisz ter)
„q) jó vá hagy ja a Kormány ren de le té ben meg ha tá ro zott

tí pu sú és nagy ság ren dû ki adá sok ra vo nat ko zó, az elõ -
irány za to kat meg nem ha la dó kö te le zett ség vál la lá so kat. A
jó vá ha gyás nem ta gad ha tó meg, ha a kö te le zett ség vál la lás
meg fe lel a kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek, vagy köz vet le nül jog sza bá lyon, jog erõs bí ró sá gi,
hatósági határozaton, illetve nemzetközi megállapodáson
alapul.”

(19) Az Áht. 63.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„(3) A köz pon ti költ ség ve tés bõl a he lyi ön kor mány za -
to kat meg il le tõ nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás, át en ge dett
sze mé lyi jö ve de lem adó, a he lyi ön kor mány za tok mû kö dé -
sé vel kap cso la tos egyéb köz pon ti költ ség ve té si kap cso lat -
ból szár ma zó, a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott
tá mo ga tás, illetve elõ irány zat össze gét a 101.  § (6)–(7) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott tar to zá sok kal csök ken tett
összeg ben (net tó mó don), kor mány ren de let ben meg ha tá -
ro zott üte me zés szerint, az adott hónapban esedékes
jogcímek figye lembevételével, a Kincstár folyósítja.”

(20) Az Áht. 64.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A he lyi ön kor mány za tok in téz mé nyi tár su lá sa ál tal
el lá tott fel ada tok hoz kap cso ló dó köz pon ti költ ség ve té si
hoz zá já ru lá so kat és tá mo ga tá so kat az in téz mény szék he -
lye sze rin ti vagy a tár su lá si meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zott ön kor mány zat igé nyel he ti a köz pon ti költ ség ve tés bõl. 
A tá mo ga tá sok kal és hozzájárulásokkal való elszámolás is
ezen önkormányzat feladata.”

(21) Az Áht. 64/D.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A he lyi ön kor mány za tok köz pon ti költ ség ve tés bõl
szár ma zó, a He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet -
ben sze rep lõ tá mo ga tá sai, hoz zá já ru lá sai év végi el szá mo -
lá sá nak sza bály sze rû sé gét a Kincs tár a tárgy évet kö ve tõ év 
vé gé ig fe lül vizs gál ja. A tárgy évet kö ve tõ év de cem ber
31-éig meg kez dett fe lül vizs gá lat a kö vet ke zõ évre át hú -
zód hat, fel té ve, hogy ezen idõ pon tig az Igaz ga tó ság a
(2) be kez dés ben sze rep lõ fel hí vást már ki bo csá tot ta. Több
évre ki ter je dõ tá mo ga tás ese té ben a le zá rást követõ éves
elszámolás keretében a felülvizsgálat a teljes támogatási
idõszakra irányul.”

(22) Az Áht. 64/D.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) Amennyi ben az ön kor mány zat fi ze té si kö te le zett -
sé gé nek a fel hí vás el fo ga dá sá tól, illetve a ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 90 na pon be lül nem tesz ele -
get, a Kincs tár azon na li be sze dé si meg bí zást nyújt be a he -
lyi ön kor mány zat ellen, és ezt köve tõen a 63.  §
(7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”

(23) Az Áht. 65.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás költ ség ve té sét a tár -
su lá si ta nács ön ál ló an, költ ség ve té si ha tá ro zat ban ál la pít ja 
meg. A költ ség ve tés vég re haj tá sá ról a tár su lá si ta nács
mun ka szer ve ze te út ján gon dos ko dik. A több cé lú kis tér sé -
gi tár su lás költ ség ve té se ma gá ba fog lal ja a tár su lás ál tal
létrehozott és fenntartott költségvetési szerv költ -
ségvetését is.”

(24) Az Áht. 68.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A he lyi ön kor mány zat a költ ség ve té sé nek ter ve ze -
tét a Kormány ál tal be nyúj tott költ ség ve té si tör vény ja vas -

lat és az ön kor mány za ti pénz ügyi sza bá lyo zás elõ ze tes el -
gon do lá sai figye lembevételével állítja össze.”

(25) Az Áht. 74/B.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás ne vé ben kö te le zett -
sé get a tár su lás el nö ke vagy az ál ta la fel ha tal ma zott sze -
mély vál lal hat, illetve jo go sult az utalványozásra.

(2) A kö te le zett ség vál la lás, va la mint az utal vá nyo zás
el len jegy zé sé re a mun ka szer ve zet ve ze tõ je vagy az ál ta la
fel ha tal ma zott sze mély jo go sult. Ha a kö te le zett ség vál la -
lást és utal vá nyo zást a mun ka szer ve zet ve ze tõ je gyako -
rolja, el len jegy zés re az általa meghatározott személy
jogosult.”

(26) Az Áht. 86/H.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mû kö dé si va gyon ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be -
vé telt – amennyi ben tör vény más ként nem ren del ke zik –
a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be ru há zá si,
fej lesz té si cél ra, a fel ügye le tet el lá tó mi nisz ter jó vá ha gyá -
sa és a pénz ügy mi nisz ter egyetértése alapján, jogosultak
felhasználni.”

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

„(4) A tör vény ál tal lét re ho zott, fel ügye le ti szerv vel
nem ren del ke zõ költ ség ve té si szer vek ese té ben a (3) be -
kez dés ben elõ írt tar tal mú ala pí tó ok ira tot a fe je zet fel -
ügye le tét el lá tó szerv vezetõjének kell kiadnia.”

(28) Az Áht. 88/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A költ ség ve té si szer vek (ide ért ve a kör jegy zõ ség be 
tár sult, illetve a tár sult kép vi se lõ-tes tü let be tar to zó ön kor -
mány za ti hi va ta lo kat is), va la mint a kü lön tör vény ren del -
ke zé sei alap ján nyil ván tar tan dó, a költ ség ve té si szer vek
gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat al kal ma zó jogi
sze mé lyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek, a nyil ván tar tás ból
tör té nõ adat szol gál ta tás nak a rend jét, a fi ze ten dõ költ ség -
té rí tés össze gét, va la mint a nyil ván tar tás hoz gépi adat fel -
dol go zá si esz köz zel tör té nõ csat la ko zás és a gépi adat le -
kér de zés költ ség té rí té sé nek összegét a pénzügyminiszter
– az érintett miniszterekkel egyetértésben – rendeletben
állapítja meg.”

(29) Az Áht. 93.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) A kö te le zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma -
rad vány ter hé re – amennyi ben a kö te le zett ség vál la lás
meg hi ú sul vagy a fel hasz ná lás össze ge ki sebb a jó vá ha -
gyott elõ irány zat nál – újabb kö te le zett ség a pénz ügy mi -
nisz ter engedélyével vállalható.”

(30) Az Áht. a kö vet ke zõ 93/A.  §-sal egé szül ki:
„93/A.  § A költ ség ve té si szerv a sze mé lyi jut ta tá si elõ -

irány za ton be lül kö te les meg ter vez ni a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Kjt.) 77.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ke re set-ki egé -
szí tés fe de ze tét. A mér té ket a min den ko ri éves költ ség ve -
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té si tör vény ál la pít ja meg az zal, hogy fel nem hasz nált elõ -
irány za ta ki zá ró lag a ke re set be tar to zó jut ta tá sok eme lé sé -
re for dít ha tó. Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik a köz ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 118.  §-ának
(10)–(12) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ese tek re, to váb bá az
ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re, va la mint a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ ku ta tó köz pon tok ra,
kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához
tartozó kutatást kiegészítõ akadémiai központi költ -
ségvetési szervekre.”

(31) Az Áht. 100.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A költ ség ve té si szer vek (ide ért ve a tár sa da lom biz -
to sí tá si költ ség ve té si szer ve ket is) a 66.  §-ban fog lalt költ -
ség ve té si szer vek és a Kincs tár ki vé te lé vel, va la mint tör -
vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az ala pok és a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

a) pénz köl csönt (hi telt) – ki vé ve a 18/B.  § (1) be kez dés 
x) és zs) pont ja sze rin ti meg elõ le ge zé si, lik vi di tá si hi telt –
nem vehetnek fel,

b) ke zes sé get nem vál lal hat nak,

c) ér ték pa pírt – ki vé ve a 94.  § (4) be kez dé se sze rin ti
gaz da sá gi tár sa sá gi ré sze se dést meg tes te sí tõ ér ték pa pírt,
va la mint az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi
XVI. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le -
lõ fel vá sár lást és értékesítést – nem vásárolhatnak,

d) vál tót nem bo csát hat nak ki és nem fo gad hat nak el,

e) köt vényt nem bo csát hat nak ki.

(2) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás és a he lyi ön kor mány -
za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1997. évi
CXXXV. tör vény alap ján lét re jött jogi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ tár su lás az adott fel adat el lá tá sá ban érin tett ön -
kor mány za tok ke zes ség vál la lá sa mel lett hi telt ve het fel,
illetve köt vényt bo csát hat ki.”

(32) Az Áht. 101.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köz pon ti költ ség ve tés bõl a he lyi ön kor mány za -
tok és he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok ré szé re a költ ség -
ve té si tör vény ben meg ál la pí tott egyes tá mo ga tá so kat – a
64.  § (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –, to váb bá a
cím zett és cél tá mo ga tá so kat tel je sít mény ará nyo san kell
fo lyó sí ta ni.”

(33) Az Áht. 108.  §-a (1) be kez dé se d) pont já nak he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Nem vo nat ko zik ez a ren del ke zés:)

„d) kincs tá ri va gyon cse ré jé re,”

(34) Az Áht. 109/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köz pon ti költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé ben
lévõ in gat lan ér té ke sí té sé nek el len ér té ké bõl ki kell egyen -
lí te ni a költ ség ve té si szerv köz tar to zá sát. A köz tar to zás
mér té két és az ér té ke sí tés költ sé gé nek össze gét meg ha la dó 
be vé tel 20%-a a köz pon ti költ ség ve té si szer vet il le ti meg.”

(35) Az Áht. 109/A.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek – a tár sa da lom -
biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek, va la mint a Hon vé del mi
Mi nisz té rium és a fel ügye le te alá tar to zó szer vek ki vé te lé -
vel – a va gyon ke ze lé sük ben lévõ és köz pon ti költ ség ve té si 
szerv el he lye zé sét köz vet le nül nem szol gá ló vagy jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ál lam i fel adat el lá tá sá hoz nem
hasz nált in gat la no kat – be le ért ve a tar tó san bér be adott he -
lyi sé ge ket is – kö te le sek fel aján la ni a KVI-nek más ál lam i
fel adat el lá tá sa vagy az ah hoz szük sé ges for rá sok biz to sí -
tá sa, illetve a he lyi ön kor mány za tok ré szé re tör té nõ tu laj -
don ba adás elõ ké szí té se ér de ké ben. Az ingatlan érté -
kesítésének kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás
felajánlásnak minõsül, amely nem vonható vissza.”

(36) Az Áht. 109/C.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A KVI fel ada ta a kincs tá ri va gyon nal tör té nõ gaz -
dál ko dás tu laj do no si el len õr zé se. Az el len õr zött szer ve zet
vagy sze mély a tu laj do no si el len õr zést tûr ni, és annak le -
foly ta tá sá ban – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
módon – együttmûködni köteles.”

(37) Az Áht. 109/D.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Kincs tá ri va gyon a kö vet ke zõ el já rá sok kal ér té ke -
sít he tõ:

a) nyil vá nos pá lyá zat,
b) zárt kö rû pá lyá zat,
c) ár ve rés,
d) zárt kö rû ér té ke sí tés.”

(38) Az Áht. 109/D.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A (3) be kez dés d) pont já ban meg je lölt ér té ke sí té si
mód – a 108.  § (1) be kez dés a), b) és d) pont já ban meg ha -
tá ro zott ese te ken kí vül – ki zá ró lag akkor alkalmazható, ha

a) az ér té ke sí ten dõ va gyon tárgy egye di brut tó for gal mi 
ér té ke az 5 mil lió fo rin tot nem ha lad ja meg, vagy

b) jog sza bály ban biz to sí tott jo gok gya kor lá sa  miatt a
(3) be kez dés a)–c) pont já ban meg je lölt el já rá sok nem al -
kal maz ha tók, vagy

c) az ér té ke sí tés olyan sze mély szá má ra tör té nik, aki -
nek az adott va gyon tárgy ra jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár -
lá si joga van, vagy

d) az ér té ke sí tés he lyi ön kor mány zat szá má ra tör té nik,
e) az ér té ke sí tés – két ered mény te len nyil vá nos pá lyá -

za tot köve tõen – kül föl di ál lam ré szé re történik.”

(39) Az Áht. 109/F.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az (1) be kez dés sze rin ti va gyon ke ze lõi jo got,
illetve a ki je lö lést a KVI – kü lö nö sen, ha az adott va gyon -
tárgy más ál lam i fel adat el lá tá sá hoz vagy azt biz to sí tó for -
rá sok meg te rem té sé hez szük sé ges – vissza von hat ja. A
vissza vo nás elõtt a KVI kö te les ki kér ni a va gyon ke ze lõ
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek vé le mé nyét. A fel -
ügye le ti szerv ve ze tõ je vé le mé nye zé si jo gát a KVI erre vo -
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nat ko zó fel hí vá sá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon
be lül gya ko rol hat ja. A KVI a vissza vo nás jo gát a
Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó
szervek tekintetében nem gyakorolhatja.”

(40) Az Áht. 109/G.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) In gat lan ra vo nat ko zó an a va gyon ke ze lõi jog meg -
szer zé sé hez az in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés
is szük sé ges. A 109/F.  § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar -
to zó szer vek be jegy zett ke ze lõi jo gát az in gat lan-nyil ván -
tar tá si be jegy zés mó do sí tá sa nél kül be jegy zett va gyon ke -
ze lõi jog nak kell te kin te ni. A va gyon ke ze lõ a vo nat ko zó
jog sza bá lyok figye lembevételével kö te les gon dos kod ni a
kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat la nok te kin te té ben a Ma -
gyar Ál la mot és a va gyon ke ze lõt meg il le tõ jo gok in gat -
lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be je gyez te té sé rõl. A va gyon -
ke ze lõ a jog erõs föld hi va ta li bejegyzõ határozat másolatát
köteles annak kézhezvételétõl számított 30 napon belül a
KVI számára megküldeni.”

(41) Az Áht. 109/I.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(5) be kez dés sel egészül ki:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott va gyon tár gyak
el ide ge ní té sé hez a vé dett ség jel le ge sze rint ille té kes mi -
nisz ter egyet ér té se is szükséges.

(3) A Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet va gyon ke ze lé -
sé ben lévõ ter mõ föld ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel
100%-át ter mõ föld vá sár lás ra, illetve a ter mõ föld ál lam
 által élet já ra dék el le né ben tör té nõ meg vá sár lá sá ról  szóló
kor mány ren de let alapján folyósítandó életjáradékra kell
fordítani.”

„(5) Ál la mi tu laj don ban lévõ erdõ ese tén a va dá sza ti jog 
a va gyon ke ze lõi jog tól füg get le nül, ön ál ló an hasz no sít ha -
tó; az eb bõl szár ma zó be vé telt a (3) be kez dés sze rin ti
életjáradékra kell fordítani.”

(42) Az Áht. 109/K.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A KVI ve zér igaz ga tó ja a kincs tá ri va gyon ér té ke sí -
té sé rõl – a 109/I.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va -
gyon tár gyak el ide ge ní té se és a (4) be kez dés ben em lí tett
tár sa sá gi tu laj don ba adás ki vé te lé vel – 250 mil lió fo rint
egye di brut tó for gal mi ér ték-ha tá rig a kincs tá ri va gyo nért
fe le lõs mi nisz ter (1) be kez dés sze rin ti jó vá ha gyá sa nél kül
dönt het. Az ily mó don tör tént ér té ke sí té sek rõl – az ügyek
té te les be mu ta tá sá val – a KVI vezérigazgatója félévenként 
tájékoztatja a kincstári vagyonért felelõs minisztert.”

(43) Az Áht. 109/K.  §-ának (9)–(10) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Kö te le zõ és ön ként vál lalt ön kor mány za ti fel ada tok 
el lá tá sá nak elõ se gí té se, va la mint fog lal koz ta tá si, szo ciá -
lis, sport, kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si, in for ma ti kai-kom -
mu ni ká ci ós, gaz da ság- és te rü let fej lesz té si cél ki tû zé sek
meg va ló sí tá sa, ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé nek tá mo ga tá -
sa, va la mint a kis tér sé gi ko hé zió erõ sí té se ér de ké ben a
kincs tá ri va gyon gaz dál ko dás cél ja i ra fe les le ges sé vált,

kincs tá ri va gyon kör be tar to zó in gat lan in gye ne sen he lyi
ön kor mány za ti tu laj don ba, több cé lú kis tér sé gi tár su lás,
illetve kis tér sé gi fej lesz té si ta nács tu laj do ná ba ad ha tó. Az
erre vo nat ko zó igényt a kép vi se lõ tes tü let, a több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás ta ná csa, illetve a kis tér sé gi fej lesz té si ta -
nács ha tá ro za tá ról ké szí tett ki vo nat tal kell be je len te ni. A
tu laj don ba adás ról – a KVI ja vas la ta alap ján, a va gyon ke -
ze lõ és a fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je vé le mé nyé nek
ki ké ré sé vel – a Kormány dönt. A tu laj don jog át ru há zá sá -
ról a KVI és a ked vez mé nye zett szer zõ dés ben ál la po dik
meg. E be kez dés ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók azok ra 
az in gat la nok ra, me lyek ön kor mány za tok nak tör té nõ át -
adá sá ra kü lön tör vény ben fog lalt fel té te lek és el já rás rend
irány adó.

(10) Az ön kor mány zat, illetve más ked vez mé nye zett a
(9) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok el éré se ér de ké ben az 
in gye ne sen jut ta tott in gat lant értékesítheti.”

(44) Az Áht. 109/K.  §-a a kö vet ke zõ (12)–(16) be kez -
dés sel egé szül ki:

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

a) az ÁPV Rt.-vel tör té nõ meg álla po dás alap ján té rí tés -
men te sen az ÁPV Rt. hoz zá ren delt va gyo ná ba adhatja,

b) a kincs tá ri va gyon ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok
sze rint té rí tés el le né ben ér té ke sít he ti vagy hasznosíthatja,

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

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

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

(13) A (12) be kez dés a) és c)–e) pont já ban fog lal tak a
109/I.  § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó va gyon tár -
gyak ra nem alkalmazhatók.

(14) A (12) be kez dés a) és c)–e) pont já ban fog lal tak
vég re haj tá sa so rán a kincs tá ri va gyon ra vo nat ko zó jog sza -
bá lyok nak és kor mány ha tá ro za tok nak a kincs tá ri va gyon -
kör bõl tör té nõ ki ke rü lés elõ ké szí té sé re és jó vá ha gyá sá ra
irány adó elõ írásait nem kell al kal maz ni, a KVI-t azon ban
– a nyil ván tar tá si fel ada tok el vég zé se ér de ké ben – az át -
adott vagy meg sem mi sí tett va gyon ele mek rõl rész le te sen
tá jé koz tat ni kell.
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(15) Fel ha tal ma zást kap a hon vé del mi és a bel ügy mi -
nisz ter arra, hogy a (12) be kez dés c) és d) pont ja vég re haj -
tá sá nak sza bá lya it ren de let ben határozza meg.

(16) A Hon vé del mi Mi nisz té rium a va gyon ke ze lé sé ben
lévõ, a hon vé del mi mi nisz ter ál tal hon vé del mi cél ra fe les -
le ges nek mi nõ sí tett és az ál lam ház tar tás rend sze ré ben más 
köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal hasz no sí tás ra nem ke rü -
lõ, a kül föl di ki ren delt sé ge ket mû köd te tõ hon vé del mi
szer vek, ka to nai misszi ók hasz ná la tá ban, kül föl dön fe les -
le ges sé vált ingó va gyont – a ha di tech ni kai esz kö zök ki vé -
te lé vel – kül föl dön ér té ke sít he ti. A kül föl dön lévõ ingó va -
gyon ra a (12) be kez dés e) pontját értelemszerûen alkal -
mazni kell.”

(45) Az Áht. 124.  §-a (2) be kez dé sé nek n) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Kormány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg)

„n) a 18/C.  § (7) be kez dés sze rin ti díj mér té ke it és rész -
le tes sza bá lya it;”

(46) Az Áht. 124.  §-a (2) be kez dé sé nek x) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Kormány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg)

„x) a ki adá sok azon tí pu sa it és nagy ság rend jét, mely re
vo nat ko zó an a kö te le zett ség vál la lás – ide nem ért ve a
Kormány irá nyí tá si és fel ügye le ti jog kö ré be nem tar to zó
szer vek kö te le zett ség vál la lá sa it – a pénz ügy mi nisz ter
jóváhagyásával történhet.”

(47) Az Áht. 124.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Fel ha tal ma zást kap az euró pai ügye kért fe le lõs tár -
ca nél kü li mi nisz ter, a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz -
ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter, a fog lal koz ta tás po -
li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter és a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, hogy
az Euró pai Unió Struk tu rá lis Alap ja i ból fi nan szí ro zott
Ope ra tív Prog ra mok és a Ko hé zi ós Alap elõ irány za tai te -
kin te té ben együt tes ren de let ben sza bá lyoz za a 11/A.  §
(3) bekezdésében elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte -
lezettség lebonyolításának részletes rendjét.”

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl  szóló 1992. évi LXXXIX. törvény

módosítása

89. § (1) A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo -
ga tá si rend sze ré rõl  szóló – mó do sí tott – 1992. évi
LXXXIX. tör vény (a továb biak ban: Cct.) 1.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) és b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés
lép:

(Az ön kor mány za tok cím zett tá mo ga tást igé nyel het nek)
„a) a cél tá mo ga tá si kör ben nem tá mo gat ha tó víz gaz dál -

ko dá si, egész ség ügyi fek võ- és já ró be teg-szak el lá tá si

célú, szo ciá lis, köz ok ta tá si és kul tu rá lis ön kor mány za ti
tér sé gi, vagy jog sza bály ál tal el fo ga dott or szá gos, illetve
tör vény ben meg ha tá ro zott fõ vá ro si, me gyei szak mai fej -
lesz té si prog ram ba fog lalt ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá -
sát szol gá ló, ki emelt fon tos sá gú, 250 mil lió fo rint fe let ti
beruházási összköltségû önkormányzati beruházások
megvalósítására, továbbá

b) a szenny víz el ve ze tést és -tisz tí tást szol gá ló 1 mil -
liárd fo rint fe let ti össz költ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá -
sá ra, az zal, hogy e beruházások esetében

ba) a köz pon ti tá mo ga tás ma xi má lis mér té ke – a 6. és a
7.  §-ban fog lal tak figye lembevételével – meg egye zik a
cél tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó tá mo ga tá si mértékkel, illetve

bb) a cím zett tá mo ga tá si igé nyek ki elé gí té si sor rend jé -
nek meg ál la pí tá sa so rán a tör vény 6. szá mú mel lék le té nek
I. pont já ban meg ha tá ro zott, a cél tá mo ga tás ra vo nat ko zó
igény ki elé gí té si szem pon tok sorrendjét kell figye lembe
venni.”

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

„(3) Az ön kor mány zat nak a be ru há zá si kon cep ci ó ját
egyez tet nie kell a szak mi nisz té ri um szak mai fej lesz té si
prog ram já val. A szak mi nisz té ri um a cím zett tá mo ga tás
irán ti ön kor mány za ti igényt meg ala po zó be ru há zá si kon -
cep ci ót – a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok nak az egész -
ség ügyi be ru há zá sok ese tén a Re gi o ná lis Egész ség ügyi
Ta ná csok kal, a szenny ví zel ve zetést és -tisz tí tást szol gá ló
be ru há zá sok ese té ben a Te rü le ti Vízgazdálkodási
Tanácsokkal egyeztetett javaslatai figye lembevételével –
véleményezi.”

(3) A Cct. 1.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be ru há zá sok
ese té ben a be ru há zás össz költ sé gé nek leg alább 15%-át, a
tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el -
ma ra dott, vagy az or szá gos át la got is je len tõ sen meg ha la -
dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé se ken a he lyi ön -
kor mány za tok nak, to váb bá a me gyei ön kor mány za tok nak
a be ru há zá si össz költ ség 10%-át, a mind két szem pont ból
egy ide jû leg hát rá nyo san érin tett ön kor mány za tok nak
pedig a beruházási összköltség 5%-át kell biztosítaniuk
saját forrásként.”

(4) A Cct. 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A cél tá mo ga tás nyúj tá sa – az igé nyek a tör vény
6. szá mú mel lék le te sze rin ti rang so ro lá sát köve tõen –
a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány alap ján meg ha tá ro zott
szak mai, mû sza ki és pénz ügyi szem pont ból leg ked ve zõbb
vál to zat szerinti költség alapján történik.”

(5) A Cct. a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:

„4/A.  § (1) A cél tá mo ga tás nyúj tá sá ról – tár sult te le pü -
lé sek ese tén a szék hely te le pü lés sze rin ti ille té kességgel –
a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács dönt, az ága za ti mi nisz té -
ri u mok kal tör tént szakmai egyeztetést köve tõen.
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(2) A Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok a cél tá mo ga tás
nyúj tá sá ról  szóló dön tés ho za tal so rán meg ké rik a ré gi ók -
ban mû kö dõ szakmai szervezetek:

a) a Re gi o ná lis Egész ség ügyi Ta nács és
b) a Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Tanács

ja vas la ta it.”

(6) A Cct. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § A cél tá mo ga tá si igé nyek rang so ro lá sá nak szem -

pont ja it és ma xi má lis mér té két a tör vény 6. szá mú mel lék -
le te ha tá roz za meg. Amennyi ben az ön kor mány zat a be ru -
há zás meg va ló sí tá sá hoz egyéb tá mo ga tás ban is ré sze sül,
úgy a be ru há zás össz költ sé gé nek leg alább 15%-át az ön -
kor mány zat(ok)nak a sa ját költ ség ve té se ter hé re (tény le -
ges sa ját for rás), il le tõ leg la kos sá gi hoz zá já ru lás ból kell
biz to sí ta nia. A tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis
szem pont ból el ma ra dott vagy az or szá gos át la got is je len -
tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé se -
ken a he lyi ön kor mány za tok nak a be ru há zá si össz költ ség
10%-át, a mind két szem pont ból egyidejûleg hátrányosan
érintett önkormányzatoknak pedig a beruházási össz -
költség 5%-át kell biztosítaniuk saját forrásként.”

(7) A Cct. 7.  §-ának (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A kö zös be ru há zás ként meg va ló sít ha tó 2000 fõ
alat ti ál lan dó né pes sé gû te le pü lé sek ön kor mány za tai ál tal
ter ve zett szenny víz tisz tí tó te lep épí té se, illetve te le pü lé si
fo lyé kony hul la dék (ten ge lyen szál lí tott szenny víz) tisz tí -
tó te lep épí té se ese tén is meg il le ti a te le pü lé si ön kor mány -
za to kat az (1) bekezdésben megfogalmazott emelt támo -
gatási összeg.”

(8) A Cct. 8.  §-ának (1) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (6) be kez dés -
sel egészül ki:

„(1) A Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok ál tal a fel té te -
lek nek meg fe le lõ cél tá mo ga tá si igé nyek ki elé gí té sé re for -
dít ha tó elõ irány zat össze gét az éves költ ség ve té si törvény
határozza meg.”

„(3) Amennyi ben az éves költ ség ve tés nem ad fe de ze tet
va la mennyi, a fel té te lek nek meg fele lõen be nyúj tott új
igény re, ak kor az éves cél tá mo ga tás össze ge a kö vet ke zõ
arány ban osz lik meg az egyes támogatási célok között:

a) a mû kö dõ kór há zak és szak ren de lõk gép-mû szer be -
szer zé se i re leg fel jebb 20%,

b) a szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás ra leg alább 80%.”
„(6) A cél tá mo ga tá si igé nyek dön tés-elõ ké szí té se so rán

a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok a be ru há zá sok pénz ügyi 
(át)üte me zé sét kez de mé nyez he tik – az e § (5) be kez dé sé -
ben elõ ír tak figye lembevételével – a tá mo ga tást igény lõ
ön kor mány za tok nál, amennyi ben az a Re gi o ná lis Fej lesz -
té si Ta ná csok dön té si jog kö ré be utalt cél tá mo ga tá si keret
maradéktalan felhasználása érdekében szükséges.”

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

„(1) Az adott évi cél tá mo ga tás elõ irány za tá ból tá mo ga -
tás ban ré sze sü lõ ön kor mány za tok jegy zé két – a be ru há zás

tel jes idõ sza ká ra vo nat ko zó an – a kü lön jog sza bály ban
sze rep lõ be ru há zá si adat la pon fel tün te tett éves tá mo ga tá si
üte mek kel a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok min den év
má jus 31-éig nyil vá nos ság ra hoz zák az Ön kor mány za tok
Köz lö nyé ben.

(2) A tárgy év jú ni us 30-áig le mon dás sal, vissza fi ze tés -
sel és el vo nás sal fel sza ba du ló cím zett és cél tá mo ga tás, va -
la mint az elõ zõ év de cem ber 31-éig a mû kö dés kép te len né
vált he lyi ön kor mány za tok ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra és a
cél jel le gû de cent ra li zált tá mo ga tás éves költ ség ve té si tör -
vény ben meg ha tá ro zott vis ma i or tar ta lé ká ra fel nem hasz -
nált összeg az egyes cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat ban
lévõ be ru há zá sok – a tör vény 3.  § (8) be kez dé se sze rin ti
több let költ sé ge i re, a tárgy évi elõ irány zat ból ki nem elé gít -
he tõ, de a fel té te lek nek meg fe le lõ – szenny víz el ve ze tés és
-tisz tí tás, va la mint az egész ség ügyi gép-mû szer be szer zés
be ru há zá si cél ja i ra be nyúj tott – cél tá mo ga tá si igé nyek ki -
elé gí té sé re fordítható.

(3) A szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás cél ja i ra be nyúj -
tott, va la mint az egész ség ügyi gép-mû szer be szer zést cél -
zó cél tá mo ga tá si igé nyek ki elé gí té sé rõl a Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Ta ná csok ki egé szí tõ jegy zé ket te het nek köz zé. A
ki egé szí tõ jegy zék köz zé té te lét köve tõen a tárgy év ben ki
nem elé gí tett igé nyek ér vé nyü ket vesz tik.”

(10) A Cct. 11.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Cím zett tá mo ga tás ese té ben a te rü let fej lesz té sért
fe le lõs mi nisz ter, cél tá mo ga tás ese té ben a Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Ta nács a 11.  § (4) be kez dé se sze rin ti ha tár idõt a
köz be szer zé si el já rás el hú zó dá sa ese tén – ké re lem re – leg -
fel jebb a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ év áp ri lis 30. nap já ig
meg hosszab bít hat ja.

(6) Köz be szer zé si el já rás el mu lasz tá sa, to váb bá a köz -
be szer zé si el já rás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ba üt kö zõ
mó don meg kö tött szer zõ dé sek sem mis sé gé nek jog erõs bí -
ró sá gi dön tés ál ta li meg ál la pí tá sá nak ese té ben

a) a te rü let fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter a köz pon ti tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sá nak meg szün te té sét kez de mé nye zi a
Ma gyar Ál lam kincs tár nál, to váb bá el von ja a fel nem hasz -
nált tá mo ga tás elõ irány za tát,

b) az ön kor mány zat kö te les a fel hasz nált tá mo ga tást a
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka -
mat tal nö vel ten vissza fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be a
jog erõs bí ró sá gi dön tést kö ve tõ 8 na pon be lül.”

(11) A Cct. a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal egé szül ki:
„13/A.  § Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si be ru há zás

ese té ben az ön kor mány zat nak az üze mel te té si en ge dé lye -
zé si el já rás so rán, de leg ké sõbb az üzem be he lye zést kö ve -
tõ egy éven be lül az en ge dé lye zõ ha tó ság iga zo lá sa alap -
ján a Ma gyar Ál lam kincs tár Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó sá ga 
út ján – cím zett tá mo ga tás ese té ben a te rü let fej lesz té sért fe -
le lõs mi nisz ter, cél tá mo ga tás ese tén pe dig a Re gi o ná lis
Fej lesz té si Ta ná csok felé – iga zol nia kell a 80%-os be kö -
té si arány meg va ló su lá sát.”
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(12) A Cct. 14.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja és (6) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Ha az ön kor mány zat)
„c) a szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si be ru há zás ese té -

ben a 80%-os be kö té si arány meg va ló su lá sát nem iga zol ja
a 13/A.  §-ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ben, úgy a köz pon ti
tá mo ga tás alap ját ké pe zõ víz jo gi lé te sí té si en ge dély ben
sze rep lõ be kö tõ ve ze té kek hosszá ra igény be vett köz pon ti
tá mo ga tás nak a hi ány zó be kö té sek re esõ rész e tekinte -
tében”
(ak kor a jog ta la nul fel hasz nált köz pon ti tá mo ga tás ról ha -
la dék ta la nul le kell mon da nia.)

„(6) A le mon dás ról és fel hasz ná lás ese tén ezzel egy ide -
jû leg a vissza fi ze tés rõl – a kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tok
és az át uta lá si meg bí zás má so la tá nak meg kül dé sé vel – a
dön tést és a vissza fi ze tést kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül
az ön kor mány zat nak ér te sí te nie kell a Ma gyar Ál lam -
kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga út ján: cím zett tá mo ga tás
ese té ben a te rü let fej lesz té sért fe le lõs mi nisz tert, cél tá mo -
ga tás ese tén a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csot. A jel zett
ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a vissza nem fi ze tett összeg
után az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 64/B.  §-ának (2) be kez dé se
sze rin ti – a fel hasz ná lá si kötöttséggel járó állami
támogatásokra vonatkozó – kamatot kell fizetni a központi 
költségvetés javára.”

(13) A Cct. 14.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (11)–(13) be kez dés -
sel egészül ki:

„(10) A he lyi ön kor mány za tok köz pon ti tá mo ga tá sá nak
adott évi elõ irány za tá ból, to váb bá az elõ zõ évek elõ irány -
zat-ma rad vá nyá ból az adott év jú ni us 30-áig le mon dás sal,
illetve a (7) és (9) be kez dés sze rin ti el vo nás sal, va la mint a
(8) be kez dés, a 16.  § (2)–(3) be kez dé se és a 19.  § (1) be -
kez dé se sze rint, to váb bá – a 21/C.  §-ban fog lal tak ki vé te -
lé vel – az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la ta  miatt vissza fi -
ze tés sel fel sza ba du ló, illetve a vissza fi ze tett összeg gel
azo nos – ma rad ványt nö ve lõ – elõ irány zat fel hasz nál ha tó
az egyes cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat ban lévõ be ru há zá -
sok a tör vény 3.  § (8) be kez dé se sze rin ti több let költ sé ge i -
re, va la mint a 9.  § (2) be kez dés sze rin ti cél tá mo ga tá si igé -
nyek ki elé gí té sé re.

(11) Azok nak az ön kor mány za tok nak, ame lyek a ki egé -
szí tõ jegy zék be ke rül het nek, a te rü le ti leg ille té kes Re gi o -
ná lis Fej lesz té si Ta nács meg ke re sé sé re nyolc mun ka na pon 
be lül nyi lat koz ni uk kell a tá mo ga tá si igé nyük fenn tar tá sá -
ról. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(12) A cél tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ön kor mány za tok ki -
egé szí tõ jegy zé két a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok
éven te szep tem ber 15-éig te szik köz zé az Ön kor mány za -
tok Köz lö nyé ben.

(13) A ki egé szí tõ jegy zék ben sze rep lõ be ru há zá sok nál
a ter ve zett be fe je zés egy év vel ké sõbb re mó do sul. Egye -
bek ben, a ki egé szí tõ jegy zék ben sze rep lõ be ru há zá sok
ese tén a cél tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vonatkozó feltételek 
változatlanok.”

(14) A Cct. 15.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„15.  § A köz pon ti tá mo ga tás cím zett je a be ru há zás meg -
va ló sí tá sá nak idõ sza ká ban nem vál toz hat. Ki vé ve a he lyi
ön kor mány za tok kö zös be ru há zá sá nak azon ese tét, ami kor 
a tár sult ön kor mány za tok ál tal meg ál la po dás ban a be ru há -
zás fi nan szí ro zá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ra fel -
ha tal ma zott, va la mint a köz pon ti tá mo ga tás alap do ku men -
tu ma i ban a tá mo ga tás cím zett je ként meg ha tá ro zott ön kor -
mány zat – a ki vi te le zés kez dé sét meg elõ zõ en – el áll ezen
fel ada ta i nak to váb bi tel je sí té sé tõl és azt a tár sult ön kor -
mány za tok kö zül egy má sik meg ál la po dás ban vál lal ja.”

(15) A Cct. 17.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egészül ki:

„(4) A Kincs tár vagy a szám la ve ze tõ bank (a továb biak -
ban együtt: pénz in té zet) a köz pon ti tá mo ga tást a tá mo ga tá -
si cél tel je sí té sét iga zo ló, ki nem egyen lí tett szám la alap ján 
hív ja le a tá mo ga tá si ará nyok be tar tá sá val. A fi nan szí ro zá -
si szer zõ dés nek fel ha tal ma zást kell tar tal maz nia az ön kor -
mány zat ré szé rõl arra, hogy a pénz in té zet az ará nyos köz -
pon ti tá mo ga tá son fe lü li össze get min den szám la ki egyen -
lí té se kor le eme li a központi támogatás címzettjének
megnevezett önkormányzat számlájáról.

(5) A cím zett vagy cél tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ki egyen lí -
tett szám la ese té ben ak kor le het sé ges, ha a tá mo ga tás
címzettje

a) a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány, a köz be szer zés tár -
gyá ra vo nat ko zó és a cím zett vagy cél tá mo ga tás alap ját
ké pe zõ jog erõs, ér vé nyes ha tó sá gi (épí tés re jo go sí tó) en -
ge dély hez tar to zó terv do ku men tá ció egy sze ri költ sé gét
igazoló kifizetett számlát nyújt be, vagy

b) le hív ta az adott év ben ren del ke zé sé re álló összes
cím zett vagy cél tá mo ga tást, és a be ru há zás foly ta tá sa ér de -
ké ben to váb bi szám lá kat fi zet ki, ame lye ket a kö vet ke zõ
év(ek)ben, szá má ra arra az év(ek)re jó vá ha gyott cím zett
vagy cél tá mo ga tá si ke ret ter hé re nyújt be a pénz in té zet tel
megkötött finanszírozási szerzõdés alapján.

(6) A köz pon ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló be ru há zá sok
pénz ügyi ada ta i ról a pénz in té zet az éves költ ség ve tés hez
és a zár szám adás hoz kap cso ló dó an, szük ség sze rint a Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok, a te rü let fej lesz té sért fe le lõs
mi nisz ter és a pénzügyminiszter részére tájékoztatást ad.”

(16) A Cct. 19.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A köz pon ti tá mo ga tás sal lét re jö võ be ru há zást ki zá -
ró la gos ön kor mány za ti víz gaz dál ko dá si be ru há zá sok ese -
té ben ál lam i vagy ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ te her-,
per- és igény men tes in gat la non le het meg va ló sí ta ni. Ki vé -
ve a csa pa dék víz-el ve ze tõ és szennyvízcsatorna-hálózat
építését.”

(17) A Cct. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Egész ség ügyi be ru há zás ese tén az egész ség ügyi
mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a te rü let fej lesz té sért fe le -
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lõs mi nisz ter meg ál la po dik az Egész ség biz to sí tá si Alap
ke ze lõ jé vel a mû köd te tés finanszírozásának vállalásáról.”

(18) A Cct. 21/F.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szo ciá lis fel ada to kat el lá tó egy há zi jogi sze mé -
lyek, egye sü le tek, ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok, or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok és köz hasz nú tár sa sá gok
(a továb biak ban: nem ál lam i fenn tar tó) cím zett tá mo ga tást 
igé nyel het nek a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
57.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt szo ciá lis szak el lá tá si célt 
szol gá ló és 250 mil lió forint feletti beruházási össz -
költségû beruházások megvalósítására.

(2) A nem ál lam i fenn tar tó cím zett tá mo ga tást csak ak -
kor igé nyel het, ha maga vagy egy há zi fenn tar tó ese tén az
erre fel jo go sí tott szer ve az ál lam mal vagy a Kor mánnyal
meg ál la po dást kö tött szo ciá lis fel ada tok át vál la lá sá ra,
illetve, ha a be ru há zás sal érin tett in téz mény mû köd te té sé -
re a fel adat el lá tá sá ra kö te le zett he lyi ön kor mány zat tal ér -
vé nyes ellátási szerzõdéssel rendelkezik. A címzett támo -
gatás

a) mér té ke leg fel jebb a be ru há zá si össz költ ség nek a
nem ál lam i fenn tar tó sa ját for rá sá ból nem fedezett része,

b) a tá mo ga tá si igény be nyúj tá sa elõtt meg nem kez dett 
be ru há zás hoz igé nyel he tõ,

c) csak a te le pü lés ren de zé si ter vek kel össz hang ban
lévõ be ru há zás hoz igé nyel he tõ, valamint

d) a cím zett tá mo ga tás sal meg va ló sí tan dó be ru há zást a
be ru há zó ki zá ró la gos tu laj do ná ban vagy/és önkormány -
zati, ál lam i tu laj don ban lévõ te her-, per- és igény men tes
in gat la non lehet megvalósítani, továbbá

e) a nem ál lam i fenn tar tó cím zett tá mo ga tás ra ak kor jo -
go sult, ha az igény lés sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás
ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak az If jú sá gi, Csa lád ügyi,
Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium, to váb bá a kü -
lön jog sza bály alap ján költ ség ve té si tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak el len õr zé sé re hivatott szervek részérõl történõ
ellenõrzéséhez hozzájárul.

(3) A nem ál lam i fenn tar tó a he lyi ön kor mány za tok
cím zett és cél tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó kü lön jog sza bá -
lyok ban elõ írt fel té te lek nek meg fele lõen és ha tár idõ ben
be ru há zá si kon cep ci ót nyújt be az If jú sá gi, Csa lád ügyi,
Szo ciá lis és Esélyegyenlõségi Minisztériumhoz.

(4) Az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ -
sé gi Mi nisz té rium vé le mé nye zi a nem ál lam i fenn tar tó be -
ru há zá si kon cep ci ó ját, majd a he lyi ön kor mány za tok be ru -
há zá si kon cep ci ó já val egy ide jû leg – a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ben – szak mai vé le ménnyel el -
lá tott, az ön kor mány za ti és nem ál lam i fenn tar tók ra vo nat -
ko zó an kü lön-kü lön rang so rolt javaslatot küld a Magyar
Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalnak.”

(19) A Cct. 21/F.  §-ának (7) és (9) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A nem ál lam i fenn tar tó ál tal be nyúj tott cím zett tá -
mo ga tá si igény be je len tést a tör vény ja vas lat nak az Or szág -

gyû lés hez tör té nõ be nyúj tá sa elõtt – a ren del ke zés re álló
elõ irány zat mér té ké tõl füg gõ en, va la mint a szak mai kö ve -
tel mé nyek nek meg fele lõen – az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo -
ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium kez de mé nye zé sé -
re a nem ál lam i fenn tar tó mó do sít ja.”

„(9) A nem ál lam i fenn tar tók ál tal meg va ló sí tan dó szo -
ciá lis be ru há zá sok cím zett tá mo ga tá sá nak fe de ze tét az Or -
szág gyû lés az éves költ ség ve té si tör vény ben az If jú sá gi,
Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Minisztérium
fejezetében határozza meg.”

(20) A Cct. 21/F.  §-a (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(10) A nem ál lam i fenn tar tó nak jó vá ha gyott cím zett tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sa, fel hasz ná lá sa és el szá mo lá sa az aláb -
bi ak szerint történik:

a) a nem ál lam i fenn tar tó nak jó vá ha gyott cím zett tá -
mo ga tást a Kincs tár fo lyó sít ja az If jú sá gi, Csa lád ügyi,
Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium utal vá nyo zá -
sa alap ján, a nem ál lam i fenn tar tó számlavezetõ bankján
keresztül;

b) a nem ál lam i fenn tar tó nak fi nan szí ro zá si szer zõ dést
kell köt nie a Kincs tár ral;

c) a Kincs tár a cím zett tá mo ga tást a tá mo ga tá si cél tel -
je sí té sét iga zo ló, ki nem egyen lí tett szám la alap ján hív ja le 
a tá mo ga tá si ará nyok be tar tá sá val. A fi nan szí ro zá si szer -
zõ dés nek fel ha tal ma zást kell tar tal maz nia a nem ál lam i
fenn tar tó ré szé rõl arra, hogy a pénz in té zet az ará nyos cím -
zett tá mo ga tá son fe lü li össze get min den szám la ki egyen lí -
té se kor le eme li a nem ál lam i fenn tar tó szám lá já ról;

d) a be ru há zás mû sza ki tar tal má nak vál toz ta tá sá ból, az
ár- és ár fo lyam vál to zás ból, va la mint a ki vi te le zés át üte -
me zé sé bõl szár ma zó több let költ ség  miatt a nem ál lam i
fenn tar tót a be ru há zás el fo ga dott össz költ sé gé hez ké pest
további központi támogatás nem illeti meg;

e) a cím zett tá mo ga tást a nem ál lam i fenn tar tó nak
vissza kell fi zet nie az ál lam i költ ség ve tés be, ha a tá mo ga -
tás igény be vé te lé vel ke let ke zett va gyont nem he lyi ön kor -
mány zat ré szé re el ide ge ní ti, meg ter he li, illetve az igény -
be je len tés ben meg je lölt beruházási céltól eltérõen hasz -
nosítja;

f) a cím zett tá mo ga tás igény be vé te le so rán a 11.  §
(2)–(4), a 12.  § (1), va la mint a 16.  § (3) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat a nem ál lam i fenn tar tó nak is alkalmazni kell;

g) a nem ál lam i fenn tar tó a 14.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak ese tén el ve szí ti a cím zett tá mo ga tás ra való jo go sult -
sá got, a 14.  § (4) be kez dé sé ben és (5) be kez dés a)–b) pont -
já ban fog lal tak ese tén le kell mon da nia a cím zett tá mo ga -
tás ról. Amennyi ben a nem ál lam i fenn tar tó a le mon dá si
kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, illetve a jog ta la nul fel -
hasz nált cím zett tá mo ga tást nem fi ze ti vissza, úgy a 14.  §
(6) be kez dé se szerinti kamatot kell fizetni a központi
költségvetés javára;

h) a nem ál lam i fenn tar tó nak a cím zett tá mo ga tás elõ -
irány za tá nak fel hasz ná lá sá ról a be ru há zás be fe je zé sét kö -
ve tõ hat hó na pon be lül – a fi nan szí ro zó pénz in té zet be vo -
ná sá val – az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen -
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lõ sé gi Mi nisz té ri um nak el kell szá mol nia, az el szá mo lás -
sal egy ide jû leg a fel nem használt elõirányzatról le kell
mondania.”

(21) A Cct. a kö vet ke zõ – e tör vény 22. szá mú mel lék le -
té vel meg ál la pí tott – 6. szá mú mel lék let tel egé szül ki.”

A Nemzeti Kulturális Alapprogramról  szóló 
1993. évi XXIII. törvény módosítása

90. § (1) A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról  szóló
1993. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Nkat.) 4.  §-ának 
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Alap prog ram át ve het át cso por to sí tott elõ irány -
zat ként más fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tot, ame lyet annak 
ke ze lõ je pá lyá zat út ján kí ván kul tu rá lis cé lok támogatá -
sára for dí ta ni, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 24.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra fi gye lem mel. A pá lyáz ta tás le bo nyo lí tá sá ra az Alap -
programra érvényes szabályokat kell alkalmazni.”

(2) Az Nkat. 5.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A hir de té si te vé keny ség kö ré be tar to zik és kul tu rá -
lis já ru lé kot kell fi zet ni a rek lám és hir de té si fe lü let nek a
köny vek ben, na pi la pok ban, idõ sza ki ki ad vá nyok ban, ké -
pes la pon, le ve le zõ- és üd vöz lõ la pon, ké pen és ha son ló
anya go kon tör té nõ ér té ke sí té se után, ide ért ve az in ter ne tes 
hir de té si fe lü let ér té ke sí té sét, valamint a televízió és a
rádió reklámidõ eladását is.”

(3) Az Nkat. 7.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(Az Alap prog ram ból az aláb bi cé lok ra tel je sít he tõ ki -
adá sok:)

„f) az Alap prog ram és ke ze lõ je mû kö dé sé vel kap cso la -
tos költ sé gek fe de zé sé re, be le ért ve a 4.  § (4) be kez dé se
sze rin ti pá lyá zat ke ze lés sel összefüggõ kiadásait is;”

(4) Az Nkat. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Alap prog ram ból ter mé sze tes és jogi sze mé lyek, 
jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok, va la mint
egyé ni vál lal ko zá sok igé nyel het nek támogatást.”

A közoktatásról  szóló 
1993. évi LXXIX. törvény módosítása

91. § (1) A köz ok ta tás ról  szóló – mó do sí tott – 1993. évi 
LXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kö zokt. tv.) 9.  §-ának
(1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az alap mû velt sé gi vizs ga, az érett sé gi vizs ga, a
mû vé sze ti alap vizs ga és a mû vé sze ti zá ró vizs ga ál lam i
vizs ga. Az érett sé gi vizs gát or szá go san egy sé ges vizs ga -
kö ve tel mé nyek (a továb biak ban: köz pon ti vizs ga kö ve tel -
mé nyek), az alap mû velt sé gi vizs gát, a mû vé sze ti alap vizs -
gát és a mû vé sze ti zá ró vizs gát az is ko la ál tal ki dol go zott

kö ve tel mé nyek sze rint kell meg tar ta ni. Az érett sé gi vizs ga 
köz pon ti vizs ga kö ve tel mé nye it a vizs ga sza bály zat és az
érett sé gi vizs ga vizs ga kö ve tel mé nyei alap ján kell meg ha -
tá roz ni. Az érett sé gi vizs ga köz pon ti vizsgakövetelmé -
nyeit az is ko la – a vizs ga sza bály zat ban fog lal tak sze rint –
a he lyi tan ter vé ben meg ha tá ro zot tak alap ján he lyi vizs ga -
kö ve tel mé nyek kel egé szít he ti ki. A köz pon ti vizs ga kö ve -
tel mé nyek meg ál la pí tá sa és ki hir de té se, az ér té ke lés sza -
bá lyo zá sa az ál lam fel ada ta. A vizs gát – ha az érett sé gi
vizs ga vizs ga sza bály za ta más képp nem ren del ke zik – az
is ko la szer ve zi. A szó be li vizs gák nyil vá no sak. A nyil vá -
nos sá got a vizs ga bi zott ság el nö ke kor lá toz hat ja, illetve ki -
zár hat ja, ha azt a vizs ga rend jé nek fenn tar tá sa in do kol ja.
A vizs ga az ok ta tás nyel vén – ma gya rul, a nemzeti, etnikai
kisebbség nyelvén, illetve más idegen nyelven – folyik.
A vizs gá zó – a vizsgaszabályzatban meghatározottak
szerint – megtekintheti írásbeli dolgozatát, és csatolhatja
az értékeléssel kapcsolatos véleményét.

(2) Az alap mû velt sé gi vizs ga és az érett sé gi vizs ga meg -
szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra, az alap mû velt sé gi vizs ga és
az érett sé gi vizs ga vizs ga tan tár gya i ra, az érett sé gi vizs ga
vizs ga tan tár gya i nak kö ve tel mé nye i re, a vizs gá zók tel je sít -
mé nyé nek ér té ke lé sé re, a je lent ke zés re és az ügy vi tel re
vo nat ko zó ren del ke zé se ket az alap mû velt sé gi vizs ga,
illetve az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za ta ha tá roz za
meg. Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tát a Kormány
ren de let ben adja ki. Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá -
nak a Kormány ré szé re tör té nõ be nyúj tá sa elõtt be kell sze -
rez ni az Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács és a Köz ok ta tás po -
li ti kai Ta nács vé le mé nyét, a nemzeti, etnikai kisebbségi
iskolai nevelést és oktatást érintõ kérdésekben az Országos 
Kisebbségi Bizottság egyetértését.”

(2) A Kö zokt. tv. 9.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (7)–(10) be kez dés je lö lé se
(8)–(11) be kez dés re változik:

„(7) A szak is ko lá ban, a gim ná zi um ban és a szak kö zép -
is ko lá ban alap mû velt sé gi vizs ga szer vez he tõ. Az alap fo kú 
mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben alap vizs gát kell szer vez -
ni, illetve mû vé sze ti zá ró vizs ga szer vez he tõ. Az e be kez -
dés ben sza bá lyo zott vizs gá kon köz pon ti lag meg ha tá ro zott 
vizs ga tan tár gyak ból, az is ko la he lyi tan ter vé ben meg -
határozott követelmények alapján kell vizsgát tenni.”

(3) A Kö zokt. tv. 31.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mû vé sze ti alap vizs ga a to vább kép zõ év fo lya mo -
kon való to vább ta nu lás ra jo go sít. A mû vé sze ti alap vizs gát
és a mû vé sze ti zá ró vizs gát jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint kell szer vez ni. A mû vé sze ti alap vizs ga és a mû -
vé sze ti zá ró vizs ga vizs ga kö ve tel mé nye it, vizs ga fel ada ta it
– he lyi tan ter ve alap ján – az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in -
téz mény ha tá roz za meg, figye lembe véve az alap fo kú
mûvészetoktatás követelményeiben és tantervi prog -
ramjában meghatározottakat.”

(4) A Kö zokt. tv. 38.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(1) A köz ok ta tá si in téz mény nek ren del kez nie kell a
fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges fel té te lek kel. A köz ok ta tá -
si in téz mény ak kor ren del ke zik a fel ada tai el lá tá sá hoz
szük sé ges fel té te lek kel, ha ál lan dó sa ját szék hellyel, ál lan -
dó sa ját al kal ma zot ti lét szám mal, to váb bá a jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott esz kö zök kel, sza bály za tok kal és a mû kö dé -
sé hez szük sé ges pénz esz kö zök kel ren del ke zik. Ál lan dó
sa ját szék hellyel ak kor ren del ke zik a köz ok ta tá si in téz -
mény, ha a fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges, jog sza bály ban
meg ha tá ro zott he lyi sé gek – ha e tör vény más ként nem ren -
del ke zik – ha tá ro zat lan idõ re a ki zá ró la gos hasz ná la tá ban
áll nak. Ál lan dó sa ját al kal ma zot ti lét szám mal ak kor ren -
del ke zik a köz ok ta tá si in téz mény, ha az alap te vé keny sé -
gé nek el lá tá sá hoz szük sé ges elõ írt al kal ma zot ti lét szám
leg alább het ven szá za lé kát ha tá ro zat lan idõ re  szóló mun -
ka vi szony ban, illetve köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog -
lal koz tat ja. A köz ok ta tá si in téz mény az ala pí tó, il le tõ leg a
fenn tar tó szerv ál tal biz to sí tott pénz esz köz, va la mint
egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak
ellátásáról. A közoktatási intézmények fenntartási és
mûködési költségeit az évente összeállított és a fenntartó
által megállapított költségvetésben kell elõirányozni.”

(5) A Kö zokt. tv. 40.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) Az in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ha tá -
roz za meg az in téz mény mû kö dé sé nek hosszú táv ra  szóló
el ve it és a meg va ló sí tá sát szol gá ló el kép ze lé se ket. Az in -
téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ban kell meg ha tá roz -
ni az in téz mény mû kö dé sé nek fo lya ma tát, en nek ke re tei
kö zött a ve ze té si, ter ve zé si, el len õr zé si, mé ré si, ér té ke lé si
fel ada tok vég re haj tá sát. A mi nõ ség irá nyí tá si prog ram
vég re haj tá sát a ne ve lõ tes tü let és a szü lõi szer ve zet (kö zös -
ség) éven te ér té ke li. Az értékelést meg kell küldeni a
fenntartónak és a helyben szokásos módon nyilvánosságra
kell hozni.”

(6) A Kö zokt. tv. 48.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az is ko la pe da gó gi ai prog ram ja meg ha tá roz za:)

„b) az is ko la he lyi tan ter vét, en nek ke re tén belül

– az is ko la egyes év fo lya ma in ta ní tott tan tár gya kat, a
kö te le zõ és vá laszt ha tó tan órai fog lal ko zá so kat és azok
óra szá ma it, az elõ írt tan anya got és követelményeit,

– az al kal maz ha tó tan köny vek, ta nul má nyi se géd le tek
és tan esz kö zök ki vá lasz tá sá nak elveit,

– az is ko la ma ga sabb év fo lya má ra lé pés fel té te le it,

– az is ko lai be szá mol ta tás, az is me re tek szá mon ké ré sé -
nek kö ve tel mé nye it és for má it, a ta nu ló ma ga tar tá sa, szor -
gal ma ér té ke lé sé nek és mi nõ sí té sé nek kö ve tel mé nye it, to -
váb bá – jog sza bály ke re tei kö zött – a ta nu ló tel je sít mé nye,
ma ga tar tá sa és szorgalma értékelésének, minõsítésének
formáját,

– mo du lá ris ok ta tás ese tén az egyes mo du lok ér té ke lé -
sét és mi nõ sí té sét, va la mint be szá mí tá sát az is ko lai év fo -
lyam sikeres befejezésébe,

– az alap mû velt sé gi vizs ga kö ve tel mé nye it és té ma kö -
re it, ha en nek meg szer ve zé sét a kö zép is ko lai és szak is ko -
lai pe da gó gi ai prog ram elõ ír ja, to váb bá a kö zép szin tû
érettségi vizsga témaköreit,

– a ta nu lók fi zi kai ál la po tá nak mé ré sé hez szük sé ges
mód sze re ket,

– nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi is ko lai ne ve lés és ok ta tás
ese tén a nem ze ti, et ni kai ki sebb ség anya nyel vi, tör té nel mi, 
föld raj zi, kul tú ra- és népismereti tananyagot,

– nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi is ko lai ne ve lés ben és ok -
ta tás ban részt vevõ ta nu lók ré szé re a ma gyar nyelv és kul -
túr a el sa já tí tá sát biztosító tananyagot,

– a nem ze ti, et ni kai ki sebb ség hez nem tar to zó ta nu lók
ré szé re a te le pü lé sen élõ nem ze ti, et ni kai ki sebb ség kul tú -
rá já nak meg is me ré sét szolgáló tananyagot,”

(7) A Kö zokt. tv. 48.  §-a (4) be kez dés b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az is ko la pe da gó gi ai prog ram já ban meg kell ha tá roz ni)
„b) az ott ho ni (nap kö zis és ta nu ló szo bai) fel ké szü lés hez 

elõ írt írás be li és szó be li fel ada tok meg ha tá ro zá sá nak
elveit és korlátjait.”

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

(Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény pe da gó gi ai
prog ram ja meghatározza:)

„b) az is ko la he lyi tan ter vét, en nek ke re tén belül
– az egyes tan sza kok ál ta lá nos fej lesz té si kö ve tel mé -

nye it,
– az is ko la egyes év fo lya ma in ta ní tott tan tár gya kat, a

kö te le zõ és vá laszt ha tó tan órai fog lal ko zá so kat és azok
óra szá ma it, a tan sza kok, tan tár gyak szak irá nyú fel ada ta it,
kö ve tel mé nye it, az elõírt tananyagot,

– az al kal maz ha tó tan köny vek, ta nul má nyi se géd le tek
és tan esz kö zök ki vá lasz tá sá nak elveit,

– az is ko la ma ga sabb év fo lya má ra lé pés fel té te le it,
– az is ko lai be szá mol ta tás, az is me re tek szá mon ké ré sé -

nek kö ve tel mé nye it és for má it, a ta nu ló szor gal ma és tel je -
sít mé nye ér té ke lé sé nek, minõsítésének formáját,

– a mû vé sze ti alap vizs ga és a mû vé sze ti zá ró vizs ga kö -
ve tel mé nye it és témaköreit.”

(9) A Kö zokt. tv. 48.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Ha az egy sé ges is ko la – he lyi tan ter ve sze rint –
meg va ló sít ja az ál ta lá nos is ko lai, a szak is ko lai, a gimná -
ziumi, illetve a szak kö zép is ko lai kö ve tel mé nyek kö zül
leg alább az egyi ket és az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve -
tel mé nyét a ta ní tá si év át la gá ban év fo lya mon ként leg alább 
heti öt tan órai fog lal ko zást biz to sí ta ni kell az alapfokú
mûvészetoktatás követelményeinek az átadására.”

(10) A Kö zokt. tv. 79.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„79.  § (1) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz ményt nem he lyi
ön kor mány zat ala pít ja, mû kö dé sé nek meg kez dé sé hez en -
ge dély szük sé ges. Az en ge dély ak kor ad ha tó ki, ha a ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mény az e tör vény 38.  §-ának (1) be kez -
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dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint ren del ke zik a mû kö dé sé -
hez szük sé ges fel té te lek kel, illetve a feltételeket foko -
zatosan megteremti.

(2) Az en ge dély ki adá sa irán ti ké re lem hez csa tol ni kell
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tát, fog lal ko zá -
si, illetve pe da gó gi ai prog ram ját, to váb bá azo kat az ok ira -
to kat, ame lyek bõl meg ál la pít ha tó, hogy a mû kö dés meg -
kez dé sé hez, a ne ve lõ és ok ta tó mun ká hoz szük sé ges sze -
mé lyi és tár gyi fel té te lek ren del ke zés re áll nak, illetve fo -
ko za to san meg te remt he tõk. A kérelem és mellékletei
jogszabályban meghatározott formában nyújthatók be.

(3) Az en ge dély ki adá sá ról óvo da, ál ta lá nos is ko la ese -
tén az in téz mény szék he lye sze rint ille té kes jegy zõ, ha az
óvo da, illetve az ál ta lá nos is ko la szék he lye több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás te rü le tén van, a kis tér sé gi tár su lás szék he -
lye sze rint ille té kes jegy zõ, alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in -
téz mény, kö zép is ko la, szak is ko la, gyógy pe da gó gi ai ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mény, több cé lú in téz mény nevelési-
 oktatási in téz mé nye és kol lé gi um ese tén az in téz mény
szék he lye sze rint ille té kes fõ jegy zõ dönt. A jegy zõ, fõ -
jegy zõ dön té se elõtt a (4) be kez dés a) pont ja te kin te té ben
kö te les szak ér tõi vé le ményt be sze rez ni. Szak ér tõi vé le -
ményt az Or szá gos szak ér tõi név jegy zék ben sze rep lõ
szak ér tõ ad hat. Az en ge dély ki adá sá val össze füg gõ el já rás 
költ sé ge it a ké re lem be nyúj tó ja vi se li.

(4) Az en ge dély ki adá sa ak kor ta gad ha tó meg, ha a ne -
ve lé si-ok ta tá si intézmény

a) ne ve lé si, illetve pe da gó gi ai prog ram ja az e tör vény -
ben, szak mai prog ram ja a szak kép zés rõl  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zot tak nak nem felel meg;

b) nem ren del ke zik a mû kö dé sé hez szük sé ges sze mé lyi 
és tár gyi fel té te lek kel, il le tõ leg a költ ség ve tés bõl nem ál la -
pít ha tó meg, hogy a fel ada ta el lá tá sá hoz szük sé ges költ sé -
ge ket milyen forrásból biz to sít ják.

(5) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé hez szük -
sé ges en ge dély ak kor ad ha tó ki, ha a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mény ál lan dó sa ját szék hellyel ren del ke zik, to váb bá
leg alább egy, az e tör vény 3. szá mú mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott ma xi má lis lét szám be fo ga dá sá ra al kal mas óvo dai
cso port, kol lé gi u mi cso port, to váb bá az adott is ko la tí pus -
nak meg fele lõen va la mennyi év fo lyam ra egy-egy is ko lai
osz tály mû köd te té sé re ala pí tot ták, és az eh hez szük sé ges
– jog sza bály ban meg ha tá ro zott – sze mé lyi és tár gyi fel té -
te lek ren del ke zés re áll nak, illetve fo ko za to san meg te remt -
he tõk. A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ak kor ren del ke zik
ál lan dó sa ját szék hellyel, ha a mû kö dé sé hez szük sé ges en -
ge dély ki adá sa kor iga zol ja, hogy a fel ada tai el lá tá sá hoz
szük sé ges jog sza bály ban meg ha tá ro zott he lyi sé gek fe let ti
ki zá ró la gos ren del ke zé si joga leg alább öt ne ve lé si évre, ta -
ní tá si évre biz to sí tott (a továb biak ban: szék hely fe let ti ren -
del ke zé si idõ). Nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi ok ta tás ré szé re
lé te sí tett ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ese tén az en ge dély
ki ad ha tó ak kor is, ha a he lyi sé gek az át lag lét szám nak
meg fe le lõ gyer mek, ta nu ló be fo ga dá sá ra nem, de a vár ha -
tó gyer mek-, ta nu lói lét szám be fo ga dá sá ra al kal ma sak. Ha
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény szék he lye má sik ne ve lé -

si-ok ta tá si in téz mény ál tal is hasz nált in gat lan ban ta lál ha -
tó, az en ge dé lye zé si el já rás ban vizs gál ni kell azt is, hogy
az épü let ben biz to sít ha tó-e va la mennyi ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény za var ta lan mû kö dé se, az ala pí tó ok ira tá ban
meg je lölt ma xi má lis gyer mek, illetve ta nu lói lét szám fo -
ga dá sa, a ne ve lõ tes tü le tek mû kö dé se.

(6) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény te vé keny sé ge,
illetve szék he lye meg vál to zik, az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott en ge délyt a fenn tar tó nak a vál to zás te kin te té ben
ismételten be kell szereznie.

(7) Ha a nem ön kor mány za ti ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény fenn tar tói jo gát akar ják át ad ni anél kül, hogy meg -
vál toz na a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény mû kö dé se, te vé -
keny sé ge, a jegy zõ, fõ jegy zõ azt vizs gál ja, hogy az új
– nem ön kor mány za ti – fenn tar tó tud ja-e biz to sí ta ni a fo -
lya ma tos mû kö dés hez szük sé ges fel té te le ket. A fenn tar tói
jog át adá sa tár gyá ban kö tött meg álla po dás a jegy zõ, fõ -
jegy zõ jog erõs ha tá ro za tá val vá lik ér vé nyes sé. Ha a fenn -
tar tói jog át adá sa érin ti a ne ve lé si-ok ta tá si intézmény
mûködését, tevékenységét az eljárásra a (6) bekezdésben
foglaltakat is alkalmazni kell.

(8) Ha a jegy zõ, fõ jegy zõ el uta sít ja a mû kö dés meg kez -
dé sé hez szük sé ges en ge dély ki adá sát, a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény nyil ván tar tás ba vé te lét is meg kell ta gad nia; ha
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz ményt már nyil ván tar tás ba vet te,
tör li a nyil ván tar tás ból. Költ ség ve té si szerv ese tén a jegy -
zõ, fõ jegy zõ meg ke re si a törzskönyvi nyilvántartást vezetõ 
szervet a törlés céljából.”

(11) A Kö zokt. tv. 80.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény nek a szék he lyén
kí vül má sik te lep he lye is van, a te lep hely re a 79.  §-ban
fog lal tak sze rint en ge délyt kell kér ni a te lep hely sze rint
ille té kes jegy zõ tõl, fõ jegy zõ tõl. A jegy zõ, fõ jegy zõ a te -
lep he lyen mû kö dõ tag in téz mény te kin te té ben le foly tat ja a
79.  §-ban meg ha tá ro zott el já rást, és gya ko rol ja az ott, va -
la mint az e §-ban meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket, az zal
az eltéré ssel, hogy a nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés rõl
– meg ke re sé sé re – a székhely szerint ille té kes jegyzõ,
fõjegyzõ intézkedik.”

(12) A Kö zokt. tv. 81.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) Ha az in gat lan nem tar to zik a volt egy há zi in gat la -
nok tu laj do ni hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló tör vény ha -
tá lya alá és a he lyi ön kor mány zat a fenn tar tá sá ban lévõ, az
in gat lan ban mû kö dõ ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyét az
egy há zi jogi sze mély fenn tar tá sá ba adja, az át ve võ egy há -
zi jogi sze mély meg ke re sé sé re kö te les köz ok ta tá si meg ál -
la po dást köt ni. Az át vé tel hez és a köz ok ta tá si megálla -
podás meg kö té sé hez csa tol ni kell – ha nem az kez de mé -
nye zi – a (11) be kez dés ben fel so rolt meg ál la po dást kötõ
egy há zi jogi sze mély nél a meg ál la po dást alá író, egyéb
eset ben az egy há zi jogi sze mély ön ál ló szer ve ze te (szer ze -
te si szer ve zet stb.) bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le kor nyi -
lat ko zat té tel re jo go sult szer vé nek (a továb biak ban együtt:
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nyi lat ko zat té tel re jo go sult egy há zi szerv) egyet ér tõ nyi lat -
ko za tát. A köz ok ta tá si meg álla po dás alap ján az egy há zi
jogi sze mély jo go sult tá vá lik a ki egé szí tõ tá mo ga tás ra a
köz ok ta tá si meg álla po dás alá írá sát kö ve tõ ta ní tá si év tõl
kez dõ dõ en. A ki egé szí tõ tá mo ga tást a köz pon ti költ ség ve -
tés ter hé re kell ki fi zet ni és az e tör vény 118.  § (9) be kez dé -
se sze rint az át adó he lyi ön kor mány zat tal el szá mol ni. E
ren del ke zé se ket kell al kal maz ni ab ban az eset ben is, ha az
egy há zi jogi sze mély az át vett épü let ben mû kö dõ ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz ményt új ra ala pít ja. E ren del ke zés al kal ma -
zá sá ban a ne ve lé si-ok ta tá si in téz ményt ak kor ala pít ják
újra, ha a meg szün te tés és a meg ala pí tás kö zött ke ve sebb,
mint négy hó nap telt el és a meg szün te tett, illetve meg ala -
pí tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ne ve lõ tes tü le te, illetve
a fel vett gyer me kek, ta nu lók több mint öt ven szá za lé ka
azo nos.”

(13) A Kö zokt. tv. 84.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Ha a dön tést he lyi ön kor mány zat, illetve szer vei
hoz ták, a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a he lyi ön kor -
mány za tok ról  szóló tör vény 98.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján a tör vé nyességi el len õr zé si jog kö ré ben
ál la pít hat ja meg a sem mis ség fenn ál lá sát. Ha a köz igaz ga -
tá si hi va tal ve ze tõ jé nek el já rá sa nem ve ze tett ered mény re,
a dön tést a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény ren del -
ke zé sei alap ján a bí ró ság elõtt meg tá mad hat ja, kér ve a
sem mis ség meg ál la pí tá sát és az e tör vény ben meg ha tá ro -
zott jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sát.”

(14) A Kö zokt. tv. 99.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(4) Az or szá gos mé ré si fel ada tok ke re té ben rend sze re -
sen mér ni, ér té kel ni kell a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek -
ben fo lyó pe da gó gi ai te vé keny sé get, így kü lö nö sen az
alap kész sé gek, ké pes sé gek fej lõ dé sét. Az ok ta tá si mi nisz -
ter éven te a tan év rend jé rõl  szóló ren de le té ben ha tá roz za
meg az or szá gos mé ré si fel ada to kat. Az or szá gos mé rés,
ér té ke lés ered mé nyét az Ok ta tá si Mi nisz té rium hi va ta los
lap já ban köz zé kell ten ni, és a mé rés, ér té ke lés so rán szer -
zett in téz mé nyi szin tû ada to kat – a to váb bi fel dol goz ha tó -
ság cél já ból – hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott mé rés nek min den
tan év ben ki kell ter jed nie a köz ok ta tás ne gye dik, ha to dik,
nyol ca dik és ti ze dik év fo lya mán min den ta nu ló ese té ben
az anya nyel vi és a ma te ma ti kai alap kész sé gek fej lõ dé sé -
nek vizs gá la tá ra.”

(15) A Kö zokt. tv. 104.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) A fenn tar tó kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni a ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény mun ká já val össze füg gõ értéke -
lését.”

(16) A Kö zokt. tv. 114.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu ló ese tén az ok ta tás -
ban való rész vé tel és a kol lé gi u mi el lá tás min den eset ben

in gye nes. A hát rá nyos hely ze tû ta nu ló ré szé re in gye nes a
má so dik szakképzettség megszerzése.”

(17) A Kö zokt. tv. 115.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A he lyi ön kor mány za tok és az ál lam i szer vek ál tal fenn -
tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben, to váb bá a he lyi
ön kor mány za ti fel adat el lát ás ke re té ben té rí té si díj el le né -
ben igénybe vehetõ szolgáltatások:)

„c) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben
– heti hat tan órai fog lal ko zás a fõ tárgy gya kor la tá nak

és el mé le té nek el sa já tí tá sá hoz, éven kén ti egy meg hall ga -
tás (vizs ga, mû vé sze ti alap vizs ga, mû vé sze ti zá ró vizs ga)
és egy mû vé szi elõ adás, egy al ka lom mal – ta nul má nyi
ered mé nyek nem tel je sí té se  miatt – az év fo lyam meg is -
mét lé se, egy mûvészeti képzésben való részvétel esetén,

– az is ko la lé te sít mé nye i nek, fel sze re lé se i nek igény be -
vé te le, hasz ná la ta e szol gál ta tá sok körében;”

(18) A Kö zokt. tv. 116.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A he lyi ön kor mány za tok és az ál lam i szer vek ál tal
fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben, to váb bá a
he lyi ön kor mány za ti fel adat el lát ás ke re té ben tan dí jért
igénybe vehetõ szolgáltatások:]

„a) alap fo kú mû vé szet ok ta tás ban a 115.  §-ban meg ha -
tá ro zot ta kat meg ha la dó tan órai fog lal ko zás, to váb bá a tan -
kö te le zett ség meg szû né se után annak, aki nem áll ta nu lói
jog vi szony ban, illetve a hu szon ket te dik élet év el éré sé tõl
min den tan órai fog lal ko zás;”

(19) A Kö zokt. tv. 117.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A té rí té si dí jat – a fenn tar tó ál tal meg ha tá ro zot tak
sze rint – a ta nul má nyi ered mény tõl füg gõ en csök ken te ni
kell, azon ban – az (1) be kez dés a) pont ja ki vé te lé vel – nem 
le het ke ve sebb egy ta ní tá si év ben, mint a fel adat el lá tás hoz
biz to sí tott alap nor ma tív hoz zá já ru lás ze ne mû vé sze ti ág
ese tén tíz, más mû vé sze ti ág ese tén húsz szá za lé ka. E ren -
del ke zés a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók te kin te té ben nem al -
kal maz ha tó, tõ lük té rí té si díj nem szed he tõ.”

(20) A Kö zokt. tv. 118.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A he lyi ön kor mány za tok ré szé re biz to sí tott nor ma -
tív hoz zá já ru lá sok és egyéb tá mo ga tá sok együt tes össze -
gé nek el kell ér nie az elõ zõ évi nor ma tív hoz zá já ru lá sok és 
egyéb tá mo ga tá sok együt tes össze gét. A nem ál lam i, nem
he lyi ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tó ré szé re meg ál la -
pí tott nor ma tív költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok és egyéb tá -
mo ga tá sok össze ge nem le het ke ve sebb, mint a he lyi ön -
kor mány zat ré szé re ugyan azon jog cí men meg ál la pí tott
nor ma tív hoz zá já ru lás. A nem ál lam i, nem he lyi ön kor -
mány za ti in téz mény fenn tar tó a nor ma tív költ ség ve té si
hoz zá já ru lás ra – jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
be nyúj tott – igény lés alap ján vá lik jo go sult tá. Az igény lést 
az el lá tott és – jog sza bály ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá -
sok sze rint – iga zolt fel ada tok után le het be nyúj ta ni. Az
igény lés be nyúj tá sá nak el mu lasz tá sa jog vesz tõ. Ha a nem
ál lam i, nem he lyi ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz ok ta tá si
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in téz mény fel ada ta i nak az el lá tá sá hoz az in téz mény fenn -
tar tó nor ma tív költ ség ve té si hoz zá já ru lást vesz igény be,
az adott költ ség ve té si évet kö ve tõ év már ci us 31-éig kö te -
les a szol gál ta tá sa it igény be vevõ ré szé re kö zöl ni a tá mo -
ga tás egy fõre jutó össze gét, to váb bá kö te les – a hely ben
szo ká sos mó don – nyil vá nos ság ra hoz ni, hogy az adott in -
téz mény fel ada ta i nak el lá tá sá hoz igény be vett nor ma tív
hoz zá já ru lás a tel jes in téz mé nyi költ ség ve tés hány szá za -
lé kát fe de zi.”

(21) A Kö zokt. tv. 121.  §-a (1) be kez dé sé nek 14. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„14. hát rá nyos hely ze tû gyer mek, ta nu ló: az, akit csa lá -

di kö rül mé nyei, szo ciá lis hely ze te  miatt a jegy zõ vé de lem -
be vett, illetve aki után rend sze res gyer mek vé del mi tá mo -
ga tást fo lyó sí ta nak; ezen be lül hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gyer mek, ta nu ló: az, aki nek a tör vé nyes fel ügye -
le tét el lá tó szü lõ je leg fel jebb az is ko la nyol ca dik év fo lya -
mán foly ta tott ta nul má nya it fe jez te be si ke re sen, fel té ve,
hogy a szü lõ a gyer mek, ta nu ló után rend sze res gyer mek -
vé del mi tá mo ga tás ra jo go sult, to váb bá az a gyer mek, az a
ta nu ló, akit tar tós ne ve lés be vet tek.”

(22) A Kö zokt. tv. 121.  §-a (1) be kez dé sé nek 21. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„21. má so dik és to váb bi szak ké pe sí tés: min den olyan ál -

la mi lag el is mert szak ké pe sí tés, amely mun ka kör be töl té -
sé re, fog lal ko zás, te vé keny ség gya kor lá sá ra jo go sít, és
már meg lé võ – ál la mi lag el is mert – szak ké pe sí tés bir to ká -
ban szer zik meg; fi gyel men kí vül kell hagy ni azt az ál la mi -
lag el is mert szak ké pe sí tést, ame lyet is ko la rend sze ren kí -
vü li ok ta tás ban sze rez tek; nem szá mít má so dik szak ké pe -
sí tés nek a meg lé võ szak ké pe sí tés sel be tölt he tõ mun ka kör
ma ga sabb szín vo na lon való el lá tá sát biz to sí tó kép zés ben
sze rez he tõ szak ké pe sí tés.”

(23) A Kö zokt. tv. 129.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A köz ok ta tá si in téz mény ve ze tõ jé re vo nat ko zó
tel je sít mény pót lék al kal ma zá sá ra a 2006/2007. tan év tõl
van le he tõ ség; be ve ze té se fo ko za to san tör tén het oly mó -
don, hogy a 2006/2007. tan év ben a meg ál la pít ha tó összeg
öt ven szá za lé kát, ezt köve tõen tan éven ként to váb bi tíz-tíz
szá za lék kal emelt összeg gel le het ki fi zet ni.”

(24) A Kö zokt. tv. 1. szá mú mel lék let Elsõ rész „A kö te -
le zõ en fog lal koz ta tott ve ze tõk és al kal ma zot tak lét szá ma”
cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Elsõ rész

A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott
vezetõk és alkalmazottak ajánlott, 

illetve kötelezõ (*-gal jelzett) létszáma

Vezetõk

1. Igaz ga tó, óvo da ve ze tõ min den ön ál ló in téz mény ben 1*
2. igaz ga tó he lyet tes, óvo da ve ze tõ-he lyet tes
– ön ál ló in téz mény ben
ha a gyer me kek, ta nu lók lét szá ma a nyolc va nat el éri 1

is ko lá ban, ha a ta nu lók lét szá ma a négy szá zat el éri 

to váb bi 1

– tag in téz mé nyen ként – a kol lé gi um ki vé te lé vel – 

tag in téz mény-ve ze tõ nek 1*

– in téz mény egy sé gen ként – a kol lé gi um ki vé te lé vel – 

in téz mény-egy ség ve ze tõ nek 1

– nem ön ál ló kol lé gi u mon ként kol lé gi um ve ze tõ nek 1*

– ta go za ton ként

ha az óvo dá ban a gyer mek lét szám az öt ve net, az 

is ko lá ban a ta nu lói lét szám a nyolc va nat el éri 

ta go zat ve ze tõ nek 1

3. gya kor la ti ok ta tás ve ze tõ

szak kö zép is ko lá ban és szak is ko lá ban is ko lán ként 1*

4. gya kor la ti ok ta tás ve ze tõ-he lyet tes

szak kö zép is ko lá ban és szak is ko lá ban húsz osz tály 

fe lett, húsz osz tá lyon ként 1

vagy el té rõ szak irá nyú ok ta tás nál szak irá nyon ként, 
 ha a szak irány ban leg alább öt osz tály van 1

5. gaz da sá gi ve ze tõ

ön ál ló gaz dál ko dá si jog kör rel ren del ke zõ intéz ményben 1*

6. A 2. pont ban meg ha tá ro zott kö te le zõ lét szá mok tól 
az e mel lék let Ne gye dik ré szé ben meg ha tá ro zot tak
 szerint el le het tér ni.

Pedagógusok

Óvodában

1. A pe da gó gu sok*, gyógy pe da gó gu sok* lét szá mát

– az óvo dai cso por tok,

– a kö te le zõ órák szá ma,

– a kö te le zõ óra szám ba be szá mít ha tó te vé keny ség,

– az óvo da nyit va tar tá si ide je

alap ján kell meg ha tá roz ni oly mó don, hogy a tel jes nyit va
tar tás ide je alatt min den cso port ban a gyer me kek kel óvo da -
pe da gó gus fog lal koz zon, óvo da pe da gó gu son ként napi
egy-egy, cso por ton ként össze sen napi két óra át fe dé si idõ vel;

2. lo go pé dus

a be széd ja ví tó óvo dá ban ti zen öt gyer me ken ként 1*

3. kon duk tor

a kon duk tív pe da gó gi ai in téz mény óvo dá já ban 

cso por ton ként és mû sza kon ként 3*

4. uta zó gyógy pe da gó gus, lo go pé dus, 

pszi cho ló gus, kon duk tor,

ha az óvo da a töb bi gyer mek kel együtt fej lesz ti 

a fo gya té kos gyer me ket, leg alább heti öt óra 

fog lal koz ta tás ke re té ben, nyolc gyer me ken ként 1*

Iskolában és kollégiumban

1. Az is ko lá ban a pe da gó gus-mun ka kör ben* fog lal -
koz ta tot tak létszámát

– az is ko lai osz tály lét szám,
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– az osz tály bon tás ra, egyé ni fog lal ko zás ra meg ha tá ro -
zott idõ ke ret,

– a kö te le zõ és nem kö te le zõ tan órai fog lal ko zá sok
meg szer ve zé sé re meg ál la pí tott ó rak eret,

– a nap kö zis és ta nu ló szo bai fog lal ko zá sok ra meg ál la -
pí tott órakeret,

– a pe da gó gu sok kö te le zõ óra szá ma
alap ján kell meg ál la pí ta ni.

Ha kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint az is -
ko lai könyv tár mû köd te té se kö te le zõ, a könyv tá ros ta nár
(ta ní tó) lét szá má nak meg ál la pí tá sá nál min den, az ötö dik–
ti zen har ma dik év fo lya mon a he lyi tan terv ben sze rep lõ
könyv tá ri órát, to váb bá a könyv tár nyit va tar tá sá nak ide jét
is aján lott figye lembe ven ni. Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá -
si in téz mény ben, ha leg alább ket tõ száz és leg fel jebb négy -
száz ta nu ló be fo ga dá sá ra lé te sí tet ték egy, ha több, mint
négy száz ta nu ló be fo ga dá sá ra lé te sí tet ték to váb bi egy
könyv tá ros ta nárt aján lott alkalmazni.

2. A kol lé gi um ban pe da gó gus-mun ka kör ben* fog lal -
koz ta tot tak lét szá mát

– Az 53.  § (7) be kez dé se sze rin ti kol lé gi u mi heti kö te -
le zõ fog lal ko zá sok szá ma és

– a pe da gó gu sok kö te le zõ óra szá ma
alap ján kell meg ál la pí ta ni.

Kol lé gi um ban, ha azt leg alább ket tõ száz és leg fel jebb
négy száz ta nu ló be fo ga dá sá ra lé te sí tet ték egy, négy száz -
nál több ta nu ló be fo ga dá sá ra lé te sí tet ték to váb bi egy
könyv tá ros ta nár (ta ní tó) al kal ma zá sa aján lott.

3. fej lesz tõ pe da gó gus
az in teg rá ci ós fel ké szí tés ben részt vevõ is ko lá ban az 
in teg rá ci ós ok ta tás ban 1*
részt vevõ hát rá nyos hely ze tû ta nu lók lét szá ma 
alap ján szá mít va, há rom száz ta nu ló ig a 
sza bad idõ-szer ve zõ fel ada ta i nak az ellátására is
há rom száz-négy száz öt ven ta nu ló ig 1*
négy száz öt ven ta nu ló fe lett 2
4. kon duk tor
a kon duk tív pe da gó gi ai in téz mény is ko lá já ban 
osz tá lyon ként és mû sza kon ként 3*
5. lo go pé dus
be széd ja ví tó is ko lá ban ti zen öt ta nul ón ként 1*
6. uta zó gyógy pe da gó gus, lo go pé dus, 
pszi cho ló gus, kon duk tor,
ha az is ko la a töb bi gyer mek kel együtt fej lesz ti 
a fo gya té kos ta nu lót, leg alább heti öt óra fog lal koz ta tás 
ke re té ben, nyolc ta nul ón ként 1*

A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ
alkalmazottak

Óvodában

1. szak or vos
ki zá ró lag fo gya té ko so kat ne ve lõ óvo dá ban 
a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fele lõen 0,5*
2. gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ vagy 
gyógypedagó giai asszisz tens

fo gya té kos gyer me ke ket ne ve lõ óvo dai cso port ban 1*
3. daj ka vagy he lyet te gon do zó nõ és ta ka rí tó 
együtt
– a kon duk tív pe da gó gi ai in téz mény óvo dá já nak 
ki vé te lé vel – cso por ton ként 1*

Iskolában és kollégiumban

1. pe da gó gi ai fel ügye lõ kol lé gi um ban 
ne men ként és épü le ten ként 100 tanulóra
szá mít va, de leg alább 1*
2. gyer mek- és if jú ság vé del mi fe le lõs
– ál ta lá nos is ko lá ban,
– kö zép is ko lá ban,
– szak is ko lá ban 1
3. szak or vos
ki zá ró lag fo gya té ko so kat ne ve lõ is ko lá ban, 
kol lé gi um ban, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fele lõen 1*
4. gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ vagy 
gyógy pe da gó gi ai asszisz tens
– ál ta lá nos is ko lai kol lé gi um ban 1
– fo gya té ko so kat ne ve lõ is ko lá ban ti zen öt ta nul ón ként 1*
– gyógy pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ként 
mû kö dõ ál ta lá nos is ko lai 1
kol lé gi um ban ti zen öt ta nul ón ként
– a si ket, a vak, a kö zép sú lyos ér tel mi fo gya té kos, 
az ön ál ló hely vál toz ta tás ra 1*
kép te len tes ti fo gya té kos, az au tis ta és a 
hal mo zot tan fo gya té kos ta nu ló kat ne ve lõ 
és ok ta tó is ko lá ban és kol lé gi um ban hat tanulónként
5. sza bad idõ-szer ve zõ
– az is ko lá ban, kol lé gi um ban, ha a ta nu lók lét szá ma 
el éri a há rom szá zat 1
– ha az is ko lá ban jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak 
sze rin ti in teg rá ci ós 1
fel ké szí tést szer vez nek, és az ab ban részt vevõ 
hát rá nyos hely ze tû ta nu lók lét szá ma nem éri el a 
há rom szá zat, a fej lesz tõ pe da gó gus fel ada ta i nak
 ellátására is.
6. mû sza ki ve ze tõ
szak is ko lá ban, ha az leg alább száz húsz mun ka he lyes

 tan mû hellyel ren del ke zik, illetve ha dél elõtt-dél után
 is üze me lõ tan mû he lye van 1*

7. ápo ló
kol lé gi um ban öt száz ta nu ló ig 1
öt száz ta nu ló fe lett 2
ki zá ró la go san fo gya té ko so kat fo ga dó di ák ott hon ban,

  hu szon négy órá ra 5*
8. hang szer kar ban tar tó a ze ne mû vé sze ti mû vé sze ti 
ág ban szak mai vizs gá ra fel ké szí tõ szak kö zép-
is ko lá ban és szak is ko lá ban, to váb bá 
alap fo kú mûvészetoktatási intézményben
négy száz ta nu ló ig 1
négy száz ta nu ló fe lett 2
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lá tás sé rül tek is ko lá i ban ta nu lói lét szám tól 
füg get le nül to vábbi 0,5
9. úszó mes ter
tan uszo dá val ren del ke zõ is ko lá ban 1*
Az uta zó szak em ber há ló zat ke re té ben a fog lal koz ta tás

a fõ vá ro si, me gyei ön kor mány zat ál tal ki je lölt köz ok ta tá si
in téz mény ben tör té nik. Az ál lás he lye ket a fõ vá ros ban, il -
le tõ leg me gyé ben – a szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság
nyil ván tar tá sa sze rint – a töb bi gyer mek kel, ta nu ló val
együtt óvo dai ne ve lés ben, is ko lai ne ve lés ben és ok ta tás -
ban ré sze sí tett gyer me kek ta nu lók – a fo gya té kos ság tí pu -
sa sze rint – lét szá mát nyolc cal, az uta zó gyógy test ne ve lõi
ál lás he lyek lét szá mát az érin tett ta nu lók lét szá mát ti zen -
ket tõ vel el oszt va aján lott meg ha tá roz ni. Az osz tás sal – a
ke re kí tés sza bá lyai sze rint ki ala kí tott – cso port ra aján lott
ter vez ni egy-egy – egy cso port ese tén a cso port lét szá má -
tól füg get le nül leg alább egy – a fel adat el lá tá sá hoz szük sé -
ges szak em bert. Az uta zó gyógy pe da gó gust, lo go pé dust,
kon duk tort, gyógy test ne ve lõt stb. a gyermeket, tanulót
nevelõ, illetve oktató óvoda, iskola megkeresésére a
munkáltatói jogot gyakorló közoktatási intézmény
vezetõje rendeli ki.

A gyer mek- és if jú ság vé del mi fe le lõs, a sza bad idõ-szer -
ve zõ és a pe da gó gi ai fel ügye lõ pót sza bad sá gá nak, va la -
mint jut ta tá sa i nak meg ha tá ro zá sá ra a pe da gó gus-mun ka -
kör ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

További foglalkoztatás a nevelési-oktatási
intézményekben

1. Gaz da sá gi, ügy vi te li, mû sza ki, ki se gí tõ, kar ban tar tó, 
fûtõ, ud va ri mun kás, por tás stb. mun ka kö rök ben az el lá -
tan dó fel ada tok tól füg gõ en aján lott meg ol da ni a fog lal -
koz ta tást.

2. A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben – a fel ada tok tól
füg gõ en – az I. rész ben aján lott fog lal koz ta tá so kon túl

a) to váb bi ve ze tõi meg bí zá sok ad ha tók,
b) a pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak lét szá -

ma meg nö vel he tõ,
c) spe ci á lis vég zett sé gû szak em be rek (pél dá ul or vos,

pszi cho ló gus, szo ciá lis mun kás, szo ci ál pe da pó gus,
könyv tár tech ni kus, könyv tá ros asszisz tens, is ko la tit kár
(óvo da tit kár), sza bad idõ szer ve zõ, pe da gó gi ai asszisz tens, 
ok ta tás tech ni kus, szá mí tó gép ke ze lõ, szá mí tó gép rend -
szer prog ra mo zó, la bo ráns, ügy vi te li gép ke ze lõ, mun ka -
ügyi, sze mély ze ti és ok ta tá si elõ adó) fog lal koz tat ha tók,

d) rend szer gaz da, ha a ta nu lói lét szám el éri a há rom -
szá zat*,

e) a tech ni kai lét szá mot aján lott meg emel ni az olyan
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges lét szám mal, ame lyet a ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mény jog sza bály ren del ke zé sei sze rint 
kö te les meg szer vez ni (mun ka vé de lem, tûz vé de lem, gaz -
da sá gi szer ve zet stb.).

3. A fenn tar tó biz to sít ja az 1. és a 2/c) pont ban fel so rolt
mun ka kö rök be töl té sé hez, szak em be rek fog lal koz ta tá sá -
hoz szük sé ges lét szá mot (a továb biak ban: tech ni kai lét -

szám). A tech ni kai lét szám nem le het ke ve sebb, mint a pe -
da gó gu sok tel jes mun ka ide jé re – be le ért ve az óra adó ta ná -
rok fog lal koz ta tá si ide jét is – szá mí tott lét szá má nak

a) tíz szá za lé ka, de leg alább egy lét szám az alap fo kú
mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben,

b) ti zen öt szá za lé ka, de leg alább ket tõ lét szám szak is -
ko lá ban, kész ség fej lesz tõ szak is ko lá ban, spe ci á lis szak is -
ko lá ban, elõ ké szí tõ szakiskolában,

c) ti zen öt szá za lé ka, de leg alább ket tõ lét szám az óvo -
dá ban,

d) húsz szá za lé ka, de leg alább ket tõ lét szám az ál ta lá -
nos is ko lá ban, gim ná zi um ban,

e) har minc szá za lé ka, de leg alább négy lét szám a szak -
kö zép is ko lá ban,

f) hat van szá za lé ka, de leg alább ket tõ lét szám a kollé -
giumban.

4. Több cé lú in téz mény ese tén a tech ni kai lét szá mot a
kö vet ke zõk sze rint kell meg ha tá roz ni: az el lá tott fel ada -
tok nak meg fe le lõ in téz mény re meg ha tá ro zott pe da gó gus
lét szá mok össze gét el kell osz ta ni az el lá tott fel ada tok szá -
má val. Az így szá mí tott lét szám nem le het ke ve sebb, mint
az egyes in téz mé nyek hez meg ha tá ro zott tény le ges lét szá -
mok össze gé nek a 70%-a. A szá mí tá sok nál a 3. pont ban
fel so rolt ne ve lé si és ok ta tá si in téz mé nye ket kell figye -
lembe ven ni. Emel lett biz to sí ta ni aján lott a 3. pont ban fel
nem so rolt fel adat hoz jog sza bály ban biz to sí tott lét szá mot.
Ha jog sza bály az adott fel adat ra nem ha tá roz meg lét szá -
mot, ak kor a tech ni kai lét szá mot fel ada ton ként egy-egy
lét szám mal meg kell növelni.

5. A tech ni kai lét szá mot a szék he lyen és a te lep he lyen
fog lal koz ta tott va la mennyi pe da gó gus fog lal koz ta tá si ide -
jé re ve tít ve aján lott szá mí ta ni.

6. A tech ni kai lét szám hoz egy lét szá mot hoz zá kell
szá mí ta ni, ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben a gyer me -
kek, ta nu lók leg alább húsz szá za lé ka hát rá nyos hely ze tû,
vagy be il lesz ke dé si, ta nu lá si ne héz ség gel, ma ga tar tá si
rend el le nes ség gel küzd, illetve, ha a sa já tos ne ve lé si igé -
nyû gyer me ke ket, ta nu ló kat a töb bi ek kel egy cso port ban,
osz tály ban ne ve lik, ta nít ják. A kü lön bö zõ cso port ba tar to -
zó gyer me kek, ta nu lók lét szá mát együt te sen is figye lembe
le het ven ni a húsz szá za lék meg ál la pí tá sá hoz. A tech ni kai
lét szám hoz tag in téz mé nyen ként to váb bi egy-egy lét szám
hoz zá kell szá mí ta ni.

7. A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je dön ti el,
hogy a tech ni kai lét szám ter hé re mi lyen, a ne ve lé si-ok ta tá -
si in téz mény mû kö dé sé vel össze füg gõ tech ni kai fel ada to -
kat (ügy vi te li, mû sza ki, ki se gí tõ, kar ban tar tó, fûtõ, ud va ri
mun kás, por tás) old meg, illetve – a kö te le zõ fog lal ko zá -
son fe lül – mi lyen spe ci á lis vég zett sé gû szak em bert (pszi -
cho ló gust, csa lád pe da gó gust, fej lesz tõ pe da gó gust, lo go -
pé dust, gyer mek- és if jú ság vé del mi fe le lõst, or vost stb.)
al kal maz. A leg alább kö zép is ko lai vég zett ség gel és szak -
irá nyú szak kép zett ség gel ren del ke zõ rend szer gaz da al kal -
ma zá sa kö te le zõ min den olyan kö zép is ko lá ban és szak is -
ko lá ban, amely ben a ta nu lói lét szám meg ha lad ja a há rom -
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szá zat, és az is ko lá ban a ta ní tá si órák leg alább húsz szá za -
lé ká ban al kal maz zák a szá mí tó gé pet.

8. A tech ni kai lét szám ke re tén fe lül aján lott meg ol da ni
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben mû köd te tett fõzõ és me -
le gí tõ kony ha üze mel te té sét. A tech ni kai lét szá mot meg
kell emel ni az olyan fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges lét -
szám mal, ame lyet a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény jog sza -
bály ren del ke zé sei sze rint kö te les meg szer vez ni (munka -
védelem, tûzvédelem, gazdasági szervezet stb.).

9. A 3–5. pont alap ján szá mí tott tech ni kai lét szá mot a
fenn tar tó ará nyo san, de leg fel jebb negy ven szá za lék kal
csök kent he ti, tört szám ese tén a csök ken tést fel fe lé ke re -
kít ve, ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé vel
össze füg gõ tech ni kai fel ada to kat külsõ szolgáltatóval
oldatja meg.”

(25) A Kö zokt. tv. 1. szá mú mel lék let Má so dik rész
A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLA -
PÍTÁSÁNAK ELVEI fõ cím 2. pont a) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(2. A költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott nor ma tív
költ ség ve té si hoz zá já ru lá so kon belül)

„a) dif fe ren ci á ló té nye zõ ként figye lembe kell venni
– a ko rai fej lesz tés és a fej lesz tõ fel ké szí tés (kép zé si

kö te le zett ség) meg szer ve zé sét,
– a sa já tos ne ve lé si igé nyû és a sú lyos be il lesz ke dé si,

ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta -
nulók óvo dai ne ve lé sét, is ko lai ne ve lé sét és ok ta tá sát, az
is ko lá ban szervezett integrációs felkészítést,

– az is ko lá ban szer ve zett nyel vi elõ ké szí tõ év fo lya mot,
– a sport is ko lai fel ada tok el lá tá sát,
– a nem a tar tóz ko dá si he lyü kön, illetve en nek hi á nyá -

ban nem a la kó he lyü kön óvo dá ba, ál ta lá nos is ko lá ba járó
gyer me ke ket, ta nu ló kat fo ga dó óvodát, általános iskolát,

– a fej lesz té si terv vel össz hang ban mû köd te tett in téz -
mény tár su lás fenn tar tá sát,

– az óvo dai el lá tás, az ál ta lá nos is ko lai ok ta tás meg -
szer ve zé sét azo kon a te le pü lé se ken, ame lye ken a la kos ság
szá ma a költ ség ve té si évet meg elõ zõ év ja nu ár 1-jén nem
haladta meg a 3500 fõt,

– az alap fo kú mû vé szet ok ta tást,
– az ál ta lá nos is ko lai nap kö zi fog lal ko zás szer ve zé sét,
– a nem ze ti és et ni kai ki sebb ség hez tar to zók óvo dai ne -

ve lé sét, is ko lai ok ta tá sát, a nem ki sebb sé gi két ta ní tá si
nyelvû oktatást.”

(26) A Kö zokt. tv. 1. szá mú mel lék let Má so dik rész
A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLA -
PÍTÁSÁNAK ELVEI fõ cím a kö vet ke zõ 3–4. pont tal egé -
szül ki:

„3. A köz ok ta tá si in téz mé nyek részt vesz nek más ága -
zat ba tar to zó fel ada tok vég re haj tá sá ban, így pél dá ul: a ne -
ve lés-ok ta tá si in téz mé nyek a gyer mek- és if jú ság vé del mi
fel ada tok ke re té ben a gyer mek nap köz be ni el lá tá sá val
össze füg gõ fel ada tok ban (óvo da, nap kö zi és ta nu ló szo ba)
a ter mé szet ben nyúj tott el lá tá sok biz to sí tá sá ban (tan -
könyv, tan szer el lá tás tá mo ga tá sa, ked vez mé nyes és

ingyenes étkezés), a kollégiumok közremûködnek a
szálláshely biztosításában.

4. Az éves költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ben meg ál la pí -
tott nor ma tív költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok és egyéb tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nél figye lembe kell ven ni, ha az
óvo dai cso por tok, is ko lai osz tá lyok, kol lé gi u mi cso por tok
lét szá ma el tér az e tör vény 3. szá mú mellékletében
meghatározott átlaglétszámtól.”

(27) A Kö zokt. tv. 1. szá mú mel lék let Má so dik rész
A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLA -
PÍTÁSÁNAK ELVEI fõ cím A nor ma tív hoz zá já ru lás
meg ha tá ro zá sa kor figye lembe ve he tõ gyer mek-, ta nu lói
lét szám meg ál la pí tá sa al cím 1. pont c) al pont ja he lyé be a
következõ rendelkezés lép:

(1. A nor ma tív hoz zá já ru lás meg ha tá ro zá sa kor)
„c) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben a ta nu -

lót leg fel jebb egy mû vé sze ti kép zés ben le het figye lembe
ven ni ak kor, ha az adott ta ní tá si év elsõ nap já ig leg alább a
ha to dik élet évét el éri, illetve tan kö te les, vagy tan kö te le -
zett sé gé nek meg szû né se után is ko lá ba jár és hu szon ket te -
dik életévét nem töltötte be a következõk szerint:

– egy ta nu ló ként kell figye lembe ven ni azt, aki ré szé re
az is ko la a ta ní tá si év át la gá ban leg alább heti négy fog lal -
ko zá son való rész vé telt biz to sí t, ak kor is, ha négy nél több
fog lal ko zá son vesz részt, illetve több tanszakra (szakra)
jár,

– azok nak a ta nu lók nak a szá mát, akik ré szé re az is ko la 
a ta ní tá si év át la gá ban heti négy tan óra fog lal ko zás nál ke -
ve seb bet biz to sí t, ket tõ vel el kell osztani,

– az elõ kép zõ év fo lyam ra járó ta nu lók lét szá má ból
csak annyi ta nu ló ve he tõ figye lembe, mint az elsõ alap fo -
kú év fo lyam ra járó ta nu lók lét szá má nak 120%-a, en nél a
szá mí tás nál az elõ kép zõ év fo lyam és az elsõ alap fo kú év -
fo lyam tény le ges létszámát kell figye lembe venni;”

(28) A Kö zokt. tv. 1. szá mú mel lék let Má so dik rész
A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLA -
PÍTÁSÁNAK ELVEI fõ cím, A nor ma tív hoz zá já ru lás
meg ha tá ro zá sa kor figye lembe ve he tõ gyer mek-, ta nu lói
lét szám meg ál la pí tá sa címû rész a kö vet ke zõ 4. ponttal
egészül ki:

„4. Ha e tör vény ren del ke zé sei sze rint a ta nu ló nak té rí -
té si dí jat kell fi zet nie, a nor ma tív hoz zá já ru lás meg ál la pí -
tá sá nál és az ar ról tör té nõ el szá mo lás nál a ta nu ló ak kor ve -
he tõ figye lembe, ha a té rí té si díjat az iskola elõírta és
beszedte.”

(29) A Kö zokt. tv. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész
A VEZETÕK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK
KÖTELEZÕ ÓRASZÁMA II/8. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„8. A pe da gó gus az óra kö zi szü net ben a ta nu lók fel -
ügye le té vel, a kö vet ke zõ tan óra elõ ké szí té sé vel össze füg -
gõ fel ada to kat lát ja el. A tel jes mun ka idõ ta ní tá si órák kal
le nem kö tött ré szé ben mun ka kö ri fel adat ként – a mun ka -
kö ri le írá sá ban fog lal tak sze rint vagy a mun kál ta tó uta sí tá -
sa alap ján – el lát ja a ne ve lõ és ok ta tó mun ká val össze füg -
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gõ egyéb fel ada to kat, így kü lö nö sen: fel ké szül a fog lal ko -
zá sok ra, ta ní tá si órák ra, elõ ké szí ti azo kat, ér té ke li a gyer -
me kek, ta nu lók tel je sít mé nyét; el vég zi a pe da gó gi ai te ve -
kény sé gé hez kap cso ló dó ügy vi te li te vé keny sé get, részt
vesz a ne ve lõ tes tü let mun ká já ban, a hát rá nyos hely ze tû ta -
nu lók és a te het sé ges ta nu lók ké pes sé ge i nek fej lesz té sé -
ben, az is ko la kul tu rá lis és sport éle té nek, a sza bad idõ
hasz nos el töl té sé nek meg szer ve zé sé ben, a gyer me kek, ta -
nu lók fel ügye le té nek el lá tá sá ban, a di ák moz ga lom se gí té -
sé vel, a ta nu ló- és gyer mek bal ese tek meg elõ zé sé vel, a
gyer mek- és if jú ság vé de lem mel össze füg gõ fel ada tok
vég re haj tá sá ban, az in téz mé nyi do ku men tu mok ké szí té sé -
ben. A pe da gó gus e be kez dés alap ján vég zett mun ká ja ki -
emelt mun ka vég zé sért járó ke re set ki egé szí tés sel is el is -
mer he tõ.”

(30) A Kö zokt. tv. 2. szá mú mel lék le te A köz ok ta tá si in -
téz mé nyek ben nyil ván tar tott és ke zelt sze mé lyes és kü lön -
le ges ada tok fõ cím A gyer me kek, ta nu lók ada tai al cím
2. pont ja he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„2. Az ada tok – az e tör vény ben meg ha tá ro zott cél ból –
to váb bít ha tók

– fenn tar tó, bí ró ság, rend õrség, ügyész ség, ön kor -
mány zat, ál lam igaz ga tá si szerv, nem zet biz ton sá gi szol gá -
lat ré szé re valamennyi adat,

– sa já tos ne ve lé si igény re, a be il lesz ke dé si za var ra, ta -
nu lá si ne héz ség re, ma ga tar tá si rend el le nes ség re vo nat ko -
zó ada tok a pe da gó gi ai szak szol gá lat in téz mé nye i tõl a ne -
ve lé si-ok ta tá si intézménynek, illetve vissza,

– az óvo dai fej lõ dés sel, is ko lá ba lé pés hez szük sé ges
fej lett ség gel kap cso la tos ada tok a szü lõ nek, a pe da gó gi ai
szak szol gá lat in téz mé nye i nek, az iskolának,

– a ma ga tar tás, szor ga lom és tu dás ér té ke lé sé vel kap -
cso la tos ada tok az érin tett osz tá lyon be lül, a ne ve lõ tes tü le -
ten be lül, a szü lõ nek, a vizs ga bi zott ság nak, a gya kor la ti
kép zés szer ve zõ jé nek, a ta nu ló szer zõ dés kö tõ jé nek,
illetve, ha az ér té ke lés nem az is ko lá ban tör té nik, az is ko -
lá nak, is ko la vál tás esetén az új iskolának, a szakmai
ellenõrzés végzõjének,

– a diák iga zol vány – jog sza bály ban meg ha tá ro zott –
ke ze lõ je ré szé re a diák iga zol vány ki ál lí tá sá hoz szük sé ges
valamennyi adat,

– a gyer mek óvo dai fel vé te lé vel, át vé te lé vel kap cso la -
to san az érin tett óvo dá hoz, is ko lai fel vé te lé vel, át vé te lé vel 
kap cso la to san az érin tett is ko lá hoz, fel sõ ok ta tá si in téz -
mény be tör té nõ fel vé tel lel kap cso la to san az érintett
felsõoktatási intézményhez és vissza,

– az egész ség ügyi, is ko la-egész ség ügyi fel ada tot el lá tó 
in téz mény nek a gyer mek, ta nu ló egész ség ügyi ál la po tá -
nak meg ál la pí tá sa céljából,

– a csa lád vé de lem mel fog lal ko zó in téz mény nek, szer -
ve zet nek, gyer mek- és if jú ság vé de lem mel fog lal ko zó
szer ve zet nek, in téz mény nek a gyer mek, ta nu ló ve szé lyez -
te tett sé gé nek feltárása, megszüntetése céljából,

– az ál lam i vizs gák alap ján ki adott bi zo nyít vá nyo kat
nyil ván tar tó szer ve zet nek a bi zo nyít vá nyok nyil ván tar tá sa 

cél já ból, to váb bá a nyil ván tar tó szer ve zet tõl a fel sõ fo kú
fel vé te li kérelmeket nyilvántartó szervezethez,

– a tan könyv for gal ma zók hoz, a kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott kör ben és célból.”

(31) A Kö zokt. tv. 2. szá mú mel lék le te A köz ok ta tá si in -
téz mé nyek ben nyil ván tar tott és ke zelt sze mé lyes és kü lön -
le ges ada tok fõ cím A köz ok ta tás in for má ci ós rend szer e al -
cím 3. pont ja he lyé be a következõ rendelkezés lép:

(A közoktatás információs rendszere)

„3. A Köz ok ta tá si In for má ci ós Iro da annak, akit pe da -
gó gus-mun ka kör ben, illetve ne ve lõ- és ok ta tó mun kát köz -
vet le nül se gí tõ al kal ma zot ti mun ka kör ben, pe da gó gi ai
elõ adó vagy pe da gó gi ai szak ér tõ mun ka kör ben al kal maz -
nak, azo no sí tó szá mot ad ki.”

(32) A Kö zokt. tv. 2. szá mú mel lék le te A köz ok ta tá si in -
téz mé nyek ben nyil ván tar tott és ke zelt sze mé lyes és kü lön -
le ges ada tok fõ cím A köz ok ta tás in for má ci ós rend szer e al -
cím 5. pont ja he lyé be a következõ rendelkezés lép:

(A közoktatás információs rendszere)

„5. A Köz ok ta tá si In for má ci ós Iro da annak, aki ta nu lói
jog vi szonyt lé te sí tett azo no sí tó számot ad ki.”

(33) A Kö zokt. tv. 3. szá mú mel lék let Osz tály, cso port
lét szám ha tá rok, a tan órai és tan órán kí vü li fog lal ko zá sok
szer ve zé sé nek rend je fõ cím, II. Az osz tá lyok, cso por tok
szer ve zé se al cím 10. pont ja he lyé be a következõ
rendelkezés lép:

„10. Ha az osz tály lét szá ma nem éri el az át lag lét szám
öt ven szá za lé kát, az e tör vény 52.  §-ának (7) be kez dé se
alap ján ki szá mí tott idõ ke re tet ket tõ vel el kell osztani.”

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl  szóló 

1994. évi LXXX. törvény módosítása

92. § (1) Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az
ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló – mó do sí tott – 1994. évi
LXXX. tör vény (a továb biak ban: Üsztv.) 47.  §-a he lyé be a 
kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„47.  § (1) Az ügyész ide gen nyelv-is me re ti pót lék ra jo -
go sult, ha mun ka kö ré ben az ide gen nyel vet a mun kál ta tói
jog kör gya kor ló já nak ren del ke zé se sze rint hasz nál ja, és az 
adott nyelv bõl ál lam i nyelv vizs ga té te lét iga zo ló bi zo nyít -
vánnyal vagy az zal egyenértékû igazolással rendelkezik.

(2) A pót lék min den ide gen nyelv után kü lön-kü lön jár.

(3) A pót lék mér té ke ide gen nyelv vizs gán ként ha von ta

a) fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén a leg ala cso -
nyabb ügyé szi alap il let mény nyolc szá za lé ka, A vagy B tí -
pu sú nyelv vizs ga ese tén négy-négy százaléka;

b) kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén a leg ala cso -
nyabb ügyé szi alap il let mény négy szá za lé ka, A vagy B tí -
pu sú nyelv vizs ga ese tén két-két százaléka.
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(4) Az an gol, a fran cia és a né met nyelv nek az (1) be kez -
dés sze rint iga zolt is me re té ért a pót lék mér té ke ide gen
nyelv vizs gán ként ha von ta

a) fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén a leg ala cso -
nyabb ügyé szi alap il let mény ti zen két szá za lé ka;

b) kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén a leg ala cso -
nyabb ügyé szi alap il let mény nyolc szá za lé ka;

c) alap fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén a leg ala cso -
nyabb ügyé szi alap il let mény két szá za lé ka.

(5) Ha az ügyész a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ide -
gen nyel vek bõl A vagy B tí pu sú nyelv vizs gá val ren del ke -
zik, a (3) be kez dés ben fog lalt C tí pu sú nyelv vizs gá ra meg -
ha tá ro zott mér ték sze rint jo go sult pót lék ra.

(6) Ha az ügyész ugyan azon ide gen nyelv bõl azo nos tí -
pu sú, de kü lön bö zõ fo ko za tú, illetve kü lön bö zõ tí pu sú és
kü lön bö zõ fo ko za tú nyelv vizs gá val ren del ke zik, a ma ga -
sabb mér té kû pót lék ra jo go sult.

(7) Ha az ügyész – ki vé ve a fel sõ fo kú szak nyel vi vizs -
gát – ta nul má nyi szer zõ dés alap ján pénz ügyi tá mo ga tást
kap a nyelv vizs ga meg szer zé sé hez, a (4)–(5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott pót lék ra mind ad dig nem jo go sult, amíg a
ha von ta fi ze ten dõ pót lék együt tes össze ge nem éri el a ta -
nul má nyi szer zõ dés alap ján ki fi ze tett pénz ügyi tá mo ga tás
mér té két.”

(2) Az Üsztv. 48.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„48.  § (1) Az ügyészt – kü lön jut ta tás ként – min den nap -
tá ri év ben egy ha vi alap il let mé nyé nek és a rend sze res pót -
lé ká nak meg fe le lõ összeg il le ti meg, amennyi ben ja nu ár
1-jén ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ban áll. A jut ta tás ki fi -
ze té sé rõl ja nu ár 16-án – amennyi ben ez szom bat ra vagy
va sár nap ra esik, ak kor az ezt kö ve tõ elsõ mun ka na pon –
kell ren del kez ni. A jut ta tás mér té ké nek alap ja a ja nu ár hó -
nap ra irány adó alap il let mény és rend sze res pótlék.

(2) A kü lön jut ta tás nem il le ti meg az ügyészt, ha
a) el le ne fe gyel mi el já rás, il le tõ leg bün te tõ el 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 meg szün tet te,
d) ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nyát jog el le ne sen meg -

szün tet te,
e) 30 nap nál hosszabb fi ze tés nél kü li sza bad sá gon van,
f) gyer mek gon do zá si se gély ben ré sze sül,
g) gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sül.

(3) A kü lön jut ta tás az ügyészt vissza me nõ leg meg il le ti, 
ha a fe gyel mi, il le tõ leg bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét nem ál la -
pí tot ták meg.”

(3) Az Üsztv. 50.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hu szon öt, har minc, har minc öt, il le tõ leg negy ven
évi ügyész sé gi szol gá la ti vi szonnyal ren del ke zõ ügyész -
nek ju bi le u mi ju ta lom jár.

(2) A ju bi le u mi ju ta lom

a) hu szon öt év ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ese tén
két ha vi,

b) har minc év ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ese tén há -
rom ha vi,

c) har minc öt év ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ese tén
négy ha vi,

d) negy ven év ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ese tén öt-
havi

il let mény nek meg fe le lõ összeg.

(3) Az ügyész nek – ha nyug dí ja zá sa kor az ügyész sé gi
szol gá la ti vi szo nya meg szû nik – ki kell fi zet ni:

a) a nyug dí ja zá sa évé ben ese dé kes sé váló ju bi le u mi ju -
tal mat;

b) a har minc év ügyész sé gi szol gá la ti vi szony után járó
ju bi le u mi ju tal mat, ha a ju bi le u mi ju ta lom ra jo go sí tó szol -
gá la ti vi szo nyá ból két év vagy en nél ke ve sebb van hát ra;

c) a har minc öt és a negy ven év ügyész sé gi szol gá la ti
vi szony után járó ju bi le u mi ju tal mat, ha a ju bi le u mi ju ta -
lom ra jo go sí tó szol gá la ti vi szo nyá ból há rom év vagy en nél 
ke ve sebb van hát ra.”

(4) Az Üsztv. 50/C.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„50/C.  § (1) Az ügyész ré szé re – az ügyész ség éves költ -
ség ve té sé ben biz to sí tott elõ irány za tok tól füg gõ en – egyéb
jut ta tá sok is ad ha tók, így kü lö nö sen

a) la kás épí té si (-kor sze rû sí té si, -bõ ví té si), la kás vá sár -
lá si tá mo ga tás, lak ha tá si- és al bér le ti díj-hoz zá já ru lás;

b) le te le pe dé si se gély;

c) a más te le pü lés re köl tö zés költ sé ge i hez való hoz zá -
já ru lás;

d) szo ciá lis, be is ko lá zá si, te me té si se gély, csa lád ala pí -
tá si tá mo ga tás;

e) üdü lé si tá mo ga tás;

f) a mun ká ba já rás hoz szük sé ges he lyi köz le ke dé si bér -
let vá sár lá sá hoz való hoz zá já ru lás;

g) ta nul má nyi ösz tön díj, kép zé si, to vább kép zé si és
nyelv ta nu lá si tá mo ga tás;

h) élet-, nyug díj- és ki egé szí tõ biz to sí tá si tá mo ga tás;

i) il let mény elõ leg.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett jut ta tá sok rész le tes fel -
té te le it és mér té két a leg fõbb ügyész – az érin tett mun ka -
vál la lói ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel és az Ügyész sé gi
Al kal ma zot tak Or szá gos Ta ná csá val egyet ér tés ben – ál la -
pít ja meg.

(3) Az ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal az ügyész ál tal 
a la kás épí té sé hez, vá sár lá sá hoz hi tel in té zet tõl igé nyelt – a 
la kás cé lú ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló jog sza bály sze rint
ka mat tá mo ga tott – köl csön össze gé nek a hi tel fe de ze té ül
szol gá ló, hi tel cél sze rin ti la kás in gat lan hi tel biz to sí té ki ér -
té ké nek 60%-át meg ha la dó ré szé re, leg fel jebb e hi tel biz -
to sí té ki ér ték 100%-áig.
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(4) Az ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get a (3) be kez dés ben
fog lal ta kon túl an nál az ügyész nél vál lal hat, aki:

a) leg alább há rom éves ügyész sé gi szol gá la ti vi -
szonnyal, il le tõ leg igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szonnyal
ren del ke zik,

b) fel men té si vagy le mon dá si ide jét nem töl ti,
c) ellen nem fo lyik fe gyel mi el já rás, nem áll fe gyel mi

bün te tés ha tá lya alatt, vagy
d) nem áll bün te tõ el já rás ha tá lya alatt,
e) a (3) be kez dés sze rin ti, ko ráb bi ke zes ség vál la lás sal

biz to sí tott hi tel részt a hi tel in té zet nek ki egyen lí tet te,
illetve a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas- vagy élet társ
– az igény lés idõ pont já ban – ál lam i ke zes ség vál la lás sal
biz to sí tott lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett,

f) a köl csönt nyúj tó hi tel in té zet bel sõ sza bá lyai sze rint
– sa ját, illetve adós tár sa jö ve del mi hely ze tét is figye lembe
véve – a köl csön tel jes össze gé re vo nat ko zó an
hitelképesnek bizonyul.

(5) A (4) be kez dés a)–c) pont já ban fog lalt fel té te lek tel -
je sü lé sét, va la mint a ke zes ség vál la lás alap já ul szol gá ló
szol gá la ti vi szony fenn ál lá sát a mun kál ta tói jogkör
gyakorlója igazolja.

(6) A (4) be kez dés d) és e) pont já ban fog lalt fel té te lek
tel je sü lé sé rõl az ügyész a köl csönt nyúj tó hi tel in té zet nek
nyilatkozik.

(7) Az ügyész a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak kö te -
les be je len te ni a hi tel szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ öt
munkanapon belül

a) a hi tel szer zõ dést kötõ pénz in té zet ne vét, cí mét,
b) az ál lam i ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott hi tel

nagyságát,
c) a hi tel le jár tá nak idõ pont ját.
A fen ti ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról az

ügyész ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a mun kál ta tói
jogkör gyakorlóját.

(8) Amennyi ben az ügyész ügyész sé gi szol gá la ti vi szo -
nya a 25.  § (1) be kez dé sé nek c)–d), f)–g) pont ja, 25.  §
(2) be kez dé sé nek b)–c), e)–f) pont ja, 26.  §-ának a), c), e),
g)–j), m) pont ja vagy a 28.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján szû nik meg – ha az al kal mat lan ság nem egész ség -
ügyi ok kö vet kez mé nye –, a még fenn ál ló ál lam i ke zes ség
után a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra – a hi tel in té zet út ján –
egy sze ri ke zes ség vál la lá si dí jat kell fi zet nie. A ke zes ség -
vál la lá si díj mér té ke a kezességgel biztosított
kötelezettség összegének kettõ százaléka.

(9) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja az ügyész ügyész -
sé gi szol gá la ti vi szo nyá nak (8) be kez dés sze rin ti meg szû -
né se ese tén er rõl nyolc na pon be lül ér te sí ti az ügyész ál tal
a (7) be kez dés alap ján bejelentett hitelintézetet.

(10) A hi tel in té zet meg ál la pít ja és nyolc na pon be lül
írás ban köz li az ügyésszel a (8) be kez dés sze rint meg fi ze -
ten dõ ke zes ség vál la lá si díj össze gét, me lyet az ügyész a
hi tel in té ze ti ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül a folyósító hitelintézet részére megfizet.

(11) Ha az ügyész a (8) be kez dés sze rin ti fi ze té si kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get, úgy a hi tel in té zet er rõl, va la -

mint az ügyész ada ta i ról nyolc na pon be lül ér te sí ti az Adó- 
és Pénz ügyi Ellenõrzési Hivatalt.

(12) A hi tel in té zet a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap -
já ig tá jé koz tat ja a Ma gyar Ál lam kincs tárt az ügyész nek
nyúj tott köl csö nök ál lam i ke zes ség vál la lás sal érin tett
rész e ne gyed év vé gén fenn ál ló ál lo má nyá ról, to váb bá
e köl csö nök szá má ról. Az adat gyûj tés és adat szol gál ta tás
egyedi azonosításra alkalmatlan módon történhet.

(13) Amennyi ben az ál lam a kész fi ze tõ ke zes ség vál la -
lás alap ján az ügyész he lyett a ke zes ség vál la lás sal biz to sí -
tott – a hi tel in té zet nek meg nem té rü lõ – össze get ki fi zet te, 
illetve a (8) be kez dés sze rin ti egy sze ri ke zes ség vál la lá si
díj meg fi ze té sét az ügyész el mu lasz tot ta, ak kor az ügyész
ezen tar to zá sai a Ma gyar Ál lam mal szem be ni köz tar to zás -
nak mi nõ sül nek, ame lyet az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal adók módjára hajt be.

(14) A ke zes ség vál la lás ból ere dõ helyt ál lá si kö te le zett -
ség tel je sí té sé nek mód ját a Kormány ren de let ben állapítja
meg.”

(5) Az Üsztv. 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ VIII.
pont tal egé szül ki:

„VIII. az ál lam i kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás sal össze -
füg gõ adatok

– a hi tel szer zõ dést kötõ pénz in té zet neve, címe;
– az ál lam i ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott hi tel nagy -

sága;
– a hi tel le já ra tá nak idõ pont ja.”

Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon
értékesítésérõl  szóló 

1995. évi XXXIX. törvény módosítása

93. § (1) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va -
gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló – mó do sí tott – 1995. évi
XXXIX. tör vény (a továb biak ban: Priv.tv.) 5.  §-ának
(4) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

(Nem tar to zik e tör vény ha tá lya alá:)
„e) az ál lam i tu laj do nú vé dett és vé de lem re ter ve zett ter -

mé sze ti te rü le tek, ame lyek a tör vény ha tály ba lé pé se kor az
Ál la mi Va gyon ügy nök ség ke ze lé sé ben áll tak vagy az
Állam i Va gyon ke ze lõ Rész vény tár sa ság vagyoni köréhez
tartoztak.”

(2) A Priv.tv. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az 5.  § sze rin ti va gyon ba mû em lé ki vé de lem
alatt álló in gat lan, illetve vé dett kul tu rá lis ja vak vagy gyûj -
te mény is tar to zik, e va gyon tárgy el ide ge ní té sé hez, ke ze -
lés be adá sá hoz, va la mint meg ter he lé sé hez a nem ze ti kul -
tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek – kü lön jog sza bály sze rint
meg adott – egyet ér té se szük sé ges. Az egyetértés
hiányában kötött szerzõdés semmis.”

(3) A Priv.tv. 23.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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(Az ÁPV Rt. a hoz zá ren delt va gyon ból be fo lyó be vé te le -
ket a kö vet ke zõ cé lok ra fordíthatja:)

„g) a pri va ti zá ció és va gyon ke ze lés ér de ké ben el en ged -
he tet le nül szük sé ges reorganizációra”.

(4) A Priv.tv. 28.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Mel lõz ni le het a ver se nyez te tést:)
„l) a hon vé del mi mi nisz ter ál tal hon vé del mi cél ra és a

bel ügy mi nisz ter ál tal rend vé del mi cél ra fe les le ges nek mi -
nõ sí tett és az ÁPV Rt. ré szé re át adott ingó tár gyi esz kö zök
és kész le tek (be le ért ve ha di tech ni kai és ren dé szet tech ni -
kai esz kö zök és kész le tek) ese té ben 1 millió forint egyedi
átvételi értékhatár alatt;”

(5) A Priv.tv. 69/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„69/A.  § (1) Ha a ki vá sár ló nem tesz ele get az 54.  §
(2) be kez dé se sze rin ti vé te li kö te le zett sé gé nek, az ÁPV
Rt. jo go sult a szer zõ dést azon na li ha tállyal fel mon da ni. A
fel mon dás a már ki fi ze tett tár sa sá gi ré sze se dé sek
tulajdonjogát nem érinti.

(2) Dol go zói rész vé nye k ki bo csá tá sa kor a név ér té ket
kell ve tí té si alap nak te kin te ni. A ki bo csá tás so rán a név ér -
té k leg fel jebb 90%-áig adható kedvezmény.

(3) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó va gyon nem tar to zik 
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
109/B.  §-ában meg ha tá ro zott kincs tá ri vagyon körébe.

(4) Az 5.  § (4) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro -
zott föld te rü le tek a kincs tá ri va gyon kö ré be tar toz nak, és
e tör vény hatályba lépésével a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság (a továb biak ban: KVI) va gyon ke ze lé sé be ke rül nek. A
KVI gon dos ko dik a vé dett és vé de lem re ter ve zett te rü le tek 
nyil ván tar tás ba vételérõl és hasznosításáról.

(5) Az ÁPV Rt. az 1989. évi XIII. tör vény alap ján át ala -
kult vál la la tok ese té ben a tár sa sá gok szá má ra – tör vény el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az 1989. évi XIII. tör vény
21.  §-ának (1) be kez dé se sze rint fi ze ti ki a 20% vé tel ár -
részt, ame lyet a 21.  §-ának (4) be kez dé sé ben elõ ír tak sze -
rint kell fel hasz nál ni. Azt a tár sa sá got, amely ré szé re e be -
kez dés alap ján a vé tel ár rész 20%-a ki fi ze tés re ke rült, nem
il le ti meg az e tör vény 45.  §-ának (2) bekezdésében
meghatározott 10%-os készpénzbevétel.

(6) A kö te le zõ és ön ként vál lalt ön kor mány za ti fel ada -
tok el lá tá sá nak elõ se gí té se, va la mint a fog lal koz ta tá si, a
szo ciá lis, a sport-, a gaz da ság- és te rü let fej lesz té si cél ki tû -
zé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben az ál lam vál lal ko zói va -
gyo ná ba tar to zó, a va gyon gaz dál ko dás cél ja i ra fe les le ges -
sé vált in gat la nok in gye ne sen ön kor mány za ti tu laj don ba
ad ha tók. Az erre vo nat ko zó igényt a kép vi se lõ-tes tü let ha -
tá ro za tá ról ké szí tett ki vo nat tal kell be je len te ni. A tu laj -
don ba adás ról – az ÁPV Rt. Igaz ga tó sá gá nak ja vas la ta
alap ján, a 6.  §-ban meg ha tá ro zott va gyon kör te kin te té ben
az ott meg je lölt, ille té kes mi nisz te rek egyet ér té se ese tén –
a rész vény esi jo go kat gya kor ló mi nisz ter elõ ter jesz tése
alap ján a Kormány dönt. A tu laj don jog át ru há zá sá ról az
ÁPV Rt. és az ön kor mány zat szer zõ dés ben ál la po dik meg.

E ren del ke zés nem al kal maz ha tó azok ra az in gat la nok ra,
ame lyek ön kor mány za tok nak tör té nõ át adá sá ra kü lön tör -
vény ben fog lalt fel té te lek és el já rás rend irány adó. Az ön -
kor mány zat az in gye ne sen jut ta tott in gat lant ér té ke sít he ti.
Az ér té ke sí tés bõl szár ma zó be vé telt az ön kor mány zat csak 
az igény be je len tés ben sze rep lõ fel ada tok ra hasz nál hat ja
fel.

(7) A he lyi ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sát ha té ko -
nyan szol gá ló, az ál lam vál lal ko zói va gyo ná ba tar to zó
gaz da sá gi tár sa sá gok vagy azok tu laj do ná ba tar to zó esz -
kö zök – ki vé te le sen in do kolt eset ben té rí tés nél kül – ön -
kor mány za ti tu laj don ba ad ha tók. Az erre vo nat ko zó
igényt az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek ha tá ro za -
tá ról ké szí tett ki vo nat tal kell be je len te ni. A tu laj don ba
adás ról az ÁPV Rt. Igaz ga tó sá gá nak ja vas la ta alap ján a
Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és
az önkormányzat szerzõdésben állapodik meg.”

(6) A Priv.tv. mel lék le te a kö vet ke zõ ren del ke zés sel
egé szül ki:

(Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: gaz da sá gi és
köz le ke dé si miniszter)

„Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. 100%”

(7) A Priv.tv. mel lék le té ben a tar tós ál lam i ré sze se dés
leg ala cso nyabb mér té ke a kö vet ke zõk szerint módosul:

(Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si miniszter)

„Or szá gos Mes ter sé ges Ter mé ke -
nyí tõ Rt.

 25% + 1 sza va zat

Ag ros ter Be su gár zó Rt. 25% + 1 sza va zat”

(8) A Priv.tv. mel lék le té ben a tar tós ál lam i tu laj do nú
tár sa ság el ne ve zé se a kö vet ke zõk szerint módosul:

(Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi miniszter)

„Víz gaz dál ko dá si Tu do má nyos
Ku ta tó Kht. (VITUKI)

50% + 1 sza va zat”

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló 

1996. évi XLIII. törvény módosítása

94. § 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 – mó do sí tott – 1996. évi
XLIII. tör vény 109.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„109.  § A hi va tá sos ál lo mány tag ja min den nap tá ri év -
ben egy ha vi tá vol lé ti díj nak meg fe le lõ össze gû kü lön jut -
ta tás ra jo go sult, amennyi ben ja nu ár 1-jén szol gá la ti
viszonyban áll, kivéve 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.
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A jut ta tás ki fi ze té sé rõl ja nu ár 16-án – amennyi ben ez
szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az ezt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon – kell ren del kez ni. A jut ta tás mér té ké nek
alap ja a ja nu ár hó nap ra irányadó távolléti díj.”

Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat

igazgatási szolgáltatási díjáról  szóló
1996. évi LXXXV. törvény módosítása

95. § Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
mó do sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló – mó do sí tott – 1996.
évi LXXXV. tör vény 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„28.  § (1) A hi te les má so la tért 4000 fo rint össze gû dí jat
kell fi zet ni.

(2) Ki lenc ven nap nál ré geb ben ki adott hi te les má so lat
fe lül hi te le sí té sé ért az (1) be kez dés sze rint járó díj fe lét kell 
fi zet ni, a hi te les má so lat ki adá sát el uta sí tó ha tá ro zat el le ni
fel leb be zés díja pe dig az (1) be kez dés ben megállapított díj 
kétszerese.”

A személyi jövedelemadóról  szóló 
1995. évi CXVII. törvény módosítása

96. § (1) A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló – mó do sí -
tott – 1995. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja tv.)
1. szá mú mel lék le té nek 5.7. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„5.7. az uta zá si bér let tel vagy az uta zá si me net jeggyel
(a továb biak ban együtt: uta zá si bér let) tör té nõ mun ká ba
járáshoz

a) a mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si költ ség té rí -
tés rõl  szóló kor mány ren de let sze rin ti mun ká ba já rás ese -
tén az uta zá si bér let árát meg nem ha la dó a mun kál ta tó ál -
tal adott költ ség té rí tés, fel té ve, hogy az uta zá si bér le ten a
ma gán sze mély uta zá si iga zol vá nyá nak szá ma vagy en nek
hi á nyá ban a ma gán sze mély ne vé re  szóló szám la iga zol ja
az ál ta la tör tént fel hasz ná lást vagy a mun ká ba já rás sal kap -
cso la tos uta zá si költ ség té rí tés rõl  szóló kor mány ren de let
sze rin ti mun ká ba já rás ese tén a mun kál ta tó ál tal jut ta tott
uta zá si bér let, ide ért ve azt az ese tet is, ha a juttatást a
munkáltató a nevére  szóló számla ellenében történõ térítés
formájában teljesíti;

b) a mun kál ta tó ál tal a ne vé re  szóló szám lá val meg vá -
sá rolt, a mun ka vál la ló nak in gye ne sen jut ta tott he lyi uta zá -
si bér let árá ból a 8.17. pont ban em lí tett jut ta tás (e ren del -
ke zés al kal ma zá sá ban ét ke zé si jut ta tás) hi á nyá ban a havi
2000 fo rin tot, vagy a ki zá ró lag fo gyasz tás ra kész étel vá -
sár lá sá ra jo go sí tó utal vány for má já ban in gye ne sen adott
ét ke zé si jut ta tás ér té ké nek és az em lí tett bér let árá nak
együt tes össze gé bõl a havi 6000 fo rin tot, vagy a 8.17. pont 
sze rin ti más in gye nes ét ke zé si jut ta tás ér té ké nek és az em -

lí tett bérlet árának együttes összegébõl a havi 10 000
forintot meg nem haladó összeg azzal, hogy

ba) ugyan azon ma gán sze mély ese té ben a há rom le he -
tõ ség kö zül ki vá lasz tott jut ta tá si mód a nap tá ri év egészére 
szól;

bb) az in gye nes bér let ér té ké bõl vagy az in gye nes bér -
let és az in gye nes ét ke zé si jut ta tás együt tes ér té ké bõl az
adó men tes részt meg ha la dó összeg, to váb bá a munka -
viszony meg szû né se ese tén a bér let árá nak a meg szû nést
kö ve tõ idõ szak ra jutó ará nyos rész e adó kö te les ter mé szet -
be ni jut ta tás nak mi nõ sül;

bc) ha a bér let ér vé nyes sé gi ide je nem nap tá ri hó nap ra
szól az adó men tes részt és az adó kö te les ter mé szet be ni jut -
ta tást nap tá ri hó nap ra ará nyo san át szá mít va kell megha -
tározni;

bd) az adó kö te le zett ség alá esõ ér ték után az adót a
mun kál ta tó az adó év utol só nap já ra – ha a ma gán sze mély
mun ka vi szo nya meg szû nik, a mun ka vi szony utol só nap já -
ra – ál la pít ja meg és az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény nek
a ki fi ze tõ re irány adó ren del ke zé sei szerint fizeti meg és
vallja be.”

(2) Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 8.29. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.29. a mun kál ta tó, volt mun kál ta tó ál tal a cso por tos
lét szám le épí tés  miatt el bo csá tott, vagy el bo csá tan dó mun -
ka vál lalók ré szé re nyúj tott olyan szol gál ta tás, mellyel a
mun kál ta tó a mun ka vál laló új ra-el he lyez ke dé sét tá mo gat -
ja, az zal, hogy e ren del ke zés al kal ma zá sá ban a mun ka vál -
laló új ra-el he lyez ke dé sét tá mo ga tó szol gál ta tás nak mi nõ -
sül a pszi cho ló gi ai tanácsadás, az át-, illetve
továbbképzés, a munkajogi tanácsadás;”

(3) E § 2005. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke zé se it a
2005. ja nu ár 1-jé tõl meg szer zett jö ve de lem re és ke let ke -
zett adó kö te le zett ség re kell alkalmazni.

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló
1996. évi CXII. törvény módosítása

97. § (1) A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló – mó do sí tott – 1996. évi CXII. tör vény
(a továb biak ban: Hpt.) 14.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet -
ke zõ q) ponttal egészül ki:

[A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges – a (2)–(4) be kez dés -
ben fog lalt el té rés sel – a hi tel in té zet:]

„q) kü lön jog sza bály alap ján ké szí tett hi tel biz to sí té ki
ér ték-meg ál la pí tá si sza bály za tá hoz, mely figye lembe ve -
szi a hi tel biz to sí té ki ér ték meg ál la pí tá sá nak mód szer ta ni
el ve i rõl  szóló külön jogszabályban foglaltakat.”

(2) A Hpt. 51.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) A bank ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll
fenn ab ban az eset ben sem, ha a ma gyar bûn ül dö zõ szerv,
il le tõ leg az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság – a pénz mo -
sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2003. évi
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XV. tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va,
vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján kül föl di
bûn ül dö zõ szerv, il le tõ leg kül föl di Pénz ügyi In for má ci ós
Egy ség írás be li meg ke re sé se tel je sí té se cél já ból – írás ban
kér bank ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot a pénz ügyi in téz mény -
tõl, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi
adatkérõ által aláírt titoktartási záradékot.”

(3) A Hpt. 53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 51.  § (2) be kez dé sé nek d) és f)–g) pont jai, 51.  §
(7) be kez dé se, va la mint az 52.  § alap ján tör té nõ adat át -
adás ról a pénz ügyi in téz mény az érin tett ügy fe let nem
tájékoztathatja.”

A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 
1996. évi LXXXI. törvény módosítása

98. § (1) A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
– mó do sí tott – 1996. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: 
Tao.) 7.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ dzs) pont tal
egé szül ki:

(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti)
„dzs) az adó zó
a) dön té se sze rint, a fe de ze ti ügy let tel nem fe de zett,

kül föl di pénz ér ték re  szóló be fek te tett pénz ügyi esz köz ér -
té ké nek nö ve ke dé se ként, illetve a hosszú le já ra tú kö te le -
zett ség ér té ké nek csök ke né se ként a mér leg for du ló na pi ér -
té ke lés kor a de vi za ár fo lyam vál to zá sa alap ján esz kö zön -
ként, kö te le zett sé gen ként el szá molt összeg,

b) az esz köz nek a be fek te tett pénz ügyi esz kö zök kö zül
tör té nõ ki ke rü lé se kor (ide ért ve az ér ték vesz tés el szá mo lá -
sát is), a kö te le zett ség nek a hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek
kö zül tör té nõ ki ke rü lé se kor a meg elõ zõ adó évek ben a 8.  §
(1) be kez dés dzs) pont ja a) al pont ja alap ján adó zás elõt ti
ered mény nö ve lé se ként el szá molt összeg gel, rész be ni ki -
ke rü lé se ese tén a kül föl di pénz ér ték ben ki mu ta tott könyv
sze rin ti ér ték csök ke né sé nek a meg elõ zõ adó év utol só
nap ján ki mu ta tott könyv sze rin ti ér ték kel ará nyo san szá -
mí tott összeg gel, az zal, hogy e ren del ke zést va la mennyi
olyan ér té kelt esz köz re, kö te le zett ség re al kal maz ni kell,
ame lyek nek az ár fo lyam kü lön bö ze tét be vé tel ként el kell
szá mol ni,”

(2) A Tao. 8.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
dzs) pont tal egé szül ki:

(Az adó zás elõt ti ered ményt nö ve li:)
„dzs) az adó zó
a) a 7.  § (1) be kez dé sé nek dzs) pont ja a) al pont já ban

fog lal tak al kal ma zá sa ese tén a fe de ze ti ügy let tel nem fe de -
zett, be fek te tett pénz ügyi esz köz ér té ké nek csök ke né se -
ként, illetve a hosszú le já ra tú kö te le zett ség ér té ké nek nö -
ve ke dé se ként a mér leg for du ló na pi ér té ke lés kor a de vi za -
ár fo lyam vál to zá sa alap ján esz kö zön ként, kö te le zett sé -
gen ként el szá molt összeg,

b) az esz köz nek a be fek te tett pénz ügyi esz kö zök kö zül
tör té nõ ki ke rü lé se kor (ide ért ve az ér ték vesz tés el szá mo lá -
sát is), a kö te le zett ség nek a hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek
kö zül tör té nõ ki ke rü lé se kor a meg elõ zõ adó évek ben a 7.  §
(1) be kez dés dzs) pont ja a) al pont ja alap ján adó zás elõt ti
ered mény csök ken té se ként el szá molt összeg gel, rész be ni
ki ke rü lé se ese tén a kül föl di pénz ér ték ben ki mu ta tott
könyv sze rin ti ér ték csök ke né sé nek a meg elõ zõ adó év
utol só nap ján ki mu ta tott könyv sze rin ti ér ték kel ará nyo san 
szá mí tott összeg gel, az zal, hogy e ren del ke zést va la -
mennyi olyan ér té kelt esz köz re, kö te le zett ség re al kal maz -
ni kell, ame lyek nek az ár fo lyam kü lön bö ze tét rá for dí tás -
ként el kell számolni,”

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló 

1997. évi XLVII. törvény módosítása

99. § Az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze -
mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ rendelkezés lép:

„(1) A 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti cél ból tör té nõ adat ke -
ze lés és adat fel dol go zás ese tén az egész ség ügyi ellátó -
hálózaton be lül az egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada -
tok to váb bít ha tók, illetve össze kap csol ha tók. Az egész -
ség biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek nek a kö te le zõ egész ség -
biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény
81.  §-ában meg ha tá ro zott fel ada ta el lá tá sa ér de ké ben
egész ség ügyi ada tok és TAJ-szá mok az egész ség ügyi el lá -
tó há ló zat és az egész ség biz to sí tás igaz ga tá si szer vei kö -
zött is to váb bít ha tó ak és össze kap csol ha tó ak, a fel adat el -
lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben. A kü lön bö zõ for rás ból
szár ma zó egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada to kat csak 
ad dig az idõ pon tig és olyan mér té kig le het össze kap csol ni, 
amed dig az a meg elõ zés, a gyógy ke ze lés, a köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben fel -
tét le nül szük sé ges.”

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról  szóló 
1997. évi LXVII. törvény módosítása

100. § (1) A bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról
 szóló – mó do sí tott – 1997. évi LXVII. tör vény (a továb -
biak ban: Bjt.) 110.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, és a § kö vet ke zõ (3)–(7) bekezdéssel 
egészül ki:

„(2) A pót lék min den ide gen nyelv után kü lön-kü lön jár.

(3) A pót lék mér té ke ide gen nyelv vizs gán ként ha von ta

a) fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén az 1. fi ze té si
fo ko zat össze gé nek nyolc szá za lé ka, A vagy B tí pu sú
nyelv vizs ga ese tén négy-négy százaléka,
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b) kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén az 1. fi ze té si
fo ko zat össze gé nek négy szá za lé ka, A vagy B tí pu sú
nyelv vizs ga ese tén két-két százaléka.

(4) Az an gol, a fran cia és a né met nyelv nek az (1) be kez -
dés sze rint iga zolt is me re té ért a pót lék mér té ke nyelv vizs -
gán ként havonta

a) fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén az 1. fi ze té si
fo ko zat össze gé nek ti zen ket tõ százaléka,

b) kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén az 1. fi ze té si
fo ko zat össze gé nek nyolc százaléka,

c) alap fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén az 1. fi ze té si
fo ko zat össze gé nek két százaléka.

(5) Ha a bíró a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ide gen
nyel vek bõl A vagy B tí pu sú nyelv vizs gá val ren del ke zik a
(3) be kez dés ben fog lalt C tí pu sú nyelv vizs gá ra meg ha tá -
ro zott mér ték szerint jogosult pótlékra.

(6) Ha a bíró ugyan azon ide gen nyelv bõl azo nos tí pu sú,
de kü lön bö zõ fo ko za tú, illetve kü lön bö zõ tí pu sú és kü lön -
bö zõ fo ko za tú nyelv vizs gá val ren del ke zik, a ma ga sabb
mértékû pótlékra jogosult.

(7) Ha a bíró – ki vé ve a fel sõ fo kú szak nyel vi vizs gát –
ta nul má nyi szer zõ dés alap ján pénz ügyi tá mo ga tást kap a
nyelv vizs ga meg szer zé sé hez, a (4)–(5) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott pót lék ra mind ad dig nem jo go sult, amíg a ha -
von ta fi ze ten dõ pót lék együt tes össze ge nem éri el a ta nul -
má nyi szer zõ dés alapján kifizetett pénzügyi támogatás
mértékét.”

(2) A Bjt. 113.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„113.  § (1) A kü lön jut ta tás az egyéb fel té te lek fenn ál lá -

sa ese tén sem il le ti meg a bírót, ha
a) el le ne fe gyel mi vagy bün te tõ el já rás van fo lya mat -

ban,
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 megszüntette,
d) szol gá la ti vi szo nyát jog el le ne sen meg szün tet te,
e) gyer mek gon do zá si se gély ben ré sze sül,
f) gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sül.
(2) A kü lön jut ta tás a bí rót vissza me nõ leg meg il le ti, ha a 

fe gyel mi vagy bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét nem állapították
meg.”

(3) A Bjt. 114.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bíró 25, 30, 35, illetve 40 év bí rói szol gá la ti vi -
szony után ju bi le u mi ju ta lom ra jogosult.

(2) A ju bi le u mi ju ta lom 25 év szol gá la ti vi szony után a
bíró 2 havi, 30 év után a 3 havi, 35 év után négy ha vi, 40 év
után az 5 havi il let mé nye.

(3) A bíró ré szé re – ha nyug dí ja zás kor szol gá la ti vi szo -
nya meg szû nik – ki kell fizetni

a) a nyug dí ja zás évé ben ese dé kes sé váló ju bi le u mi
jutalmat,

b) a har minc év bí rói szol gá la ti vi szony után járó ju bi -
le u mi ju tal mat, ha a ju bi le u mi ju ta lom ra jo go sí tó szol gá la -
ti ide jé bõl két év vagy ennél kevesebb van hátra,

c) a 35, 40 év bí rói szol gá la ti vi szony után járó ju bi le u -
mi ju tal mat, ha a ju bi le u mi ju ta lom ra jo go sí tó szol gá la ti
ide jé bõl há rom év vagy en nél kevesebb van hátra.”

(4) A Bjt. 119.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bíró ré szé re a bí ró sá gok éves költ ség ve té sé ben
biz to sí tott elõ irány za tok tól füg gõ en egyéb jut ta tá sok ad -
ha tók, így különösen:

a) la kás épí té si (kor sze rû sí tés, bõ ví tés) és vá sár lá si tá -
mo ga tás, lak ha tá si és al bér le ti díj hozzájárulás,

b) le te le pe dé si se gély,
c) a más te le pü lés re köl tö zés költ sé ge i hez való hoz zá -

já ru lás,
d) szo ciá lis, be is ko lá zá si és te me té si se gély, csa lád ala -

pí tá si támogatás,
e) üdü lé si tá mo ga tás,
f) a mun ká ba já rás hoz szük sé ges he lyi köz le ke dé si bér -

let vá sár lá sá hoz való hozzájárulás,
g) ta nul má nyi ösz tön díj, kép zé si, to vább kép zé si és

nyelv ta nu lá si támogatás,
h) élet-, nyug díj- és ki egé szí tõ biz to sí tá si tá mo ga tás,
i) il let mény elõ leg.”

(5) A Bjt. ki egé szül a kö vet ke zõ 119/A.  §-sal:
„119/A.  § (1) Az ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal a

bíró ál tal a la kás épí té sé hez, vá sár lá sá hoz hi tel in té zet tõl
igé nyelt – a la kás cé lú ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló jog sza -
bály sze rint ka mat tá mo ga tott – köl csön össze gé nek a hi tel
fe de ze té ül szol gá ló, hi tel cél sze rin ti la kás in gat lan hi tel -
biz to sí té ki ér té ké nek 60%-át meghaladó részére,
legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig.

(2) Az ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get az (1) be kez dés ben
fog lal ta kon túl an nál a bí ró nál vállalhat, aki

a) leg alább há rom éves igaz ság ügyi szol gá la ti vi -
szonnyal, il le tõ leg ügyész sé gi szol gá la ti vi szonnyal
rendelkezik,

b) fel men té si vagy le mon dá si ide jét nem töl ti,
c) el le ne nem fo lyik fe gyel mi el já rás, nem áll fe gyel mi

bün te tés ha tá lya alatt,
d) nem áll bün te tõ el já rás ha tá lya alatt,
e) az (1) be kez dés sze rin ti, ko ráb bi ke zes ség vál la lás sal

biz to sí tott hi tel részt a hi tel in té zet nek ki egyen lí tet te,
illetve a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas- vagy élet társ,
– az igény lés idõ pont já ban – az ál lam i ke zes ség vál la lás sal
biz to sí tott lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett,

f) a köl csönt nyúj tó hi tel in té zet bel sõ sza bá lyai sze rint
– sa ját, illetve adós tár sa jö ve del mi hely ze tét is figye lembe
véve – a köl csön tel jes össze gé re vo nat ko zó an hi tel ké pes -
nek bi zo nyul.

(3) A (2) be kez dés a)–c) pont já ban fog lalt fel té te lek tel -
je sü lé sét, va la mint a ke zes ség vál la lás alap já ul szol gá ló
szol gá la ti jog vi szony fenn ál lá sát a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló ja iga zol ja.

(4) A (2) be kez dés d)–e) pont já ban fog lalt fel té te lek tel -
je sü lé sé rõl a bíró a köl csönt nyúj tó hi tel in té zet nek nyi lat -
ko zik.
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(5) A bíró a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak kö te les
be je len te ni a hi tel szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ öt munka -
napon belül

a) a hi tel szer zõ dést kötõ pénz in té zet ne vét, cí mét,
b) az ál lam i ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott hi tel nagy -

ságát,
c) a hi tel le jár tá nak idõ pont ját.
A fen ti ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról a bíró

ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a mun kál ta tói jogkör
gyakorlóját.

(6) Amennyi ben a bíró szol gá la ti vi szo nya az 57.  §
(1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja, c) pont ja, – ha az al kal mat -
lan ság nem egész ség ügyi ok kö vet kez mé nye – d)–f) pont -
ja, va la mint a j) és az l) pont ja alap ján szû nik meg, a még
fenn ál ló ál lam i ke zes ség után a köz pon ti költ ség ve tés ja -
vá ra – a hi tel in té zet út ján – egy sze ri ke zes ség vál la lá si dí jat 
kell fi zet nie. A ke zes ség vál la lá si díj mér té ke a ke zes ség -
gel biztosított kötelezettség összegének kettõ százaléka.

(7) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a bíró szol gá la ti
jog vi szo nyá nak a (6) be kez dés sze rin ti meg szû né se ese tén
er rõl nyolc na pon be lül ér te sí ti a bíró ál tal az (5) be kez dés
alap ján bejelentett hitelintézetet.

(8) A hi tel in té zet meg ál la pít ja és nyolc na pon be lül írás -
ban köz li a bí ró val a (6) be kez dés sze rint meg fi ze ten dõ ke -
zes ség vál la lá si díj össze gét, me lyet a bíró a hi tel in té ze ti
ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a
folyósító hitelintézet részére megfizet.

(9) Ha a bíró a (6) be kez dés sze rin ti fi ze té si kö te le zett -
sé gé nek nem tesz ele get, úgy a hi tel in té zet er rõl, va la mint
a bíró ada ta i ról nyolc na pon be lül ér te sí ti az Adó- és Pénz -
ügyi Ellenõrzési Hivatalt.

(10) A hi tel in té zet a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap -
já ig tá jé koz tat ja a Ma gyar Ál lam kincs tárt a bí ró nak nyúj -
tott köl csö nök ál lam i ke zes ség vál la lás sal érin tett ré szé nek
ne gyed év vé gén fenn ál ló ál lo má nyá ról, to váb bá e köl csö -
nök szá má ról. Az adat gyûj tés és adat szol gál ta tás egyedi
azonosításra alkalmatlan módon történhet.

(11) Amennyi ben az ál lam a kész fi ze tõ ke zes ség vál la -
lás alap ján a bíró he lyett a ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott
– a hi tel in té zet nek meg nem té rü lõ – össze get ki fi zet te,
illetve a (6) be kez dés sze rin ti egy sze ri ke zes ség vál la lá si
díj meg fi ze té sét a bíró el mu lasz tot ta, ak kor a bíró ezen tar -
to zá sai a Ma gyar Ál lam mal szem be ni köz tar to zás nak mi -
nõ sül nek, ame lyet az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal adók módjára hajt be.

(12) A ke zes ség vál la lás ból ere dõ helyt ál lá si kö te le zett ség
tel je sí té sé nek mód ját a Kormány ren de let ben ál la pít ja meg.”

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
 szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

101. § (1) Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog -
vi szo nyá ról  szóló – mó do sí tott – 1997. évi LXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Iasz.) 107.  §-ának he lyé be a kö vet -
ke zõ rendelkezés lép:

„107.  § (1) Az igaz ság ügyi al kal ma zott idegennyelv-
 tudási pót lék ra jo go sult, ha mun ka kö ré ben az ide gen nyel -
vet a mun kál ta tó ja ren del ke zé se sze rint hasz nál ja és az
adott nyelv bõl az ál lam i nyelv vizs ga le té te lét iga zo ló bi zo -
nyít vánnyal vagy az zal egyen ér té kû iga zo lás sal rendel -
kezik.

(2) A pót lék min den ide gen nyelv után kü lön-kü lön jár.
(3) A pót lék mér té ke ide gen nyelv vizs gán ként ha von ta
a) fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén az il let mény -

alap nyolc szá za lé ka, A vagy B tí pu sú nyelv vizs ga ese tén
négy-négy százaléka,

b) kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén az il let mény -
alap négy szá za lé ka, A vagy B tí pu sú nyelv vizs ga ese tén
két-két százaléka.

(4) Az an gol, a fran cia és a né met nyelv nek az (1) be kez -
dés sze rint iga zolt is me re té ért a pót lék mér té ke nyelv vizs -
gán ként havonta

a) fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén az il let mény -
alap ti zen ket tõ százaléka,

b) kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén az il let mény -
alap nyolc szá za lé ka,

c) alap fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén az il let mény -
alap két szá za lé ka.

(5) Ha az igaz ság ügyi al kal ma zott a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ide gen nyel vek bõl A vagy B tí pu sú nyelv -
vizs gá val ren del ke zik, a (3) be kez dés ben fog lalt C tí pu sú
nyelv vizs gá ra meg ha tá ro zott mérték szerint jogosult
pótlékra.

(6) Ha az igaz ság ügyi al kal ma zott ugyan azon ide gen
nyelv bõl azo nos tí pu sú, de kü lön bö zõ fo ko za tú, illetve kü -
lön bö zõ tí pu sú és kü lön bö zõ fo ko za tú nyelv vizs gá val ren -
del ke zik, a ma ga sabb mértékû pótlékra jogosult.

(7) Ha az igaz ság ügyi al kal ma zott – ki vé ve a fel sõ fo kú
szak nyel vi vizs gát – ta nul má nyi szer zõ dés alap ján pénz -
ügyi tá mo ga tást kap a nyelv vizs ga meg szer zé sé hez, a
(4)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott pót lék ra mind ad dig
nem jo go sult, amíg a ha von ta fi ze ten dõ pót lék együt tes
össze ge nem éri el a ta nul má nyi szer zõ dés alapján
kifizetett pénzügyi támogatás mértékét.”

(2) Az Iasz. 117.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„117.  § (1) A kü lön jut ta tás az egyéb fel té te lek fenn ál lá -
sa ese tén sem jár, ha az igaz ság ügyi al kal ma zott

a) ellen fe gyel mi vagy bün te tõ el já rás van fo lya mat ban,
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 megszüntette,
d) szol gá la ti vi szo nyát jog el le ne sen meg szün tet te,
e) 30 nap nál hosszabb fi ze tés nél kü li sza bad sá gon van,
f) gyer mek gon do zá si se gély ben ré sze sül,
g) gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sül.
(2) A kü lön jut ta tás az igaz ság ügyi al kal ma zot tat

vissza me nõ leg meg il le ti, ha a fe gyel mi vagy bün te tõ jo gi
fe le lõs sé gét nem ál la pí tot ták meg, illetve fe gyel mi bün te -
tés ként meg ro vás ban ré sze sült, vagy vele szem ben fi gyel -
mez te tést al kal maz tak.”
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(3) Az Iasz. 118.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az igaz ság ügyi al kal ma zott 25, 30, 35, illetve 40 év 
igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol gá la ti vi szony után ju bi le u -
mi ju ta lom ra jogosult.

(2) A ju bi le u mi ju ta lom 25 év szol gá la ti vi szony után az
igaz ság ügyi al kal ma zott két ha vi, 30 év után há rom ha vi,
35 év után négy ha vi, 40 év után öthavi illetménye.

(3) Az igaz ság ügyi al kal ma zott ré szé re – ha nyug dí ja -
zás kor szol gá la ti vi szo nya meg szû nik – ki kell fizetni

a) a nyug dí ja zás évé ben ese dé kes sé váló ju bi le u mi
jutalmat,

b) a 30 év szol gá la ti vi szony után járó ju bi le u mi ju tal -
mat, ha a ju bi le u mi ju ta lom ra jo go sí tó szol gá la ti ide jé bõl
két év vagy en nél kevesebb van hátra,

c) a 35, 40 év szol gá la ti vi szony után járó ju bi le u mi ju -
tal mat, ha a ju bi le u mi ju ta lom ra jo go sí tó szol gá la ti ide jé -
bõl há rom év vagy en nél kevesebb van hátra.”

(4) Az Iasz. 121.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, és ki egé szül a kö vet ke zõ 121/A.  §-sal:

„121.  § (1) Az igaz ság ügyi al kal ma zott ré szé re a bí ró sá -
gok és az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium éves költ ség ve té sé -
ben biz to sí tott elõ irány za tok tól füg gõ en egyéb jut ta tá sok
adhatók, így különösen:

a) la kás épí té si (kor sze rû sí tés, bõ ví tés) és vá sár lá si tá -
mo ga tás, lak ha tá si és al bér le ti díj hozzájárulás,

b) le te le pe dé si se gély,
c) a más te le pü lés re köl tö zés költ sé ge i hez való hoz zá -

já ru lás,
d) szo ciá lis, be is ko lá zá si és te me té si se gély, csa lád ala -

pí tá si támogatás,
e) üdü lé si tá mo ga tás,
f) a mun ká ba já rás hoz szük sé ges he lyi köz le ke dé si bér -

let vá sár lá sá hoz való hozzájárulás,
g) ta nul má nyi ösz tön díj, kép zé si, to vább kép zé si és

nyelv ta nu lá si támogatás,
h) élet-, nyug díj- és ki egé szí tõ biz to sí tá si tá mo ga tás,
i) il let mény elõ leg.
(2) Ha az igaz ság ügyi al kal ma zot tat szol gá la ti ér dek bõl

más te le pü lé sen mû kö dõ igaz ság ügyi szerv hez he lye zik át, 
a köl töz kö dés sel járó in do kolt költ sé ge ket meg kell
téríteni.

121/A.  § (1) Az ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal az
igaz ság ügyi al kal ma zott ál tal a la kás épí té sé hez, vá sár lá -
sá hoz hi tel in té zet tõl igé nyelt – a la kás cé lú ál lam i tá mo ga -
tá sok ról  szóló jog sza bály sze rint ka mat tá mo ga tott – köl -
csön össze gé nek a hi tel fe de ze té ül szol gá ló, hi tel cél sze -
rin ti la kás in gat lan hi tel biz to sí té ki ér té ké nek 60%-át
meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték
100%-áig.

(2) Az ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get az (1) be kez dés ben
fog lal tak sze rint an nál az igaz ság ügyi al kal ma zott nál
vállalhat, aki

a) leg alább há rom éves igaz ság ügyi szol gá la ti vi -
szonnyal, il le tõ leg ügyész sé gi szol gá la ti vi szonnyal
rendelkezik,

b) fel men té si vagy le mon dá si ide jét nem töl ti,
c) el le ne nem fo lyik fe gyel mi el já rás, nem áll fe gyel mi

bün te tés ha tá lya alatt,
d) nem áll bün te tõ el já rás ha tá lya alatt,
e) az (1) be kez dés sze rin ti ko ráb bi ke zes ség vál la lás sal

biz to sí tott hi tel részt a hi tel in té zet nek ki egyen lí tet te,
illetve a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas- vagy élet társ
– az igény lés idõ pont já ban – az ál lam i ke zes ség vál la lás sal
biz to sí tott lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett,

f) a köl csönt nyúj tó hi tel in té zet bel sõ sza bá lyai sze rint
– sa ját, illetve adós tár sa jö ve del mi hely ze tét is figye lembe
véve – a köl csön tel jes össze gé re vo nat ko zó an hitel -
képesnek bizonyul.

(3) A (2) be kez dés a)–c) pont já ban fog lalt fel té te lek tel -
je sü lé sét, va la mint a ke zes ség vál la lás alap já ul szol gá ló
szol gá la ti jog vi szony fenn ál lá sát a mun kál ta tói jogkör
gyakorlója igazolja.

(4) A (2) be kez dés d)–e) pont já ban fog lalt fel té te lek tel -
je sü lé sé rõl az igaz ság ügyi al kal ma zott a köl csönt nyúj tó
hi tel in té zet nek nyilatkozik.

(5) Az igaz ság ügyi al kal ma zott a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló já nak kö te les be je len te ni a hi tel szer zõ dés meg kö -
té sét kö ve tõ öt munkanapon belül

a) a hi tel szer zõ dést kötõ pénz in té zet ne vét, cí mét,
b) az ál lam i ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott hi tel

nagyságát,
c) a hi tel le jár tá nak idõ pont ját.
A fen ti ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról az igaz -

ság ügyi al kal ma zott ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a
mun kál ta tói jogkör gyakorlóját.

(6) Amennyi ben az igaz ság ügyi al kal ma zott szol gá la ti
vi szo nya a 19.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja, c) pont ja – ha
az al kal mat lan ság nem egész ség ügyi ok kö vet kez mé nye –, 
d)–f) pont jai alap ján szû nik meg, a még fenn ál ló ál lam i ke -
zes ség után a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra – a hi tel in té zet
út ján – egy sze ri ke zes ség vál la lá si dí jat kell fi zet ni. A ke -
zes ség vál la lá si díj mér té ke a ke zes ség gel biz to sí tott kö te -
le zett ség össze gé nek ket tõ szá za lé ka.

(7) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja az igaz ság ügyi al -
kal ma zott szol gá la ti jog vi szo nyá nak a (6) be kez dés sze -
rin ti meg szû né se ese tén er rõl nyolc na pon be lül ér te sí ti a
bíró ál tal az (5) be kez dés alap ján bejelentett hitelintézetet.

(8) A hi tel in té zet meg ál la pít ja és nyolc na pon be lül írás -
ban köz li az igaz ság ügyi al kal ma zot tal a (6) be kez dés sze -
rint meg fi ze ten dõ ke zes ség vál la lá si díj össze gét, me lyet az 
igaz ság ügyi al kal ma zott a hi tel in té ze ti ér te sí tés kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott 30 na pon belül a folyósító hitelintézet
részére megfizet.

(9) Ha az igaz ság ügyi al kal ma zott (6) be kez dés sze rin ti
fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, úgy a hi tel in té -
zet er rõl, va la mint az igaz ság ügyi al kal ma zott ada ta i ról
nyolc na pon be lül ér te sí ti az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalt.

(10) A hi tel in té zet a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap ti zen ötö -
dik nap já ig tá jé koz tat ja a Ma gyar Ál lam kincs tárt az igaz -
ság ügyi al kal ma zott nak nyúj tott köl csö nök ál lam i ke zes -
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ség vál la lás sal érin tett ré szé nek ne gyed év vé gén fenn ál ló
ál lo má nyá ról, to váb bá e köl csö nök szá má ról. Az adat -
gyûj tés és adat szol gál ta tás egye di azo no sí tás ra al kal mat -
lan mó don tör tén het.

(11) Amennyi ben az ál lam a kész fi ze tõ ke zes ség vál la -
lás alap ján az igaz ság ügyi al kal ma zott he lyett a ke zes ség -
vál la lás sal biz to sí tott – a hi tel in té zet nek meg nem té rü lõ –
össze get ki fi zet te, illetve a (6) be kez dés sze rin ti egy sze ri
ke zes ség vál la lá si díj meg fi ze té sét az igaz ság ügyi al kal ma -
zott el mu lasz tot ta, ak kor az igaz ság ügyi al kal ma zott ezen
tar to zá sai a Ma gyar Ál lam mal szem be ni köz tar to zás nak
mi nõ sül nek, amelyet az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal adók módjára hajt be.

(12) A ke zes ség vál la lás ból ere dõ helyt ál lá si kö te le zett ség
tel je sí té sé nek mód ját a Kormány ren de let ben ál la pít ja meg.”

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló
1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

102. § Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló – mó do sí tott – 1997. évi LXXVIII. tör vény 52.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az elvi épí té si, az épí té si, a bon tá si, a hasz ná lat ba -
vé te li és a fenn ma ra dá si en ge dé lye zé si, to váb bá az azok -
kal össze füg gés ben ke let ke zett el len õr zé si és kö te le zé si
ügyek ben, va la mint a ki szol gá ló út cél já ra tör té nõ le jegy -
zés és a te lek ala kí tá sok en ge dé lye zé se tár gyá ban és a 47.  §
(2) be kez dés b)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott ese tek ben
(a továb biak ban: ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügy), elsõ fo -
kon a vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) – a 2004. ja nu ár 1-jét köve -
tõen vá ros sá nyil vá ní tott te le pü lé sek ki vé te lé vel – ön kor -
mány zat jegy zõ je jár el – a kor mány ren de let ben meg ha tá -
ro zott ille té kességi te rü let tel – továbbá annak a települési
önkormányzatnak a jegyzõje, akit a kormányrendelet
2004. január 1-jéig kijelölt.”

A társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 
1997. évi LXXXI. törvény módosítása

103. § A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
– mó do sí tott – 1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: 
Tny.) 6/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ rendelkezés lép:

(Ti zen har ma dik havi nyug díj ra jo go sult az, aki)
„a) a tárgy évet meg elõ zõ év leg alább egy nap ján, va la -

mint”

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

104. § (1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló – mó do sí tott – 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb -

biak ban: Ebtv.) 21.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

[21.  § (1) A biz to sí tott jo go sult a já ró be teg-el lá tás ke re -
té ben gyó gyá sza ti cél lal ren delt gyógy szer, kü lön le ges
táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp szer, gyó gyá sza ti se géd -
esz köz és gyó gyá sza ti el lá tás árá hoz, il le tõ leg a fek võ be -
teg-gyógy in té ze ti ke ze lés alatt szá má ra ren delt vég le ges
gyó gyá sza ti se géd esz köz árá hoz, to váb bá a gyó gyá sza ti
se géd esz köz javítási és kölcsönzési díjához nyújtott
támogatásra, amennyiben]

„a) árá hoz
aa) törzs köny ve zett gyógy szer, va la mint a kü lön le ges

táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp szer ese té ben a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott hatóság,

ab) ma giszt rá lis és ga le nu si gyógy sze rek ese té ben a
kü lön jog sza bály,
tá mo ga tást ál la pít meg,”

(2) Az Ebtv. 21/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 21.  § (1) be kez dés aa) pont ja sze rin ti ha tó ság el -
já rá sa ké re lem re vagy hi va tal ból in dul. A ké re lem a törzs -
köny ve zett gyógy szer, va la mint a kü lön le ges táp lál ko zá si
igényt ki elé gí tõ táp szer (a továb biak ban együtt: gyógy -
szer) tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá ra 
és a tá mo ga tás mér té ké nek megállapítására vagy módo -
sítására irányulhat.”

(3) Az Ebtv. 21/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A 21.  § (1) be kez dés ab) pont já ban meg ha tá ro zott
ma giszt rá lis és ga le nu si gyógy sze rek árá hoz nyúj tott tá -
mo ga tás meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön
jogszabály állapítja meg.”

(4) Az Ebtv. 39.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az, aki egy ide jû leg gyer mek gon do zá si se gély re,
gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ra (a továb biak ban együtt:
gyer mek gon do zá si tá mo ga tás) és az (1) be kez dés sze rin ti
el lá tá sok ra is jo go sult, vá lasz tá sa sze rint csak az egyik el -
lá tást ve he ti igény be, ki vé ve azt a sze mélyt, aki gyer mek -
gon do zá si tá mo ga tás igény be vé te le mel lett mun kát vál lal
és ke re sõ kép te len sé gé re tekintettel táppénzre vagy
baleseti táppénzre jogosult.”

(5) Az Ebtv. 49.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A gyer mek gon do zá si se gély, a gyer mek ne ve lé si tá mo -
ga tás vagy az ápo lá si díj mel lett mun kát vég zõ biz to sí tott -
ra a táp pénz re vo nat ko zó ren del ke zé se ket az zal az el té rés -
sel kell alkalmazni, hogy]

„a) a táp pénz fo lyó sí tás idõ tar ta má nak meg ál la pí tá sá nál
biz to sí tá si idõ ként csak a gyer mek gon do zá si se gély, a
gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás vagy az ápo lá si díj fo lyó sí tá -
sá nak idõ tar ta ma alatt biz to sí tá si jog vi szony ban töltött
napokat lehet figye lembe venni,

b) a táp pénz össze gé nek meg ál la pí tá sá nál a biz to sí tá si
jog vi szony nak az a) pont ban meg ha tá ro zott idõ tar tam
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alatt el ért, biz to sí tá si jog vi szony ból szár ma zó egész ség -
biz to sí tá si já ru lék alap ját ké pe zõ jö ve del met kell figye -
lembe venni a 48.  §-ban foglaltak szerint.”

(6) Az Ebtv. 83.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fel ha tal ma zást kap a Kormány)
„c) a gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és egyes 

gyó gyá sza ti el lá tá sok árá hoz nyúj tott tá mo ga tás (alap ja,
mér té ke) meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ha tás kö ri és eljárási
szabályok,”
(meg ha tá ro zá sá ra)

(7) Az Ebtv. 83.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi, szo ciá lis és csa -
lád ügyi mi nisz ter, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben ren de let ben határozza meg)

„c) a gyógy sze rek és a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár -
sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak és a
tá mo ga tás mér té ke meg ál la pí tá sá nak szempontrend -
szerét,”

Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény
módosítása

105. § (1) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV.
tör vény (a továb biak ban: Eütv.) 143.  §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„143.  § Az egész ség ügy szer ve zé sé vel és irá nyí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ért, va la mint az ezek kel
össze füg gõ jo gok gya kor lá sá ért és kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé ért való fe le lõs ség – az e tör vény ben fog lal tak nak
meg fele lõen – az Or szág gyû lést, a Kor mányt, az egész ség -
ügyi mi nisz tert, az ÁNTSZ-t, a he lyi ön kor mány za to kat,
az egész ség ügyi szol gál ta tók to váb bi fenn tar tó it, az egész -
ség biz to sí tá si szer ve ket, a Regionális Egészségügyi
Tanácsokat (a to váb bi ak ban: RET) terheli.”

(2) Az Eütv. 146.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„146.  § (1) Az or szág kö zép tá vú fej lesz té si, stra té gi ai
ter ve zé sé nek ré szét ké pe zõ Nem ze ti Egész ség fej lesz té si
Prog ram (a továb biak ban: NEP) az egész ség ügyi ter ve zés
alap ja. A NEP-ben fog lal ta kat a gaz da ság po li ti kai, a te rü -
let-, il le tõ leg te le pü lés fej lesz té si, to váb bá va la mennyi ál -
lam i ter ve zés kö ré be tar to zó dön tés meg ho za ta la, illetõleg
végrehajtása során érvényre kell juttatni.

(2) A NEP tar tal maz za
a) a la kos ság egész sé gi ál la po tá nak be mu ta tá sát kü lö -

nös fi gye lem mel a ki e mel ke dõ en kri ti kus területekre,
b) a meg va ló sí ta ni kí vánt egész ség fej lesz té si, egész -

ség vé del mi cé lok meg ha tá ro zá sát,
c) a ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel ada -

to kat, azok vég re haj tá si sorrendjét,
d) a ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges esz kö -

zö ket, kü lö nös te kin tet tel a pénz ügyi forrásokra,

e) a la kos ság egész sé gi ál la po ta és az azt meg ha tá ro zó
té nye zõk alap ján vár ha tó egész ség ügyi el lá tá si szük ség le -
tet és annak változásait,

f) az egész ség ügyi rend szer – ideért ve a fi nan szí ro zást
és a szak mai irá nyí tást is – fej lesz té si irányait,

g) az egész ség ügyi el lá tó rend szer szer ke ze té ben in do -
kolt vál to zá so kat,

h) a fej lesz té si pri o ri tá so kat,

i) a hu mán erõ for rás sal kap cso la tos fej lesz té si irá nyo -
kat és az eh hez szük sé ges eszközöket,

j) a stra té gi ai je len tõ sé gû gép-, mû szer fej lesz tést,

k) az ága zat ku ta tás-fej lesz té si irá nya it,

l) a szak mai sza bá lyo zás és a mi nõ ség biz to sí tás fej lesz -
té si tervét.

(3) A NEP-et a – az or szá gos kö zép tá vú fej lesz té si, stra -
té gi ai ter vek kel össz hang ban – az ott meg ha tá ro zott
 középtávú ter ve zé si idõ sza kok hoz iga zod va kell kidol -
gozni, illetve fe lül vizs gál ni.

(4) A NEP elõ ké szí té se so rán az egész ség ügyi mi nisz ter 
ja vas la tot kér

a) a RET-ek tõl,

b) a fõ vá ro si és a me gyei ön kor mány za tok tól, to váb bá
a he lyi ön kor mány za ti szö vet sé gek tõl,

c) az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák tól és
más szak mai és ér dek kép vi se le ti szervektõl.

(5) A NEP ter ve ze tét vé le mé nye zi a Nem ze ti Egész ség -
ügyi Ta nács. A NEP-et az Or szág gyû lés fogadja el.”

(3) Az Eütv. a kö vet ke zõ 146/A–146/B.  §-ok kal egé szül 
ki:

„146/A.  § (1) A NEP-hez iga zod va a RET el ké szí ti az
adott egész ség ügyi ré gió egész ség fej lesz té si programját.

(2) A re gi o ná lis egész ség fej lesz té si prog ram tar tal maz za

a) az el lá tan dó la kos ság szá má nak, kor össze té te lé nek
vár ha tó vál to zá sát, az egész sé gi ál la po tot be fo lyá so ló fon -
to sabb te rü le ti, te le pü lé si, kör nye ze ti té nye zõ ket, a la kos -
ság egész sé gi állapotának legfontosabb jellemzõit,

b) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok irán ti igé nyek vár ha -
tó ala ku lá sát, figye lembe véve a gyó gyí tó-meg elõ zõ fel -
ada tok össze té te lé nek ter vez he tõ vál to zá sa it – be le ért ve
a nép egész ség ügyi fel ada tok ból adó dó te rü le ti igé nye ket
is –, illetve en nek alap ján a szol gál ta tá si struktúra
átalakítására vonatkozó terveket,

c) az el lá tá si kö te le zett ség tel je sí té sé ben részt vevõ
egész ség ügyi szol gál ta tók leg fon to sabb szak mai jel lem -
zõ it, szer ve ze ti for má it és tulajdonosi struktúráját,

d) a c) pont ban meg je lölt egész ség ügyi szol gál ta tók ra
vo nat ko zó je len tõ sebb fel újí tá sok és fej lesz té sek terveit.

(3) A prog ram el ké szí té se so rán figye lembe kell ven ni
az el lá tá si kö te le zett ség tel je sí té sé ben részt vevõ egész -
ség ügyi szol gál ta tók és azok fenn tar tói, illetve tu laj do no -
sai, az ön kor mány za tok szakmai, fejlesztési terveit.

(4) A re gi o ná lis egész ség fej lesz té si prog ram össze ál lí -
tá sa so rán ki kell kér ni a gyógy in té zet tel nem ren del ke zõ
he lyi ön kor mány za tok ja vas la ta it is.
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(5) A prog ra mot a RET a 149/D.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint fo gad ja el.

(6) A prog ra mot meg kell kül de ni a ré gi ó ban mû kö dõ
va la mennyi egész ség ügyi köz szol gál ta tó fenn tar tó já nak
és he lyi ön kor mány zat nak, to váb bá az Egész ség ügyi
Minisztériumnak is.

146/B.  § (1) A ré gió te rü le tén mû kö dõ gyógy in té zet az
ál ta la nyúj tott szol gál ta tá sok terv sze rû és mi nõ sé gi fej -
lesz té sé re szak mai ter vet ké szít a re gi o ná lis egész ség fej -
lesz té si program alapján, azzal összhangban.

(2) A szak mai terv tar tal maz za
a) a gyó gyí tó-meg elõ zõ fel ada tok össze té te lé nek vál -

toz ta tá sá val,
b) a fel ada tok vál to zá sá val össze füg gõ bel sõ szer ve ze ti 

vál to zá sok kal,
c) a je len tõ sebb fel újí tá sok kal és fej lesz té sek kel,
d) a hu mán erõ for rá sok fej lesz té sé vel, va la mint
e) a mi nõ ség biz to sí tás sal és mi nõ ség fej lesz tés sel

össze füg gõ kon cep ci ó kat és mind ezek fi nan szí ro zá si
tervét.

(3) A szak mai ter vet – a gyógy in té zet szak mai ve ze tõ
tes tü le té nek egyet ér té sé vel – költ ség ve té si szerv nél a
gyógy in té zet ve ze tõ je, egye te mi kli ni ká nál az egye tem,
más szer ve zet esetében a fenntartó fogadja el.

(4) A szak mai ter vet meg kell kül de ni a te rü le ti leg ille -
té kes RET szá má ra.”

(4) Az Eütv. a kö vet ke zõ 149/A–149/D.  §-ok kal és az
azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Regionális Egészségügyi Tanács

149/A.  § (1) A RET az egész ség ügyi ré gi ó ban a re gi o -
ná lis egész ség po li ti ka ki ala kí tá sá ban köz re mû kö dõ szer -
ve zet.

(2) Egész ség ügyi ré gió a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let -
ren de zés rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény 5.  §-ának
e) pont já ban meg ha tá ro zott ré gi ó val meg egye zõ te rü let.

(3) A RET fel ada tai:
a) az egész ség ügyi ré gió egész ség po li ti kai prog ram já -

nak össze ál lí tá sa,
b) ko or di ná ció és ér dek egyez te tés az egész ség ügyi ré -

gió te rü le tén mû kö dõ egész ség ügyi köz szol gál ta tók, fenn -
tar tók és a la kos ság, illetve be teg szer ve ze tek kö zött,

c) az Egész ség ügyi Fej lesz té si Elõ irány zat (a továb -
biakban: EFE) for rá sa i ra ki írt pá lyá za tok kal kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sa, to váb bá az EFE re gi o ná lis ré szé nek ke -
ze lé se,

d) a ka pa ci tás-sza bá lyo zás ban való – kü lön jog sza bály
sze rin ti – köz re mû kö dés,

e) mû kö dé si te rü le tén az egész ség ügyi köz szol gál ta tást 
igény be ve võ be te gek kö ré ben be teg elé ge dett sé gi vizs gá -
la tok vég zé se és en nek figye lembevétele a fej lesz té si pri o -
ri tá sok ki je lö lé se során,

f) a re gi o ná lis egész ség po li ti kai prog ram meg va ló su lá -
sá nak éven kén ti ér té ke lé se és amennyi ben szük sé ges,
annak mó do sí tá sa és kiegészítése.

(4) A RET fel ada ta i nak el lá tá sá hoz az ille té kességi te -
rü le tén mû kö dõ MEP-ek és ÁNTSZ in té ze tek, to váb bá
gyógy in té ze tek a ren del ke zé sük re álló és a RET ál tal kért
va la mennyi ada tot ren del ke zés re bo csát ják az zal, hogy
nem ad hat nak át sze mély azo no sí tó val összekapcsolható
egészségügyi adatot.

149/B.  § (1) A RET tag ja az egész ség ügyi ré gió te rü le -
tén mû kö dõ

a) ÁNTSZ me gyei in té ze te i nek 1-1 kép vi se lõ je,

b) me gyei egész ség biz to sí tá si szer vek kép vi se lõ je,

c) egész ség ügyi szak el lá tást nyúj tó köz szol gál ta tók
kö zül a gyógy in té ze tek és fenn tar tó ik/tu laj do no sa ik – ide-
ért ve az egye te mi cent ru mo kat és kli ni ká kat mû köd te tõ
egye te mek képviselõit is – 1-1 képviselõje,

d) me gyei jogú vá ro si ön kor mány za tok 1-1 kép vi se lõ -
je, ha a c) pont alap ján nem tag ja a RET-nek, valamint

e) alap el lá tást nyúj tó köz szol gál ta tók me gyén ként de -
le gált 1-1 kép vi se lõ je,

f) több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok me gyén ként de le gált
1-1 kép vi se lõ je, il le tõ leg a kis tér sé gi fej lesz té si tanácsok
képviselõje,

g) Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács ál tal de le gált kép -
viselõ,

h) egész ség ügyi szol gál ta tót fenn tar tó ön kor mány za ti
tár su lá sok 1-1 képviselõje.

(2) A RET ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt vehet

a) az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák 1-1
kép vi se lõ je, va la mint a rep re zen ta tív szak szer ve ze tek
1 de le gált ja, to váb bá a Ma gyar Kór ház szö vet ség és az
Egész ség ügyi Gaz da sá gi Ve ze tõk Egye sü le te ál tal kö -
zösen de le gált 1 kép vi se lõ,

b) a ré gi ó ban mû kö dõ köz szol gál ta tást nem nyúj tó
egész ség ügyi szol gál ta tók 1 kö zös kép vi se lõ je,

c) a be teg szer ve ze tek és a be teg jo gi kép vi se lõk 1-1 kö -
zös de le gált ja.

149/C.  § (1) A RET jogi sze mély, gaz dál ko dá sá ra a
rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv gaz dál -
ko dá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell alkalmazni.

(2) A RET tit kár sá gi fel ada ta it az ÁNTSZ ré gió te rü le -
tén mû kö dõ me gyei in té ze tei kö zül az or szá gos tisz ti fõ or -
vos ál tal ki je lölt in té zet ke re té ben mû kö dõ RET tit kár ság
lát ja el.

(3) A RET, illetve a RET tit kár ság mû kö dé si költ sé ge i -
nek fe de ze tét az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal (a továb -
biak ban: OTH) költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni.

149/D.  § (1) A RET tag jai kö zül – a ta gok szó több sé gé -
vel – el nö köt és el nök he lyet test vá laszt. Az el nök lát ja el a
RET kép vi se le tét, dönt az ülé sek össze hí vá sá ról, na pi -
rend rõl.

(2) A RET az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl más tiszt -
ség vi se lõk meg vá lasz tá sá ról, illetve a dön té se i nek elõ ké -
szí té sé hez bi zott sá gok lét re ho zá sá ról is dönt het.
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(3) A RET ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sén a ta gok több,
mint fele je len van. A RET dön té se it – ha tör vény más ként
nem ren del ke zik – a je len lé võ ta gok több sé gé nek sza va za -
tá val hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén az elnök szavazata 
dönt.”

(5) Az Eütv. a kö vet ke zõ 156/A–156/D.  §-ok kal és az
azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Egészségügyi Fejlesztési Elõirányzat

156/A.  § (1) Az Egész ség ügyi Fej lesz té si Elõ irány zat
(a továb biak ban: EFE) a Nem ze ti Fej lesz té si Terv vel, a re -
gi o ná lis fej lesz té si ter vek kel, az Euró pai Unió ál tal meg -
ha tá ro zott fej lesz té si irá nyok kal össz hang ban lévõ egész -
ség ügyi fej lesz té sek tá mo ga tá sát szolgáló fejezeti
kezelésû elõirányzat.

(2) Az EFE az Egész ség ügyi Fej lesz té si Elõ irány zat
Köz pon ti ré szé bõl (a to váb bi ak ban: köz pon ti rész) és az
Egész ség ügyi Fej lesz té si Elõ irány zat Re gi o ná lis ré szé bõl
(a to váb bi ak ban: regionális rész) áll.

(3) A köz pon ti rész fel hasz ná lá sa ki zá ró lag a NEP-pel
össz hang ban

a) kor mány za ti pro jek tek tá mo ga tá sá ra,
b) a re gi o ná lis egész ség po li ti kai prog ram ban sze rep lõ

fej lesz té sek, át ala kí tá sok, re konst ruk ci ók finanszírozá -
sára,

c) az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból meg sze rez -
he tõ for rá sok hoz szük sé ges ön rész ki egé szí té sé re, to váb bá

d) a RET ál tal tá mo ga tott pre ven ci ós prog ram ra
tör tén het.

156/B.  § (1) A köz pon ti rész for rá sa i nak felhasználá -
sáért az egész ség ügyi mi nisz ter fe le l. A köz pon ti rész ben a 
156/A.  § (3) be kez dé sé nek b)–d) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott cé lo kat szol gá ló for rá sok el osz tá sa pá lyá za ti úton tör -
té nik, ki vé ve a kü lön jog sza bály sze rin ti Irá nyí tott Be teg -
el lá tá si Mo dell kí sér let ben szer ve zõ ként részt ve võ egész -
ség ügyi szol gál ta tót meg il le tõ pre ven ci ós dí jat. Le he tõ ség
van a pá lyá zott összeg egé szé nek vagy egy ré szé nek vissza 
nem té rí ten dõ tá mo ga tás for má já ban tör té nõ át adá sá ra is.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti pá lyá za ton ki zá ró lag egész -
ség ügyi szol gál ta tók ve het nek részt, akik a pá ly á za tot a
RET-hez nyújt hat ják be. A közp on ti fej lesz té si rész fel -
hasz ná lá sá ra be nyúj tott pá lyá za to kat a RET rang so rol va
to vább kül di az egész ség ügyi mi nisz ter nek.

(3) A pá lyá za tok rang so ro lá sa, illetve el bí rá lá sa so rán
azo kat a pá lyá za to kat kell elõny ben ré sze sí te ni, amely to -
váb bi pá lyá zat út ján el nyer he tõ for rá sok meg szer zé sé hez
ren del ke zés re álló ön rész ki egé szí té sét, va la mint az el lá tás 
szak mai szer ke ze té nek át ala kí tá sát szol gál ják.

(4) A pá lyá za ti el já rás rész le tes sza bá lya it az egész ség -
ügyi mi nisz ter ren de let ben határozza meg.

156/C.  § (1) A re gi o ná lis rész az egész ség ügyi ré gi ó ban
mû kö dõ egész ség ügyi köz szol gál ta tók re gi o ná lis fej lesz -
té se i nek tá mo ga tá sát szol gá ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irányzat.

(2) A re gi o ná lis rész cél ja

a) a de cent ra li zá ció, a re gi o na li tás el vé nek ér vény re
jut ta tá sá val az igaz sá gos ság ra tö rek võ és az esély egyen -
lõt len sé ge ket ki egyen lí tõ re gi o ná lis egész ség ügyi
fejlesztések pénzügyi támogatása,

b) az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból meg sze rez -
he tõ for rá sok hoz szük sé ges ön rész kiegészítése.

(3) A re gi o ná lis rész a NEP-pel össz hang ban ki zá ró lag

a) a re gi o ná lis egész ség po li ti kai prog ram ban sze rep lõ
fej lesz té sek, át ala kí tá sok, re konst ruk ci ók finanszírozá -
sára,

b) a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti cél ra hasz nál ha tó
fel.

(4) A re gi o ná lis rész for rá sa i nak fel hasz ná lá sá ért a RET
fe le l. A for rá sok el osz tá sa pá lyá za ti úton tör té nik, ame lyen 
ki zá ró lag egész ség ügyi szol gál ta tók ve het nek részt. A pá -
lyá zott összeg egé sze vagy egy rész e vissza nem té rí ten dõ
támogatás formájában is átadható.

(5) A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán azo kat a pá lyá za to kat
kell elõny ben ré sze sí te ni, amely

a) to váb bi pá lyá zat út ján el nyer he tõ for rá sok meg szer -
zé sé hez ren del ke zés re álló ön rész ki egé szí té sét szolgálja,

b) az el lá tás szak mai szer ke ze té nek át ala kí tá sát
célozza.

(6) A pá lyá za ti el já rás rész le tes sza bá lya it az egész ség -
ügyi mi nisz ter ren de let ben határozza meg.

156/D.  § (1) Az EFE for rá sai

a) az ál lam tu laj do ná ban lévõ egész ség ügyi célt szol -
gáló in gat la nok ér té ke sí té sé bõl szár ma zó bevétel,

b) az egész ség ügyi el lá tás fej lesz té sé re, il le tõ leg a
156/A.  § (3) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott pre ven -
ci ós prog ra mok ra a köz pon ti költ ség ve tés ben az Egész -
ség ügyi Mi nisz té rium fe je ze té ben ter ve zett és az EFE
részére átadott elõirányzat,

c) az EFE elõ zõ évi pénz ma rad vá nya,

d) ön kén tes ado má nyok,

e) egyéb tá mo ga tá sok,

f) egyéb be vé te lek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be vé te lek 25%-a
a köz pon ti részt, 75%-a a re gi o ná lis részt il le ti. Költ ség ve -
té si tá mo ga tás ese té ben a költ ség ve té si tör vény az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott ará nyo kat eltérõen is megál -
lapíthatja.

(3) A ré szek be vé te le it, ki adá sa it, pénz ma rad vá nyát
egy más tól el kü lö ní tet ten kell kezelni.”

(6) Az Eütv. 247.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3)–(4) be kez dé sek szá mo -
zá sa (4)–(5) be kez dés re változik:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi mi nisz ter,
hogy az EFE köz pon ti és re gi o ná lis ré szé bõl meg sze rez he -
tõ for rá sok ra irá nyuló pá lyá za tok el já rá si sza bá lya it ren de -
let ben ál la pít sa meg.”
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A családok támogatásáról  szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

106. § (1) A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló – mó do sí -
tott – 1998. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.)
11.  §-ának (1) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„(1) A csa lá di pót lék havi össze ge
a) egy gyer me kes csa lád ese tén 5100 Ft,
b) egy gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén 6000 Ft,
c) két gyer me kes csa lád ese tén gyer me ken ként 6200 Ft,
d) két gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén gyer me -

ken ként 7200 Ft,
e) há rom- vagy több gyer me kes csa lád ese tén gyer me -

ken ként 7800 Ft,
f) há rom vagy több gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese -

tén gyer me ken ként 8400 Ft,
g) tar tó san be teg, illetve sú lyo san fo gya té kos gyer me -

ket ne ve lõ csa lád ese tén, va la mint a 7.  § (1) be kez dé sé nek
b)–c) pont ja sze rin ti in téz mény ben élõ, to váb bá ne ve lõ -
szü lõ nél, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ nél el he lye zett tar tó san be -
teg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 13 900 Ft,

h) tar tó san be teg, illetve sú lyo san fo gya té kos gyer me -
ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén a tar tó san be teg, sú lyo san
fo gya té kos gyer mek után, va la mint a 7.  § (1) be kez dé sé -
nek d) pont ja szerinti személynek 15 700 Ft,

i) a 7.  § (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti in téz -
mény ben élõ, to váb bá ne ve lõ szü lõ nél, hi va tá sos ne ve lõ -
szü lõ nél el he lye zett, a g) és h) pon tok alá nem tar to zó
gyer mek, va la mint a 8.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja alá
tartozó személy esetén 7200 Ft.”

„(3) A csa lá di pót lé kot – füg get le nül az igény lés és
meg szün te tés idõ pont já tól – tel jes hó nap ra kell meg ál la pí -
ta ni és folyósítani.”

(2) A Cst. 43.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A jog alap nél kül ki fi ze tett és jog erõs ha tá ro zat

alap ján vissza kö ve telt csa lád tá mo ga tá si el lá tás össze gét a
ma gán sze mély ké rel mé re a Ma gyar Ál lam kincs tár el nö ke
ki vé te les mél tá nyos ság ból el en ged he ti vagy mér sé kel he ti,
ha annak meg fi ze té se az adós és a vele együtt élõ kö ze li
hoz zá tar to zó meg él he té sét sú lyo san ve szé lyez te ti és be -
haj tá si el já rás ered mény te len volt.”

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló
1999. évi CXXIV. törvény módosítása

107. § (1) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té -
rõl  szóló – mó do sí tott – 1999. évi CXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Psztv.) 9.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés -
sel egészül ki:

„(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak irá nyú fel -
sõ fo kú vég zett ség re vo nat ko zó elõ írást nem kell al kal maz -
ni a fel sõ fo kú vég zett ség gel leg alább tíz évi, va la mely
pénz ügyi szer ve zet nél, az MNB-nél, illetve a köz igaz ga -

tás ban a pénz ügyi szer ve ze tek sza bá lyo zá sa, el len õr zé se
te rü le tén szer zett ve ze tõi vagy ezzel egyen ér té kû kül föl di
gya kor lat tal ren del ke zõ sze mély ese tén.”

(2) A Psztv. 9/C.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak irá nyú fel sõ -
fo kú vég zett ség re vo nat ko zó elõ írást nem kell al kal maz ni
a fel sõ fo kú vég zett ség gel leg alább tíz évi, va la mely pénz -
ügyi szer ve zet nél, az MNB-nél, illetve a köz igaz ga tás ban
a pénz ügyi szer ve ze tek sza bá lyo zá sa, el len õr zé se te rü le -
tén szer zett ve ze tõi vagy ezzel egyen ér té kû külföldi
gyakorlattal rendelkezõ személy esetén.”

(3) A Psztv. 11/B.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A Fel ügye let be vé te le i bõl – a bír ság ból szár ma zó
be vé tel ki vé te lé vel – leg fel jebb a tény le ges adott évi be vé -
tel ti zen öt szá za lé ká nak meg fe le lõ mér té kig tar ta lé kot ké -
pez het. Az így kép zett tar ta lék a kö vet ke zõ évek ben ki zá -
ró lag a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû kö dés fe de ze té -
re használható fel, és az más célra nem vonható el.”

Az önálló orvosi tevékenységrõl  
szóló 2000. évi II. törvény módosítása

108. § Az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi
II. tör vény 2.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egészül ki:

„(10) A tar tó san be töl tet len há zi or vo si kör ze tek  miatti
el lá tá si kü lönb sé gek ki egyen lí té sé re, a hát rá nyos hely ze tû
te le pü lé si ön kor mány za tok egész ség ügyi alap el lá tá si fel -
ada tai meg szer ve zé sé nek se gí té sé re kü lön tör vény szerint
mûködtetett Praxisprogram szolgál.”

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról  

szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása

109. § (1) A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szerzõ -
déses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló – mó do sí -
tott – 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.)
112.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Az (5) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en an gol-,
fran cia- vagy né met nyelv-tu dás alap ján, „C” tí pu sú nyelv -
vizs ga ese tén a pót lék ala nyi jo gon jár. A pótlék mértéke

a) fel sõ fo kú nyelv vizs ga ese té ben az il let mény alap
100%-a,

b) kö zép fo kú nyelv vizs ga ese té ben az il let mény alap
60%-a,

c) alap fo kú nyelv vizs ga ese té ben az il let mény alap
15%-a.”

(2) A Hjt. 119.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:
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„119.  § Az ál lo mány tag ja min den nap tá ri év ben 1 havi
tá vol lé ti díj nak meg fe le lõ össze gû kü lön jut ta tás ra jo go -
sult, amennyi ben ja nu ár 1-jén szol gá la ti viszonyban 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.
A jut ta tás ki fi ze té sé rõl ja nu ár 16-án – amennyi ben ez

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az ezt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon – kell ren del kez ni. A jut ta tás mér té ké nek
alap ja a ja nu ár hó nap ra irányadó távolléti díj.”

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
 szóló 2001. évi C. törvény módosítása

110. § A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me -
ré sé rõl  szóló – mó do sí tott – 2001. évi C. tör vény
64.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés
lép:

„(1) A ké rel me zõ nek az e tör vény I., II. és XI. fe je ze te
sze rin ti el já rá sért, to váb bá a ma gyar ok le vél rõl vagy bi zo -
nyít vány ról  szóló iga zo lás ki ál lí tá sá ért a ké re lem be nyúj -
tá sa kor irány adó, jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zõ
leg ki sebb mun ka bér egy ne gye dé nek meg fe le lõ össze get
(a továb biak ban: el já rá si díj) kell fizetnie az eljáró hatóság
számlájára.”

A pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról
 szóló 2003. évi XV. törvény módosítása

111. § (1) A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá -
lyo zá sá ról  szóló – a 2004. évi XXII. és a 2004. évi XLVIII. 
tör vénnyel mó do sí tott – 2003. évi XV. tör vény (a továb -
biak ban: Pmt.) 2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
j) ponttal egészül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„j) Pénz ügyi In for má ci ós Egy ség: Az Euró pai Unió Ta -

ná csá nak a tag ál la mok pénz ügyi in for má ció szer zõ egy sé -
ge i nek az in for má ció cse re te rén foly ta tott együtt mû kö dé -
sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek rõl  szóló 2000. ok tó ber 17-i
Ha tá ro za ta sze rin ti pénz ügyi in for má ci ós fel ada to kat min -
den kor el lá tó szer ve ze ti egység.”

(2) A Pmt. a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:
„8/A.  § (1) Az ORFK pénz mo sás ra uta ló adat, tény, kö -

rül mény fel me rü lé se ese tén sa ját ha tás kör ben vagy kül föl -
di Pénz ügyi In for má ci ós Egy ség meg ke re sé se alap ján
bank- vagy egyéb üz le ti tit kot ké pe zõ adat- vagy in for má -
ció szol gál ta tá sát kér he ti a szol gál ta tó tól, amely nek
átadását a szolgáltató nem tagadhatja meg.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ada tot az ORFK a meg ke re -
sés tel je sí té se cél já ból, vagy a nél kül, sa ját ha tás kör ben
– amennyi ben a pénz mo sás ra uta ló adat, tény, kö rül mény
kül föl di érin tett ség gya nú ját veti fel – a kül föl di Pénz ügyi
Információs Egységnek átadhatja.”

(3) A Pmt. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ORFK a 8.  § (1) be kez dé se és 8/A.  § (1) be kez -
dé se alap ján ka pott in for má ci ót ki zá ró lag a pénz mo sás
elle ni küz de lem cél ja i ra, fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben
hasz nál hat ja fel, és az ada to kat tíz évig köteles
megõrizni.”

A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 
2003. évi L. törvény módosítása

112. § (1) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. 
évi L. tör vény (a továb biak ban: Nct.) 2.  §-ának (2) be kez -
dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az Alap prog ram be vé te lei:)
„a) a meg elõ zõ költ ség ve té si év ben ma gán sze mé lyek

jö ve de lem adó ja ként tény le ge sen be fi ze tett összeg
1%-ából a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek 
az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény 4.  §-ában meg je lölt ked vez mé -
nye zet tek nek a tárgy év ben tény le ge sen ki utalt jö ve de lem -
adó-há nyad dal meg egye zõ összeg. Az Alap prog ram szá -
má ra át utalt tá mo ga tá si összeg nem le het ke ve sebb, mint a
meg elõ zõ költ ség ve té si évben a magánszemélyek által
ténylegesen befizetett személyi jövedelemadó 0,5%-a;”

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

„(3) A (2) be kez dés a) pont sze rin ti for rás idõ ará nyos
ré szét a Ma gyar Ál lam kincs tár ne gyed éven ként, az adott
ne gyed év elsõ hó nap já nak 20. nap já ig biz to sít ja az Alap -
prog ram szá má ra. A Ma gyar Ál lam kincs tár az elsõ, má so -
dik és har ma dik ne gyed év re jutó for rás ként a meg elõ zõ
költ ség ve té si év ben, a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro -
zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá -
sá ról  szóló 1996. évi CXXVI. tör vény 4.  §-ában meg je lölt
ked vez mé nye zet tek nek tény le ge sen ki utalt jö ve de lem -
adó-há nyad dal meg egye zõ összeg idõ ará nyos ré szét biz to -
sít ja. A ne gye dik ne gyed év re jutó for rás ként a (2) be kez -
dés a) pont já ban rög zí tet tek sze rint szá mí tott összeg idõ -
ará nyos ré szét biz to sít ja, kor ri gál va azt az elsõ, má so dik és 
har ma dik ne gyed év re biz to sí tott for rás, és a (2) be kez dés
a) pontja szerint számított idõarányos összeg külön -
bözetével.”

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

„(1) A Ta nács az Alap prog ram elvi irá nyí tó tes tü le te.
E tör vény ke re tei kö zött a Ta nács jo go sult meg ha tá roz ni
az Alap prog ram tá mo ga tá si rend szer e mû kö dé sé nek alap -
ve tõ sza bá lya it, az Alap prog ram ból nyújt ha tó tá mo ga tá -
sok ren de zõ el ve it, így kü lö nö sen az egy ci vil szer ve zet
szá má ra egy költ ség ve té si év ben nyújt ha tó tá mo ga tás ma -
xi má lis össze gét, a Kol lé gi u mok kö zöt ti for rás meg osz tás
arányait; valamint ellátja az e törvényben ráruházott egyéb 
feladatokat.”
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(4) Az Nct. 6.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ta nács és a Kol lé gi u mok tag ja it és el nö ke it te vé -
keny sé gü kért a mi nisz ter ál tal éven te meg ál la pí tott dí ja zás 
il le ti meg. A havi dí ja zás leg ki sebb mér té ke a kö te le zõ leg -
ki sebb mun ka bér jog sza bály ban meg ha tá ro zott össze ge,
leg na gyobb mér té ke a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér há -
rom szo ro sa le het. A dí ja zá son kí vül a Ta nács, illetve a
Kol lé gi u mok tag jai és el nö kei havi költségátalányra
jogosultak, melynek mértékét a miniszter határozza meg.

(3) A Ta nács és a Kol lé gi u mok mi nisz ter ál tal ki je lölt
köz tiszt vi se lõi jog ál lá sú tag ja it a (2) be kez dés sze rin ti dí -
ja zás nem il le ti meg. A Ta nács és a Kol lé gi u mok mi nisz ter
ál tal ki je lölt köz tiszt vi se lõi jog ál lá sú tag jai ki zá ró lag az
Alap prog ram te vé keny sé gé vel össze füg gõ, igazolt utazási
költségeik megtérítésére jogosultak.”

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról 
 szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosítása

113. § A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás
egyes kér dé se i rõl és az ezzel össze füg gõ tör vény mó do sí -
tá sok ról  szóló 2003. évi LXXIII. tör vény a következõ
15/A.  §-sal egészül ki:

„15/A.  § (1) A cu kor il le ték meg fi ze té sé re kö te le zet tek a 
kö zös sé gi jog sza bá lyok alap ján meg ha tá ro zott il le ték fi ze -
té si kö te le zett sé gü ket az MVH e cél ra meg nyi tott szám lá -
já ra történõ befizetéssel teljesítik.

(2) Ké se del mes meg fi ze té se ese tén az il le té ket az ese dé -
kes ség nap já tól a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat két sze -
res mér té ké nek meg fe le lõ ka mat tal nö vel ten kell meg fi zet -
ni. A ha tár idõ re nem tel je sí tett il le ték ké se del mi ka mat tal
nö velt össze ge adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak
minõsül. Megfizetését az MVH határozattal rendeli el.”

A környezetterhelési díjról  szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

114. § (1) A kör nye zet ter he lé si díj ról  szóló 2003. évi
LXXXIX. tör vény (a továb biak ban: Ktd. tv.) 26.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy az egyes kör -
nye zet ter he lé si díj ked vez mé nyek igény be vé te lé re, a dí jak
díj vissza igény lé sé nek al kal ma zá sá ra, a ki bo csá tott ter he lõ 
anyag mennyi ség meg ha tá ro zá sá nak pon tos mód já ra, va -
la mint a díj fi ze tés át há rí tá sá ra vo nat ko zó részletes
szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

(2) A Ktd. tv. 27.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A le ve gõ ter he lé si díj fi ze té sé re kö te le zett ki bo csá -
tó a 2004. év ben az e tör vény alap ján meg ál la pí tott le ve gõ -

ter he lé si díj 40%-át, 2005. év ben 40%-át, 2006. év ben
75%-át, 2007. év ben 90%-át, a 2008. év tõl 100%-át kö te -
les meg fi zet ni. A víz ter he lé si díj fi ze té sé re kö te le zett ki -
bo csá tó a 2004. év ben az e tör vény alap ján meg ál la pí tott
víz ter he lé si díj 30%-át, 2005. év ben 30%-át, 2006. év ben
50%-át, 2007. év ben 80%-át, 2008. év tõl kez dõ dõ en
100%-át kö te les meg fi zet ni. A ta laj ter he lé si díj fi ze té sé re
kö te le zett ki bo csá tó a 2004. év ben az e tör vény alap ján
meg ál la pí tott ta laj ter he lé si díj 20%-át, 2005. év ben
20%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008.
évben 90%-át, a 2009. évtõl 100%-át köteles megfizetni.”

(3) A Ktd. tv. 27.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az a ki bo csá tó, aki hul la dék hasz no sí tást vé gez, az
új ter mék be be épü lõ ha zai hul la dék mennyi sé ge ará nyá -
nak meg fele lõen jo go sult a ne gyed éven ként ese dé kes le -
ve gõ és víz ter he lé si díjelõleget csökkenteni.”

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló
2003. évi XC. törvény módosítása

115. § (1) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap -
ról  szóló 2003. évi XC. tör vény (a továb biak ban: KTIA
tv.) 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„3.  § (1) E tör vény ha tá lya alá tar to zik – a (2)–(3) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – a bel föl di szék he lyû, a szám vi -
tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény ha tá lya alá tar to zó
gazdasági társaság.

(2) Nem tar to zik e tör vény ha tá lya alá a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004.
évi XXXIV. tör vény 3.  § (2)–(3) be kez dé se sze rint kis-
vagy mik ro vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság,
to váb bá a Ma gyar Nem ze ti Bank, az Ál la mi Pri va ti zá ci ós
és Va gyon ke ze lõ Rész vény tár sa ság, to váb bá az Igaz ság -
ügyi Mi nisz té rium fel ügye le te alá tar to zó, a fog va tar tot tak 
kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság.

(3) Nem tar to zik e tör vény ha tá lya alá a cég be jegy zés
évé ben a jog elõd nél kül ala pí tott gaz da sá gi tár sa ság és
annak elõtársasága.

(4) Az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá -
nál az üz le ti év elsõ nap ján fenn ál ló ál la pot az irányadó.”

(2) A KTIA tv. 8.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az Alap ke ze lé se so rán fel me rü lõ – így kü lö nö sen
elem zé sek, kon cep ci ók, tá mo ga tá si stra té gi ák, prog ra mok, 
pro jek tek ké szí té sé vel, pá lyá za tok meg is mer te té sé vel és
el bí rá lá sá val, a szer zõ dé sek elõ ké szí té sé vel, meg kö té sé -
vel és bo nyo lí tá sá val, nyil ván tar tá suk egyes tár gyi és sze -
mé lyi fel té te le i vel, va la mint az el len õr zés sel és ér té ke lés -
sel, to váb bá a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal -
nál az Alap mû köd te té sé vel kap cso la tos – költ sé ge ket az
Alap fi nan szí roz za. Az Alap ke ze lé sé vel kap cso la tos költ -
sé gek nem ha lad hat ják meg az Alap tárgyévi kiadási
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elõirányzatának a 2005. évben 3,3%-át, a 2006. és az azt
követõ években 2,5%-át.”

A regisztrációs adóról  szóló
2003. évi CX. törvény módosítása

116. § A re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör -
vény (a továb biak ban: Re ga-tv.) 7.  §-a he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„7.  § (1) A 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti adó alannyal kö tött 
meg álla po dás alap ján – az adó ha tó ság hoz tör tént be je len -
tést köve tõen – az adót a 6.  § (1) be kez dés a) pont já nak
meg fele lõen az adó iga zo lás ki vál tá sá nak idõ pont já ban a
4.  § (1) be kez dé se sze rin ti adó alany nak ér té ke sí tõ, vagy
azt meg elõ zõ bár mely ér té ke sí tõ is meg fi zet he ti, fel té ve,
ha az ér té ke sí tõ bel föl dön szék hellyel, fi ók te lep pel, vagy
ál lan dó lakóhellyel rendelkezik, és az általános forgalmi
adó alanya.

(2) Az így meg fi ze tett adó össze gé rõl az adó ha tó ság az
adót meg fi ze tõ sze mély ré szé re a 11.  § sze rin ti adó iga zo -
lást ál lít ki. Az adó iga zo lás ki vál tá sá nak idõ pont já ban
meg fi ze tett adó az adót meg fi ze tõ sze mély ál tal bel föl dön
tel je sí tett gép jár mû-ér té ke sí tés áfa alapjába beletartozik.

(3) Az adót az adó ha tó ság ha tá ro zat tal ál la pít ja meg.”

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

117. § (1) Ez a tör vény – a (2)–(7) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – 2005. ja nu ár 1-jén lép hatályba.

(2) Az e tör vény 122.  §-a (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
sei 2004. de cem ber 30-án lép nek hatályba.

(3) a) Az e tör vény 86.  §-ának (5)–(6) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXIII. tör vény 23.  §-a és 26.  §-ának (2) be kez dé se,
valamint

b) az e tör vény 122.  §-ának (11) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tott, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 102.  §-a (12) be kez dé se c) pont já nak szö veg e 2005.
feb ru ár 1-jén lép hatályba.

(4) Az e tör vény 9.  §-ának (4) be kez dé se, 95.  §-ával
meg ál la pí tott az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so -
lat igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi
LXXXV. tör vény 28.  §-a, 110.  §-ával meg ál la pí tott a kül -
föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló
2001. évi C. tör vény 64.  §-ának (1) be kez dé se és
138.  §-ával meg ál la pí tott 21. számú melléklete 2005.
február 15-én lépnek hatályba.

(5) Az e tör vény 50.  §-ának (5) be kez dé se 2005. ja nu ár
15-én lép ha tály ba.

(6) Az e tör vény 86.  §-ának (1)–(2) és (4) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.

évi XXIII. tör vény 11/A.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta, (8)–(11) be kez dé sé nek, 19.  §-a (5) be kez dé se
c) pont já nak ren del ke zé sei az e tör vény ki hir de té sét
követõ nyolcadik napon lépnek hatályba.

(7) Az e tör vény 105.  § (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott,
az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
149/A.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja és a
156/A–156/D.  §-ok 2006. ja nu ár 1-jén lépnek hatályba.

118. § (1) Az e tör vény 89.  §-ának
a) (10) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott Cct. 11.  §-ának

(6) be kez dé sé ben,
b) (14) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott Cct. 15.  §-ában,
c) (15) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott Cct. 17.  §-ának

(4) és (5) be kez dé se i ben,
d) (16) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott Cct. 19.  §-ának

(5) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zé se ket a cím zett és cél tá mo ga tás sal fo lya -
mat ban lévõ ön kor mány za ti be ru há zá sok ra is al kal maz ni
kell.

(2) E tör vény 89.  §-ának (11) be kez dé sé vel meg ha tá ro -
zott, a Cct. 13/A.  §-ában, to váb bá (12) be kez dé sé vel meg -
ha tá ro zott, a Cct. 14.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont já ban
fog lal ta kat a cím zett és cél tá mo ga tás sal fo lya mat ban lévõ
szenny víz el ve ze tést és -tisz tí tást szol gá ló be ru há zá sok
ese té ben az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az ön -
kor mány zat a 60%-os bekötési arány megvalósulását
köteles igazolni.

(3) Az e tör vény 103.  §-ával meg ál la pí tott, a tár sa da -
lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör -
vény 6/A.  § (1) be kez dé se a) pont já nak ren del ke zé sét a ti -
zen har ma dik havi nyug díj 2004. évi meg ál la pí tá sá ra
vonatkozóan is alkalmazni kell.

(4) Az e tör vény 122.  §-ával meg ál la pí tott, a tár sa da -
lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör -
vény 22.  §-a (4) be kez dé sé nek ren del ke zé se it a 2004. de -
cem ber 31-e utá ni idõ pont tól meg ál la pí tás ra kerülõ
ellátásokra kell alkalmazni.

(5) A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé -
rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 64.  §-a (1) be kez dé sé nek
– e tör vény 110.  §-ával mó do sí tott – ren del ke zé se it elõ ször 
a ha tály ba lé pé sét köve tõen be nyúj tott ké rel mek ese tén
kell al kal maz ni.

(6) Az e tör vény 98.  §-ával meg ál la pí tott a tár sa sá gi
adó ról és osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény
7.  §-a (1) be kez dé sé nek dzs) pont tal meg ál la pí tott ren del -
ke zé se it a 2004. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek
sze rint ké szí tett be val lá sá ban is le het a tár sa sá gi adó alap
meg ál la pí tá sá ra és tár sa sá gi adó kö te le zett ség re alkal -
mazni.

(7) Az e tör vény 116.  §-ával meg ál la pí tott re giszt rá ci ós
adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény ren del ke zé se it, va la -
mint az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
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CI. tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé se it e tör vény ha -
tály ba lé pé sét köve tõen in du ló adóigazgatási eljárások
esetén kell elõször alkalmazni.

(8) Az e tör vény 96.  §-ával meg ál la pí tott a sze mé lyi jö -
ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény ren del ke -
zé se it a 2005. ja nu ár 1-jé tõl meg szer zett jö ve de lem re és
ke let ke zett adó kö te le zett ség re kell alkalmazni.

119. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha -
tá lyát veszti:

a) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 64/A.  §-a (8) be kez dé sé nek „a 2004. évre vonatko -
zóan” szö veg rész, a 92.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta, a 93.  §-a (5) be kez dé sé nek utol só mon da ta és az
azt meg ál la pí tó 2001. évi XXXVI. tör vény 99.  §-a (4) be -
kez dé sé nek e rendelkezést megállapító szövegrésze,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2002. évi LXII. tör vény 6.  §-ának (1) be kez dé se és
az azt meg ál la pí tó 2003. évi XCV. tör vény 41.  §-ának
(4) be kez dé se, to váb bá a 6.  §-ának (2) be kez dé se és az azt
meg ál la pí tó 2003. évi XCV. tör vény 41.  §-ának (5) be kez -
dé se, a 38.  §-ának utolsó mondata,

c) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i ról és azok
1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV. tör -
vény 4.  § (3) be kez dé se c) pont já nak 5. al pont já ból, va la -
mint az azt meg ál la pí tó 2002. évi LXII. tör vény 79.  §-ának 
(2) be kez dé sé bõl, to váb bá az 5.  § (3) be kez dés c) pont já -
nak 7. al pont já ból, va la mint az azt meg ál la pí tó 2002. évi
LXII. tör vény 79.  §-ának (3) bekezdésébõl a „sorkatonai
és” szövegrész,

d) az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 24/B.  §-ának
(3) be kez dé se, va la mint az azt meg ál la pí tó 2003. évi
CXVI. tör vény 91.  §-a (5) be kez dé sé nek e ren del ke zé sét
megállapító szövegrész,

e) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 75.  §-ának (2) be kez dé se,
81.  §-ának (2) be kez dé se és az azt meg ál la pí tó 2002. évi
LVIII. tör vény 49.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja, 83.  §-a
(3) be kez dé sé nek d) pont ja, 21.  §-ának (5) be kez dé sé bõl a
„vagy a köz fi nan szí ro zás alapjául szolgáló ár” szövegrész,

f) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény 43/A.  §-ának (3) be kez dé se és az azt
meg ál la pí tó 2003. évi LXXXIV. tör vény 28.  §-a (3) be kez -
dé se b) pont já nak e ren del ke zést meg ál la pí tó szö veg rész,
va la mint 94.  §-ának (5) be kez dé se és az azt meg ál la pí tó
2000. évi CXXXIII. tör vény 102.  §-a (8) be kez dé se
b) pont já nak e rendelkezést megállapító szövegrész,

g) 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
7.  §-ának (2) be kez dé se és az azt meg ál la pí tó 2000. évi
CXXXIII. tör vény 103.  §-a (7) be kez dé sé nek e ren del ke -
zést megállapító szövegrész,

h) az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel lék le té nek 
„MOL Ma gyar Olaj és Gáz ipa ri Rt., Pé csi Ge o dé zi ai és

Tér ké pé sze ti Kft., Tem pe rált vi zû Hal sza po rí tó és
Kereskedelmi Kft.” szövegrész,

i) a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény 12/F.  § (4) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta,

j) a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 14.  §-ának
(2) be kez dé se és 23.  §-ának n) és u) pont ja,

k) az Ön kén tes Köl csön ös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény a 49/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben
„Az erre vo nat ko zó je len tést a le tét ke ze lõ az ér té kelt na pot 
kö ve tõ, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be -
lül elekt ro ni kus úton meg kül di a Felügyeletnek és a
pénztárnak.” szövegrész,

l) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 70.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben „Az erre vo nat ko zó je len tést a le tét ke ze lõ az ér té kelt 
na pot kö ve tõ, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül, elekt ro ni kus úton meg kül di a Felügyeletnek és
a pénztárnak.” szö veg rész,

m) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kö zokt. tv.) 8/B.  §-a (7) be kez dé sé nek
má so dik mon da tá ban „az alap mû velt sé gi vizs ga”
szövegrész,

n) a Kö zokt. tv. 19.  §-a (6) be kez dé sé bõl a „nor ma tív,
kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tás ként” szövegrész,

o) a Kö zokt. tv. 114.  §-a (1) be kez dés b) pont já nak má -
so dik és he te dik gon do lat je lé ben az „és a má so dik”, illetve 
„és má so dik” szövegrész.

(2) 2005. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Ktv.) 41.  §-ának (10) be kez dé se és az azt meg ál la pí tó
2003. évi XLV. tör vény 20.  §-ának (1) be kez dé se, a Ktv.
80.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont ja, to váb bá a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény, va la mint
egyéb tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XXXVI.
törvény 106.  §-ának (2) bekezdése.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ku ta tá si
és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló 2003. évi XC.
tör vény 14.  §-a (1) be kez dé sé ben az „– a kis vál lal ko zá sok
ki vé te lé vel –” szö veg rész és a 14.  §-ának (2) bekezdése
hatályát veszti.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a re giszt rá -
ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény 5.  §-a és 9.  §-ának
(2) be kez dé se hatályát veszti.

120. § (1) E tör vény hatályba lépése nem érin ti a 2004.
évre vo nat ko zó sza bad sá go lá si terv ben, a rek re á ci ós sza -
bad ság gal kap cso lat ban meg tett mun kál ta tói in téz ke dé se -
ket az zal, hogy e tör vény hatályba lépését köve tõen rek re á -
ci ós sza bad ság ki adá sá ra nem ke rül het sor. A rek re á ci ós
sza bad ság ról  szóló 136/2003. (IX. 4.) Korm. ren de let alap -
ján a 2005. évre vo nat ko zó an el ké szí tett üte me zé si terv,
illetve meghozott munkáltatói döntések nem hajthatók
végre.
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(2) Az e tör vény 93.  §-ával meg ál la pí tott, az ál lam tu laj -
do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló
1995. évi XXXIX. tör vény 69/A.  §-a (6) be kez dé sé nek
ren del ke zé se it e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en át -
adott in gat la nok te kin te té ben is al kal maz ni kell.

(3) a) Az e tör vény 86.  §-ával meg ál la pí tott, a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 15.  §-a
(1) be kez dé se f) pont já nak ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en az
a köztisztviselõ, valamint

b) az e tör vény 87.  §-ával meg ál la pí tott, a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
25.  §-a (1) be kez dé se e) pont já nak hatályba lépését meg -
elõ zõ en az a közalkalmazott,
aki a 65. élet évét be töl töt te vagy 2005. jú li us 1-jé ig töl ti
be, annak jog vi szo nya 2005. jú li us 1-jén szû nik meg.

(4) Az e tör vény 86.  §-ával meg ál la pí tott, a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 23.  §-ának
és a 26.  §-a (2) be kez dé sé nek ren del ke zé se it a sa ját mun -
kál ta tó já val ta nul má nyi szer zõ dést kö tött köz tiszt vi se lõ
ese tén elsõ íz ben a fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ben
2005/2006. tan év ben meg szer zett fel sõ fo kú iskolai
végzettségek esetén kell alkalmazni.

(5) Az e tör vény 86.  §-ával meg ál la pí tott, a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 11/A.  §-a
(5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és (9) be kez dé sé -
ben fog lalt ren del ke zé se ket azon po li ti kai fõ ta nács adók ra,
po li ti kai ta nács adók ra is al kal maz ni kell, akik nek po li ti kai 
fõ ta nács adói, po li ti kai tanácsadói jogviszonyuk e törvény
kihirdetésekor fennáll.

(6) Az e tör vénnyel meg ál la pí tott, az (5) be kez dés ben
nem em lí tett ren del ke zé se ket azok ra a po li ti kai fõ ta nács -
adók ra, po li ti kai ta nács adók ra is al kal maz ni kell, akik
e tör vény hatályba lépését meg elõ zõ en, jog vi szo nyuk nak a 
Ktv. 11/A.  § (8) be kez dé se alap ján tör té nõ meg szû né sét
kö ve tõ 30 na pon be lül újabb po li ti kai fõ ta nács adói, po li ti -
kai ta nács adói jog vi szonyt lé te sí tet tek és vég ki elé gí tés ben 
nem ré sze sül tek, amennyi ben po li ti kai fõ ta nács adói,
politikai tanácsadói jogviszonyuk e törvény kihirdetésekor 
fennáll.

(7) Az e tör vény 88.  §-ával meg ál la pí tott, az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 109/K.  §-a
(10) be kez dé sé nek ren del ke zé se it e tör vény ha tály ba lé pé -
sét meg elõ zõ en át adott in gat la nok ra is alkalmazni kell.

(8) Az e tör vény 88.  §-ával meg ál la pí tott, az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 109/A.  §-a
(7) be kez dé sé nek ren del ke zé se it e tör vény hatályba lépését 
köve tõen kez de mé nye zett fel aján lá sok ra kell al kal maz ni.
Eb ben az eset ben fel aján lás nak kell te kin te ni a le járt
bérleti szerzõdés meghosszabbítását is.

(9) Az e tör vény 84.  §-ával meg ál la pí tott, a szerencse -
játék szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXIV. tör vény
30.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt „Sors já ték ese tén a
nye re mény alap leg alább 60%-át nye re mé nyek cél já ra kell
for dí ta ni” szö veg rész, va la mint a 32.  §-ának (1) be kez dé -

sé ben fog lalt „a sors já ték já ték adó ja a havi tisz ta já ték be -
vé tel 30%-a,” szö veg rész ren del ke zé se it a 2005. ja nu ár
1-jét köve tõen engedélyezett sorsjátékokra kell
alkalmazni.

(10) Az e tör vény 91.  §-ával meg ál la pí tott a köz ok ta tás -
ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a továb biak ban:
 Közokt. tv.) 48.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ját, 48.  §-a
(4) be kez dé sé nek b) pont ját, 48.  §-a (8) be kez dé sé nek
b) pont ját, 48.  §-ának (9) be kez dé sét a 2005/2006. tan év tõl 
kö te le zõ al kal maz ni, e ren del ke zé sek be ve ze té sé hez az is -
ko la pe da gó gi ai prog ram ja fenntartói jóváhagyás nélkül
módosítható.

(11) Az e tör vény 91.  §-ával meg ál la pí tott Kö zokt. tv.
79.  §-a, va la mint 80.  §-a (5) be kez dé sé nek ren del ke zé se it
2005. ja nu ár 1-je után in du ló en ge dé lye zé si el já rás ban kell 
al kal maz ni, az új in téz mé nyek nél, illetve a már mû kö dõ
in téz mény fel adat vál to zá sá nál, szék hely vál to zás nál,
telephely létesítésénél.

(12) Az e tör vény 91.  §-ával meg ál la pí tott Kö zokt. tv.
79.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lás szék hely te le pü lé sé nek jegy zõ je 2005. feb ru ár
 1-jétõl gya ko rol ja ha tás kö rét. Ed dig az idõ pon tig a kis tér -
sé gi tár su lás ban részt vevõ he lyi ön kor mány za tok jegy zõi
meg kül dik ré szé re a ná luk lévõ ira to kat és er rõl értesítik a
nevelési-oktatási intézmény fenntartóját.

(13) Az e tör vény 91.  §-ával meg ál la pí tott Kö zokt. tv.
115.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, a 116.  § (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban fog lal ta kat azok nál kell al kal maz ni,
akik 2005/2006. ta ní tá si év ben kez dik meg ta nul má nya i -
kat az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény elsõ elõ kép zõ 
vagy az elsõ alap fo kú év fo lya mán, majd ezt köve tõen a
belépõ új évfolyamokra felvett tanulóknál.

(14) Az e tör vény 91.  §-ával meg ál la pí tott Kö zokt. tv.
117.  §-a (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat a 2005/2006. ta ní tá -
si év tõl kell al kal maz ni azok nál, akik ab ban a ta ní tá si év -
ben kez dik meg a ta nul má nya i kat ab ban az ok ta tás ban,
amely ben té rí té si dí jat kell fi zet ni, majd ezt köve tõen a be -
lé põ új évfolyamokra felvett tanulóknál.

(15) A Kö zokt. tv. 80.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak meg lé tét a jegy zõ, fõ jegy zõ, a Kö zokt. tv. 79.  §-ában és 
a 80.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ese té ben az en -
ge dély ki adá sá tól, a ko ráb ban ki adott en ge dély alap ján
mû kö dõ köz ok ta tá si in téz mé nyek ese tén 2006. szep tem -
ber 1-jé tõl vizs gál hat ja. E ha tár idõ ket kell al kal maz ni a
95/A.  § (4) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ha tó sá gi el já rás te -
kin te té ben is. A jegy zõ, fõ jegy zõ 2005. jú li us 1-jéig
értesíti az intézményfenntartókat a bekövetkezett
változásokról.

(16) A Kö zokt. tv. 114.  §-a (1) be kez dé se b) pont já nak
má so dik és he te dik gon do lat je lé ben és az e tör vény
91.  §-ával meg ál la pí tott 121.  §-a (1) be kez dé sé nek
21. pont já ban fog lal ta kat azok nál a ta nu lók nál kell al kal -
maz ni, akik 2005/2006. ta ní tá si év ben kez dik meg ta nul -
má nya i kat az elsõ szak kép zett ség meg szer zé se cél já ból,
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majd ezt köve tõen a belépõ új évfolyamokra felvett
tanulóknál.

(17) A Kö zokt. tv. 118.  §-a (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat 
elsõ al ka lom mal a 2005/2006. ta ní tá si év ben, ne ve lé si év -
ben in dí tott óvo dai cso por tok nál, is ko lai osz tá lyok nál,
alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyi és kol lé gi u mi cso -
por tok nál kell al kal maz ni, majd ezt köve tõen a be lé põ új
évfolyamokon induló csoportoknál, osztályoknál.

(18) Az e tör vény 92.  §-ával meg ál la pí tott, 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 47.  §-ának (7) be kez dé sét
az e tör vény hatályba lépése után kö tött ta nul má nyi szer zõ -
dés esetében kell alkalmazni.

(19) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis, illetve
a gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta tás
nem ál lam i fenn tar tó ja új in téz mény, szol gál ta tás vagy a
2004. év ben már mû kö dõ in téz mény fé rõ hely szá má nak
nö ve ke dé se te kin te té ben 2005. év ben akkor jogosult
normatív hozzájárulásra, ha

a) sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó alap szol gál ta tás
ese té ben mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel mét 2005. ja nu ár
31-éig benyújtja,

b) az a) pont alá nem tar to zó el lá tá sok ese té ben nor ma -
tí va-igé nyét 2005. ja nu ár 31-éig be je len ti az in téz mény
szék he lye, te lep he lye sze rint ille té kes Kincs tár Te rü le ti
Igaz ga tó sá gá nak a nor ma tív hoz zá já ru lás igény lés alap -
jául szol gá ló fel adat mu ta tó (fé rõ hely szám, el lá tot ti szám,
szol gá lat) és az igény be vé tel várható idõpontjának
feltüntetése mellett.

121. § Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg:

a) a 78.  §-ban meg ha tá ro zott irá nyí tott be teg el lá tá si
mo dell kí sér let ese té ben a pá lyá zat ki írá sá nak és el bí rá lá -
sá nak, a fej kvó ta meg ál la pí tá sá nak, az elvi szám la ve ze té -
sé nek, a pre ven ci ós ki adá sok ra és a szer ve zé si fel ada tok ra
ki utalt pénz összeg ki uta lá sá nak, fel hasz ná lá sá nak, el len -
õr zé sé nek, vissza vo ná sá nak, a be vé te li több let ki uta lá sá -
nak, el len õr zé sé nek, vissza vo ná sá nak, va la mint az irá nyí -
tott be teg el lá tás ban részt ve võ el lá tás szer ve zõk fel ada ta i -
nak, meg szû né sük ese tén az OEP ál tal ki fi ze tett pénz esz -
kö zök elszámolásának, továbbá a 78.  § (14) bekezdés
szerinti pályázat kiírásának, elbírálásának részletes
szabályait;

b) a gyógy szer gyár tók 2005. évi el len té te le zé se ki fi ze -
té sé nek és a gyár tói be fi ze té sek rész le tes szabályait;

c) az egye di tá mo ga tá sok, va la mint az egyéb vál la la ti
tá mo ga tá sok ke re té ben nyúj tott ter me lé si tá mo ga tá so kat
és azok fel hasz ná lá si szabályait;

d) az ag rár gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si cé lok hoz nyúj -
tott tá mo ga tá sok rész le tes jog cí me it, a tá mo ga tá sok fo lyó -
sí tá sá nak, fel hasz ná lá sá nak, el len õr zé sé nek, va la mint a
ren del te tés tõl el té rõ fel hasz ná lás szank ci o ná lá sá nak ál ta -
lá nos sza bá lya it;

e) az e tör vény 44.  §-ában meg ha tá ro zott az ál lam i
kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás fel té te le it, rész le tes szabá -
lyait;

f) a La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo ga -
tá sa, a Lak bér tá mo gat ás és a Fi a ta lok ott hon te rem té si tá -
mo ga tá sa hasz nált la kás ra elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya it;

g) a 2005. év ben élet be lépõ kö zü le ti gáz ár eme lés köz -
pon ti és ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek és köz fel ada tot 
el lá tó egy há zi jogi sze mély, va la mint köz fel ada tot el lá tó
(köz)ala pít vány ál tal fenn tar tott in téz mé nyek 2005. évi kom -
pen zá ci ó já nak rész le tes sza bá lya it. A kom pen zá ci ó ra fel -
hasz nál ha tó össze get a XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Minisztériu m fe je zet, 25. cím, 6. Ener gia gaz dál ko dá si cél -
elõ irány zat al cím ter hé re a Kormány ha tá roz za meg.

122. § (1) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény 8.  §-ában és 101.  §-a (1) be kez -
dé sé nek d) pont já ban a „2005. ja nu ár 1-je” szö veg rész he -
lyé be a „2007. ja nu ár 1-je” szö veg rész lép, 22.  §-ának
(4) be kez dé se a „meg ha tá ro zott idõ szak nak” szö veg rész
után ki egé szül a „– vagy ha en nél a szol gá la ti idõ ke ve -
sebb, e rö vi debb idõ nek –” szö veg résszel, 62.  §-ának
(4) be kez dé sé ben „a meg ál la pí tás nap tá ri évét kö ve tõ év
ja nu ár hó nap já ban” szö veg rész he lyé be a „a meg ál la pí tás
nap tá ri évét köve tõen min den év ja nu ár hó nap já ban” szö -
veg rész, 101.  §-a (2)–(3) be kez dé sé ben a „2005. ja nu ár
1-jé ig” szö veg rész he lyé be a „2007. ja nu ár 1-jé ig” szö veg -
rész lép.

(2) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény 2.  §-a (1) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nök ség”
szö veg rész he lyé be az „If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és
Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té riu m” szö veg rész lép.

(3) Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 
1997. évi LXXVIII. tör vény 60.  §-a (3) be kez dé sé ben a
„2004. de cem ber 31-ig” szö veg rész he lyé be „2007. de -
cem ber 31-éig” szö veg rész lép.

(4) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 31/C.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint
43.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „leg fel jebb 20%-kal meg -
emel he ti” szö veg rész he lyé be „leg fel jebb 30%-kal meg -
emel he ti” szö veg rész lép, va la mint a 30/A.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „leg alább öt éves” szö veg rész he lyé be a
„leg alább há rom éves” szö veg rész lép.

(5) 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
101.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „leg fel jebb 20%-kal ma -
ga sab ban” szö veg rész he lyé be „leg fel jebb 30%-kal ma ga -
sab ban” szö veg rész lép, 245/L.  §-ának (4) be kez dé sé ben a
„leg fel jebb 20%-kal meg emel he ti” szö veg rész he lyé be
„leg fel jebb 30%-kal meg emel he ti” szö veg rész lép.

(6) 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 108.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „20%-ig” szö veg rész 
he lyé be „30%-ig” szö veg rész lép.

(7) Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész -
ségi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény
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81/G.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 90/E.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben a „leg fel jebb húsz szá za lék kal meg emel he ti” szö -
veg rész he lyé be a „leg fel jebb har minc szá za lék kal meg -
emel he ti” szö veg rész lép.

(8) Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti vi szo nyá -
ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 102.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben a „leg fel jebb 20 szá za lék kal meg emel he ti” szö -
veg rész he lyé be a „leg fel jebb 30 szá za lék kal meg emel he -
ti” szö veg rész lép.

(9) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló – mó -
do sí tott – 1997. évi LXXXIII. tör vény 68.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben „500 fo rin tot” szö veg rész he lyé be „5000 fo rin tot”
szö veg rész, va la mint a 69.  §-ában a „100 fo rin tot” szö veg -
rész he lyé be „1000 fo rin tot” szö veg rész lép.

(10) 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 meg -
épí té sé nek ál lam i tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LV. tör -
vény 4.  §-ában a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé -
be a „He lyi ön kor mány za tok támogatásai” szövegrész lép.

(11) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 64/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz -
té ri um fe je zet He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai, hoz zá -
já ru lá sai cí mé ben” szö veg rész he lyé be a „He lyi ön kor -
mány za tok tá mo ga tá sai fe je ze té ben” szö veg rész, va la mint 
102.  §-a (12) be kez dé sé nek c) pont já ban „az Alap ke ze lõ -
jé nek kez de mé nye zé sé re” szö veg rész he lyé be „a szol gál -
ta tók kérelme alapján az Alap kezelõjének
kezdeményezésére” szövegrész lép.

(12) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 95/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „BM Köz igaz ga -
tás szer ve zé si és Köz szol gá la ti Hi va tal (a továb biak ban:
KKH)” szö veg rész he lyé be a „KKH” szövegrész lép.

(13) A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kö zokt. tv.) 65.  §-a (2) be kez dé sé nek
utol só mon da tá ban a „hát rá nyos hely ze tû” szö veg rész he -
lyé be a „hal mo zot tan hát rá nyos helyzetû” szövegrész lép.

(14) A Kö zokt. tv. 101.  §-a (1) be kez dé sé ben a „szak -
mai el len õr zé sé ben” szö veg rész he lyé be a „szak mai és
tan ügy-igaz ga tá si” szövegrész.

(15) A Kö zokt. tv. 101.  §-a (4) be kez dé sé ben a „– mér -
nök ta ná ri, mû sza ki ta ná ri –” szö veg rész he lyé be a „– mér -
nök ta ná ri, mû sza ki ta ná ri, köz gaz dász-ta ná ri –, illetve pe -
da gó gia sza kos elõadói” szövegrész lép.

(16) A Kö zokt. tv. 118.  §-a (6) be kez dé sé ben a „ma xi -
má lis lét szám hoz” szö veg rész he lyé be az „át lag lét szám -
hoz” szövegrész lép.

(17) A Kö zokt. tv. 119.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon -
da tá ban a „köz ala pít ványt hoz lét re” szö veg rész he lyé be a
„köz ala pít ványt hoz hat lét re” szö veg rész lép.

(18) A Kö zokt. tv. 1. szá mú mel lék let Má so dik rész
A költ ség ve té si hoz zá já ru lás meg ál la pí tá sá nak el vei
1. a) pont já ban a „Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet He lyi ön -
kor mány za tok tá mo ga tá sai, hoz zá já ru lá sai cím” szö veg -

rész he lyé be a „He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je ze -
té ben” szö veg rész lép.

(19) A Kö zokt. tv. 2. szá mú mel lék let A köz ok ta tá si in -
téz mé nyek ben nyil ván tar tott és ke zelt sze mé lyes és kü lön -
le ges ada tok fõ cím A pe da gó gus iga zol vány és A diák iga -
zol vány al cí mû ré szé ben a „Köz ok ta tá si In for má ci ós Köz -
pont” szö veg rész he lyé be a „Köz ok ta tá si In for má ci ós Iro -
da” szö veg rész lép.

(20) A Kö zokt. tv. 2. szá mú mel lék let A köz ok ta tá si in -
téz mé nyek ben nyil ván tar tott és ke zelt sze mé lyes és kü lön -
le ges ada tok fõ cím A pe da gó gus iga zol vány és A diák iga -
zol vány al cí mû ré szé ben a „Köz ok ta tá si In for má ci ós Köz -
pont tal” szö veg rész he lyé be a „Köz ok ta tá si In for má ci ós
Iro dá val” szö veg rész lép.

(21) 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
8.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nök ség”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség
Minisztér iuma” szö veg rész lép.

(22) Az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be -
fi ze té sek rõl  szóló tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi 
CI. tör vény 256.  §-ának (2) be kez dé sé vel mó do sí tott, az
Ön kén tes Köl csön ös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló 1993.
évi XCVI. tör vény 47.  §-a (7) be kez dé sé ben a „jel zá log”
szö veg rész he lyé be a „jo gon és kö ve te lé sen ala pí tott zá -
log jog” szö veg rész lép, va la mint a (7) be kez dés ki egé szül
a „Ha a hi tel in té zet a tagi le kö tés bõl szár ma zó an igényt ér -
vé nye sít, azt úgy kell te kin te ni, mint ha a pénz tár tag az
egyé ni nyug díj szám lá ján nyil ván tar tott összeg bõl fel vé telt 
tel je sí tett vol na.” mondattal.

(23) Ahol tör vény ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi 
fel adat el lá tá sá ról ren del ke zik, a fel ada tot el lá tó szer ven a
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye -
lõ sé get kell ér te ni.

123. § Az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si
be fi ze té sek rõl  szóló tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2004.
évi CI. tör vény 73.  §-ában a fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
 szóló 2003. évi LXXXVII. tör vény 6/A.  §-a, va la mint az
adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi ze té sek -
rõl  szóló tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CI. tör -
vény 306.  §-ának (2) be kez dé se nem lép ha tály ba.

124. § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy az
orosz ál lam adós ság ter hé re be ér ke zõ iker-mo tor ko csik
Ma gyar Ál lam vas utak Rt. ré szé re tör té nõ ked vez mé nyes
át en ge dé se ér de ké ben sa ját ha tás kör ben a XV. Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je zet, 25. cím, 40. Fe je ze ti
tar ta lék al cím elõ irány za tot a 2005-ben be ér ke zõ, a vas úti
sze mély szál lí tá si jár mû park fej lesz té sét szol gá ló iker-mo -
tor ko csik el len ér té ké nek meg fele lõen meg emel je.

(2) A Ma gyar Ál lam vas utak Rt. az (1) be kez dés alap ján
ka pott költ ség ve té si jut ta tást so ron kí vül kö te les be fi zet ni
a XLI. A köz pon ti költ ség ve tés ka mat el szá mo lá sai, tõke-
 visszatérülései, az adós ság- és kö ve te lés ke ze lés költ sé gei
fe je zet, 4. Tõ ke kö ve te lé sek vissza té rü lé se cím, 1. Kor -
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mány hi te lek vissza té rü lé se al cím elõ irány zat ja vá ra. A tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sá ra a meg kö ten dõ szál lí tá si szer zõ dé sek 
sze rin ti be ér ke zés nek meg fele lõen ke rül sor, el szá mo lá sa
a vas út tár sa ság nál tõ ke jut ta tás ként tör té nik.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy meg ha tá roz za
azon elõ irány za tok kö rét és mér té két, ame lyek ter hé re,
illetve mér té ké ig a 2006–2007. évek re kö te le zett ség vál -
lal ha tó.

(4) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy amennyi ben a
Bu da pest III. ke rü let, Boj tár u. 49–51. szám alat ti in gat lan
a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba ke rül, úgy az in gat lan tu laj -
don jo gá nak in gye nes át ru há zá sá ról ren del kez zen a
Magya r Te le ví zió Rt. ré szé re.

(5) Az Or szág gyû lés hoz zá já rul ah hoz, hogy az Út fenn -
tar tá si és -fej lesz té si cél elõ irány zat ki adá si elõ irány za ta
ter hé re 2006. évre 30 000,0 M Ft kö te le zett ség vál lal ha tó.

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 Autó -
pálya Rt.-nek a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt.-vel szem ben
fenn ál ló 69 900,0 mil lió fo rint össze gû hi tel tar to zá sát
– annak já ru lé ka i val együtt – leg ké sõbb 2005. december
31-ei hatállyal átvállalja.

(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 mûködési vagyona javára.

126. § (1) Az üzem ben tar tá si díj nak a rá di ó zás ról és te -
le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény (a továb biak ban:
mé dia tv.) 79.  §-ának (2) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott
össze ge a 2005. évre havi 948 forint.

(2) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy a
mé dia tv. 79.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti üzem ben tar tá -
si díj 2005-re ese dé kes össze gé nek meg fi ze té sét átvállalja.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti át vál la lás össze gé nek alap ja
a 2002. évi elvi díj be vé tel (a 2001. év ben tény le ge sen be -
sze dett díj be vé tel 7%-kal meg nö velt és 9,55% be sze dé si
költ ség gel csök ken tett össze ge, va la mint a men te sí tet tek
után 2002-ben té rí tett díj áta lá ny együt te sen). Ezt kell meg -
nö vel ni az (1) be kez dés ben fog lalt díj összeg nek a 2002.
évi üzem ben tar tá si díj (havi 740 Ft) nagyságához
viszonyított növekedése arányában.

(4) A Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány – a mé dia tv.
60.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint fel hasz nál ha tó – 
cél tá mo ga tá sa (I. Or szág gyû lés fe je zet, 13. cím, 1. al cím) a 
Ma gyar Te le ví zió Rt. re or ga ni zá ci ós ter vé nek meg va ló sí -
tá sá hoz és annak meg fe le lõ mû kö dé sé hez szük sé ges több -
let költ sé gek fe de ze té ül szol gál, ide ért ve a köz éle ti és kul -
tu rá lis mû so rok sú lyá nak nö ve lé sét.

127. § Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kö zös sé gi
Támogat ási Ke ret Irá nyí tó Ha tó sá gát, hogy a Kö zös sé gi
Tá mo ga tá si Ke ret Mo ni tor ing Bi zott sá ga ja vas la tá ra az

Euró pai Bi zott ság ál tal a Struk tu rá lis Ala pok hoz zá já ru lá -
sá nak mó do sí tá sá ról ho zott dön tés alap ján a 14. szá mú
(a kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány za to kat be mu ta tó)
mel lék let ben sze rep lõ elõ irány za tok kö zött, a dön tés ben
meg ha tá ro zott mér ték ben át cso por to sí tást hajt son végre.

128. § (1) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a fe je zet fel -
ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jét, hogy ha olyan euró pai uni ós
tá mo ga tás ke rül 2005-ben fel hasz ná lás ra, ame lyet a fe je zet
elõ irány za ta nem tar tal maz, ak kor új elõ irány za tot nyis son az 
euró pai uni ós tá mo ga tás elõ irány za tá ra – be vé te li és ki adá si
ol da lon egy aránt – és a ha zai társ fi nan szí ro zást a fe je zet elõ -
irány za ta in be lül át cso por to sí tás sal biz to sít sa.

(2) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a fe je zet fel ügye le -
tét el lá tó szerv ve ze tõ jét, hogy ha a fe je ze ti elõ irány zat nál
na gyobb össze gû euró pai uni ós tá mo ga tás ke rül 2005-ben
fel hasz ná lás ra, ak kor a ha zai társ fi nan szí ro zást a fe je zet
elõ irány za ta in be lül át cso por to sí tás sal biz to sít sa.

129. § (1) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kör nye zet -
vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó Ha -
tó sá gát, hogy a Mo ni tor ing Bi zott ság jó vá ha gyá sát köve -
tõen, szük ség ese tén az Euró pai Bi zott ság ál tal a Struk tu -
rá lis Ala pok hoz zá já ru lá sá nak mó do sí tá sá ról ho zott dön -
tés alap ján, a 14. szá mú (a kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ -
irány za to kat be mu ta tó) mel lék let ben sze rep lõ, a Kör nye -
zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram hoz kap -
cso ló dó elõ irány za tok kö zött, a dön tés ben meg ha tá ro zott
mér ték ben át cso por to sí tást hajt son vég re.

(2) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Hu mán erõ for -
rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó Ha tó sá gát, hogy
a Mo ni tor ing Bi zott ság jó vá ha gyá sát köve tõen, szük ség
ese tén az Euró pai Bi zott ság ál tal a Struk tu rá lis Ala pok
hoz zá já ru lá sá nak mó do sí tá sá ról ho zott dön tés alap ján, a
14. szá mú (a kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány za to kat
be mu ta tó) mel lék let ben sze rep lõ, a Hu mán erõ for rás-fej -
lesz té si Ope ra tív Prog ram hoz kap cso ló dó elõ irány za tok
kö zött, a dön tés ben meg ha tá ro zott mér ték ben át cso por to -
sí tást hajt son vég re.

(3) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az Ag rár- és Vi dék -
fej lesz té si Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó Ha tó sá gát, hogy a
Mo ni tor ing Bi zott ság jó vá ha gyá sát köve tõen, szük ség
ese tén az Euró pai Bi zott ság ál tal a Struk tu rá lis Ala pok
hoz zá já ru lá sá nak mó do sí tá sá ról ho zott dön tés alap ján, a
14. szá mú (a kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány za to kat
be mu ta tó) mel lék let ben sze rep lõ, az Ag rár- és Vi dék fej -
lesz té si Ope ra tív Prog ram hoz kap cso ló dó elõ irány za tok
kö zött, a dön tés ben meg ha tá ro zott mér ték ben át cso por to -
sí tást hajt son vég re.

(4) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Gaz da sá gi Ver -
seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó Ha tó sá gát, hogy
a Mo ni tor ing Bi zott ság jó vá ha gyá sát köve tõen, szük ség
ese tén az Euró pai Bi zott ság ál tal a Struk tu rá lis Ala pok
hoz zá já ru lá sá nak mó do sí tá sá ról ho zott dön tés alap ján, a
14. szá mú (a kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány za to kat
be mu ta tó) mel lék let ben sze rep lõ, a Gaz da sá gi Ver seny ké -
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pes ség Ope ra tív Prog ram hoz kap cso ló dó elõ irány za tok
kö zött, a dön tés ben meg ha tá ro zott mér ték ben át cso por to -
sí tást hajt son vég re.

(5) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Re gi o ná lis Ope ra -
tív Prog ram Irá nyí tó Ha tó sá gát, hogy a Mo ni tor ing Bi zott -
ság jó vá ha gyá sát köve tõen, szük ség ese tén az Euró pai Bi -
zott ság ál tal a Struk tu rá lis Ala pok hoz zá já ru lá sá nak mó -
do sí tá sá ról ho zott dön tés alap ján, a 14. szá mú (a kö te le -
zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány za to kat be mu ta tó) mel lék -
let ben sze rep lõ, a Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram hoz kap -
cso ló dó elõ irány za tok kö zött, a dön tés ben meg ha tá ro zott
mér ték ben át cso por to sí tást hajt son végre.

(6) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az EQUAL Kö zös -
sé gi Kez de mé nye zés Irá nyí tó Ha tó sá gát, hogy a Monito -
ring Bi zott ság jó vá ha gyá sát köve tõen, szük ség ese tén az
Euró pai Bi zott ság ál tal az ala pok hoz zá já ru lá sá nak mó do -
sí tá sá ról ho zott dön tés alap ján, a 15. szá mú (a kö te le zett -
ség vál la lá si ke ret-elõ irány za to kat be mu ta tó) mel lék let ben 
sze rep lõ, az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés hez kap -
cso ló dó elõ irány za tok kö zött, a dön tés ben meg ha tá ro zott
mér ték ben át cso por to sí tást hajt son végre.

130. § Az Ope ra tív Prog ra mok, a Nem ze ti Vi dék fej -
lesz té si Terv, a SAPARD prog ram, az INTERREG prog -
ram és a PHARE tá mo ga tá sok ese tén ter ve zett cél tar ta lék
csak az adott prog ram elõ re nem lát ha tó ki adá sa i nak fi nan -
szí ro zá sá ra hasz nál ha tó fel. A cél tar ta lék in téz mé nyi ki -
adá si cé lok ra nem for dít ha tó.

131. § Az Or szág gyû lés el ren de li, hogy a fel sõ ok ta tás -
ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény 9/D.  §-ának (1)–(3) be -
kez dé se i ben és a 9/E.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott, az elõ irány za tok mi ni mum-össze gé re vo nat ko zó elõ -
írásoktól 2005. év ben el le het tér ni.

132. § Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a
szo ciá lis és a gyer mek vé del mi el lá tá so kat sza bá lyo zó ága -
za ti jog sza bá lyok mó do sí tá sa ér de ké ben 2005. már ci us
1-jé ig az aláb bi ak sze rint te gye meg a szük sé ges in téz ke -
dé se ket:

a) Mû kö dé si en ge délyt ki adó szer vek nek – köz igaz ga -
tá si hi va ta lok nak és az ille té kes jegy zõk nek – le gyen mél -
tá nyos sá gi jog kö rük, az in téz mé nyek sze mé lyi fel té te lei
meglétének elbírálásában.

b) A mi ni má lis szak mai al kal ma zot ti létszámelõ írások
tel je sí té sé nél adott fel té te lek ese tén le gyen le he tõ ség
–20%-os el té rés re.

c) Az éj je li me ne dék he lyek nél a szak mai lét szám ke -
rül jön csök ken tés re.

d) Szûn jön meg a kö zös sé gi ko or di ná to ri mun ka kör, és
csök ken jen a pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek nap pa li
in téz mé nyé ben a te rá pi ás se gí tõk szá ma.

e) Szûn je nek meg az át fe dé sek a re ha bi li tá ci ós in téz -
mé nyek ben egyes fog lal koz ta tá si kö te le zett sé gek te rén.

f) A szak mai fel adat el lát ást köz ve tet ten se gí tõ mun ka -
kö rök be töl té se ne kö te le zõ ér vé nyû, ha nem ajánlott
legyen.

133. § Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert, hogy a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az ál lam -
ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi CXVI. tör -
vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban jó vá ha gyott
gyors for gal mi út há ló zat-fej lesz tés fi nan szí ro zá sa so rán az
adott éves pénz ügyi elõ irány zat ter hé re elõ le get fo lyó sít -
son, amennyi ben az a Kincs tár hoz be nyúj tott ki vi te le zé si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség sze rint tör té nik.

134. § Amennyi ben a fe lek el té rõ en nem ren del kez tek,
a 2004. má jus 1-jét meg elõ zõ en kö tött szer zõ dé sek ese té -
ben a ké se de lem 2005. ja nu ár 1-jét kö ve tõ idõ tar ta má ra a
ké se del mi ka mat meg ál la pí tá sa kor a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény nek a Ma gyar Köz tár -
sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény, va la mint egyes tör vé nyek fo gyasz tó vé de lem mel
össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló
2002. évi XXXVI. törvény 5–6.  §-a által megállapított
301–301/A.  §-át kell alkalmazni.

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

(2) A Kincs tár a Nem ze ti Au tó pá lya Rt. ál tal vég zett, a
gyors for gal mi út há ló za tot, a ki emelt köz úti fej lesz té se ket
érin tõ, va la mint az azok hoz kap cso ló dó já ru lé kos be ru há -
zá sa it ter he lõ és a pro jekt költ sé gek ré szét ké pe zõ költ sé -
gek rõl ki ál lí tott szám lák, vagy ha tá ro za tok ál ta lá nos for -
gal mi adó tar tal mát, az ál ta lá nos for gal mi adó be val lá sá ra
elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 60 na pon be lü li vissza té rí té si kö te -
le zett ség mel lett az ál lam i pénz kész let ter hé re ka mat men -
te sen meg elõ le ge zi a Nem ze ti Au tó pá lya Rt. részére.

136. § A Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret Irá nyí tó Ha tó ság 
dön té se alap ján 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 tá mo ga tás ban ré sze sül het -
nek az euró pai uni ós tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak le bo -
nyo lí tá sá ban részt vevõ, kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott azon köz re mû kö dõ szer ve ze tek, ame lyek nem költ -
ség ve té si szervek.

137. § Az au di o vi zu á lis ar chí vum ki ala kí tá sa el ne ve zé -
sû elõ irány zat (XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi -
nisz té ri u ma, 10. cím, 37. al cím) a Ma gyar Te le ví zió Rész -
vény tár sa ság ar chí vu má nak a lét re ho zan dó Nem ze ti
Audio vizuális Ar chí vum szá má ra tör té nõ rész be ni meg vá -
sár lá sá ra szolgál.

138. § A víz kész let-já ru lé ko kat az e tör vény 21. szá mú
mel lék le te ál la pít ja meg.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés elnöke
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 FEJEZET 2005. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás

I. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Or szág gyû lés Hi va ta la
1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei 15 192,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 330,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 416,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 147,4
3 Do lo gi ki adá sok 2 905,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 232,9
2 Fel újí tás 1 820,1

2 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 763,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 355,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 117,4
3 Do lo gi ki adá sok 118,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 150,3
2 Fel újí tás 21,6

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

1 Par la ment 200,0
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

1–4. cím össze sen: 16 489,4 333,0 16 156,4

5 Köz be szer zé sek Ta ná csa 225,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 809,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 401,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 131,2
3 Do lo gi ki adá sok 468,0

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
2 Fel újí tás 10,0

5. cím össze sen: 1 035,4 809,9 225,5

6 Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 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
2 FIDESZ – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség 817,4
3 Sza bad De mok ra ták Szö vet sé ge 282,0
4 Ma gyar De mok ra ta Fó rum 284,1



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
3 Ma gyar Igaz ság és Élet Párt ja 87,0
7 Cent rum Párt 69,4

8 Párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sa
1 Tán csics Mi hály Ala pít vány 444,3
2 Szö vet ség a Pol gá ri Ma gyar or szá gért Ala pít vány 414,3
3 An tall Jó zsef Ala pít vány 114,4
4 Sza bó Mik lós Tu do má nyos, Is me ret ter jesz tõ, Ku ta tá si és Ok ta tá si Sza bad el vû Alapítvány 105,8

6–8. cím össze sen: 3 737,7

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 5 131,9
2 Ma gyar Rá dió mû vé sze ti együt te se i nek tá mo ga tá sá ra 700,0

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 6 793,3

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 1 315,3

13 Mé dia köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa
1 Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 3 479,5

14 Ma gyar Táv ira ti Iro da Rt. tá mo ga tá sa
1 Köz szol gá la ti fel ada tok ra 2 000,0
2 A ha tá ron túli ma gyar saj tó hír el lá tá sá ra 50,0

15 Üzem ben tar tá si díj pót lá sa 25 094,8

10–15. cím össze sen: 44 564,8

I. fe je zet össze sen: 65 827,3 1 142,9 16 381,9

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 1 182,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 479,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 153,7
3 Do lo gi ki adá sok 241,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 302,0
2 Fel újí tás 3,0

3 Köl csö nök 4,0
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 244,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 201,4

3 Do lo gi ki adá sok 42,6

2 Ál lam fõi Pro to koll ki adá sai 225,0

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 4,0

3 Do lo gi ki adá sok 201,0

II. fe je zet össze sen: 1 651,9 1 651,9

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkot mány bíró ság 1 468,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 843,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 275,9

3 Do lo gi ki adá sok 273,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0

2 Fel újí tás 25,0

III. fe je zet össze sen: 1 468,6 1 468,6

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Or szág gyû lé si Biz to s Hi va ta la 1 306,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 793,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 256,1

3 Do lo gi ki adá sok 228,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 28,0

IV. fe je zet össze sen: 1 306,0 1 306,0
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Ál la mi Szám ve võ szék 7 634,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 444,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 399,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 284,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 367,6
2 Fel újí tás 158,9

V. fe je zet össze sen: 7 654,6 20,0 7 634,6

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bí ró sá gok 62 180,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 660,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 44 423,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 726,0
3 Do lo gi ki adá sok 7 518,2
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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 894,8
2 Fel újí tás 276,5

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 2 150,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 150,8
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 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

4 PHARE ok ta tás az igaz ság szol gál ta tá si ka pa ci tás to váb bi meg erõ sí té se té ma kör ben 
(CRIS 2003/004–347–0301 programszám)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 127,3
3 Do lo gi ki adá sok 127,3

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok
1 Bí ró sá gi Ok ta tá si Köz pont fel sze re lé se

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 444,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 444,6

VI. fe je zet össze sen: 69 581,2 5 240,3 64 340,9
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VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyész sé gek 28 075,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 36,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 736,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 449,2
3 Do lo gi ki adá sok 3 711,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0

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 971,3
2 Fel újí tás 100,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 120,0

3 Köl csö nök 56,0 26,0
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 878,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 878,6

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 02–000–180 MKÜ in for ma ti kai fej lesz tés
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 312,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 312,7
3 EU tag ság ból ere dõ fel ada tok 23,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,9
3 Do lo gi ki adá sok 10,6

VIII. fe je zet össze sen: 29 368,9 390,8 28 978,1

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Nor ma tív hoz zá já ru lá sok
11 Szo ciá lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tá si fel ada tok 22 098,0
12 Alap szol gál ta tá si köz pont 481,8
13 Gyer mek vé del mi szak el lá tás 7 848,6
14 Bent la ká sos és át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyi el lá tás 10 072,5
15 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 803,6
16 Fo gya té kos sze mé lyek, pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek bent la ká sos in téz mé nyi ellátása 7 161,9
17 Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa 3 332,9
18 Szo ciá lis és gyer mek jó lé ti szol gál ta tá sok mód szer ta ni fel ada tai 168,3
19 Óvo dai ne ve lés 61 148,5
20 Is ko lai ok ta tás 291 249,3
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21 Kü lön le ges gon do zás ke re té ben nyúj tott el lá tás 31 572,7

22 Alap fo kú mû vé szet ok ta tás 12 271,1

23 Kol lé gi u mok köz ok ta tá si fel ada tai 15 598,7

24 Hoz zá já ru lá sok egyéb köz ok ta tá si ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz 20 412,8

25 Egyéb 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 ön kor mány za tok fel adat el lát ásá hoz 19 169,2

26 Gyer mek- és if jú ság vé de lem mel össze füg gõ jut ta tá sok, szol gál ta tá sok 40 763,4

30 Pe da gó gi ai szak mai fel ada tok hoz kap cso ló dó hoz zá já ru lá sok 1 548,0

31 Hoz zá já ru lás tö meg köz le ke dé si fel ada tok hoz 3 358,5

2 Köz pon to sí tott elõ irány za tok

1 La kos sá gi köz mû fej lesz tés tá mo ga tá sa 1 800,0

2 La kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tá sa 5 500,0

3 Kom pok, ré vek fenn tar tá sá nak, fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa 220,0

4 Ha tár át ke lõ he lyek fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sa 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 1 306,0

6 Gyer mek- és if jú sá gi fel ada tok 170,0

7 Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi is ko lák fenn tar tá sá hoz 340,0

8 Könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tás 755,0

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 1 060,0

10 He lyi szer ve zé si in téz ke dé sek hez kap cso ló dó több let ki adá sok tá mo ga tá sa 13 541,3

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

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 1 500,0

13 ,,ART” mo zi há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa 200,0

14 Ózdi mar tin sa lak fel hasz ná lá sa miatt kárt szen ve dett la kó épü le tek tu laj do no sa i nak kár ta la ní tá sa 885,0

15 He lyi ön kor mány za tok ál lat ker ti tá mo ga tá sa 420,0

16 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 605,0

17 A 2004. 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 támogatása 5 300,0

18 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 támogatása 7 400,0

19 A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok meg ala ku lá sá nak ösz tön zé se és mo dell kí sér le tek támogatása 6 400,0

20 Több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok nor ma tív mû kö dé si tá mo ga tá sa 9 000,0

21 A mú ze u mok szak mai tá mo ga tá sa 330,0

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

23 He lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sa 14 840,0

24 Te le pü lé si ön kor mány za ti szi lárd bur ko la tú bel te rü le ti köz utak bur ko lat fel újí tá sá nak támogatása 10 000,0

25 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 2 500,0

26 Az érett sé gi és szak mai vizs gák le bo nyo lí tá sá nak tá mo ga tá sa 1 278,0

27 Ki egé szí tõ tá mo ga tás he lyi ön kor mány za tok bér ki adá sa i hoz 8 400,0

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 tá mo ga tá sa 12 000,0

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 270,0

3 A mû kö dés kép te len he lyi ön kor mány za tok egyéb tá mo ga tá sa 1 200,0

4 A he lyi ön kor mány za tok szín ház i tá mo ga tá sa

1 Mû köd te té si hoz zá já ru lás 7 755,2

2 Mû vé sze ti te vé keny ség ki adá sa i hoz való hoz zá já ru lás 2 202,2

3 Báb szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa 160,7

4 Báb szín há zak mû vé sze ti  te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa 226,6

5 Szín há zak pá lyá za ti tá mo ga tá sa 988,0
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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 2 724,6
2 A fõ vá ro si és me gyei köz ala pít vá nyok szak mai te vé keny sé ge 2 000,0
3 Szak mai és in for ma ti kai fej lesz té si fel ada tok 7 544,4
4 Pe da gó gi ai szak szol gá lat 5 844,6

2 Egyes szo ciá lis fel ada tok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa
1 Egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se 85 085,7
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
3 Szo ciá lis to vább kép zés és szak vizs ga tá mo ga tá sa 742,5

5 Bel sõ el len õr zé si tár su lá sok tá mo ga tá sa 100,0
6 Cím zett és cél tá mo ga tá sok 63 755,0
7 A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel ada ta i nak tá mo ga tá sa 16 873,0
8 Vis ma i or tar ta lék 243,9
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 támogatása 15 800,0

IX. fe je zet össze sen: 884 146,5

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 4 893,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 270,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 037,1
3 Do lo gi ki adá sok 585,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,5

3 Köl csö nök 5,0 3,0
2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 4 728,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 366,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 143,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 377,9
3 Do lo gi ki adá sok 2 607,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 203,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 670,8
2 Fel újí tás 91,3

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

2 Cél elõ irány za tok
1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok 135,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 97,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,9
3 Do lo gi ki adá sok 36,7
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3 Mo der ni zá ci ós és Euró pai In teg rá ci ós Prog ram tá mo ga tá sa 100,0
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 60,9

4 Tár sa da lom po li ti kai ku ta tá sok tá mo ga tá sa 130,0
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 2,1
3 Do lo gi ki adá sok 120,9

5 Kormány és MTA kö zöt ti ku ta tá si meg ál la po dá sok ki adá sai 250,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0
7 Nem ze ti és ki emelt ün ne pek, egyéb ren dez vé nyek, ese mé nyek tá mo ga tá sa 1 150,0

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 18,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 072,0

8 La kos sá gi tá jé koz ta tás hoz kap cso ló dó ki adá sok 1 350,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 298,0

9 Köz igaz ga tá si rend szer kor sze rû sí té se 60,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,0
3 Do lo gi ki adá sok 39,0

10 Ál la mi ve ze tõk kel kap cso la tos és egyéb hu mán fel ada tok tá mo ga tá sa 136,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,3
3 Do lo gi ki adá sok 104,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,9

14 Kor mány za ti in for ma ti kai rend sze rek alap szol gál ta tá sa i nak biz to sí tá sa 2 838,3
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 18,0
3 Do lo gi ki adá sok 2 095,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 665,0

15 Kor mány za ti in for ma ti kai fej lesz té si kö te le zett sé gek 2 250,0
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 18,0
3 Do lo gi ki adá sok 422,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 750,0
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61 La kos sá gi EU tá jé koz ta tá si fel ada tok 404,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,6
3 Do lo gi ki adá sok 210,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 178,0

63 Euró pa Terv pro jekt je i nek meg va ló sí tá sa 700,0
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 54,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 620,0

66 Az 56-os for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ja meg ün nep lé se elõ ké szí té sé nek tá mo ga tá sa 450,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 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 350,0
69 Gaz da sá gi és Szo ciá lis Ta nács 35,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,6
3 Do lo gi ki adá sok 28,4

70 II. Vi lág há bo rú be fe je zé se 60. év for du ló ja meg ün nep lé sé nek tá mo ga tá sa 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 200,0
3 Ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek tá mo ga tá sa

6 Avi cen na, Kö zel-ke let Ku ta tá sok 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
8 Bo lyai Mû hely Köz hasz nú Ala pít vány tá mo ga tá sa 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

6 Fe je ze ti tar ta lék 558,0 558,0

1–7. cím össze sen: 21 813,9 1 374,4 20 439,5

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 1 479,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 848,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 278,7
3 Do lo gi ki adá sok 313,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 42,3
2 Fel újí tás 2,0

10. cím össze sen: 1 485,3 6,0 1 479,3
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11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok
1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 8 246,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 227,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 681,2
3 Do lo gi ki adá sok 943,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 233,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 192,5
2 Fel újí tás 3,0
5 La kás tá mo ga tás 17,5

3 Köl csö nök 20,0 20,0
2 In for má ci ós Hi va tal 8 134,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 394,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 086,2
3 Do lo gi ki adá sok 3 031,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 128,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 521,7
2 Fel újí tás 10,0
5 La kás tá mo ga tás 11,6

3 Köl csö nök 3,8 3,8
3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 18 678,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 147,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 162,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 467,2
3 Do lo gi ki adá sok 2 636,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 314,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5 069,7
2 Fel újí tás 154,0
5 La kás tá mo ga tás 20,9

3 Köl csö nök 23,0 23,0

11. cím össze sen: 35 356,5 296,8 35 059,7

12 Nem ze ti Sport hi va tal
1 Nem ze ti Sport hi va tal igaz ga tá sa 792,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 57,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 450,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 140,1
3 Do lo gi ki adá sok 230,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 29,0

2 Test ne ve lé si és Sport mú ze um 53,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,6
3 Do lo gi ki adá sok 19,7

1
5

9
0

2
M

 A
 G

 Y
 A

 R
  K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
4

/2
0

2
. 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 2005. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



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

3 Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si In té zet 475,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 328,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 111,1
3 Do lo gi ki adá sok 41,0

4 Nem ze ti Sport köz pon tok 2 421,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 100,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 252,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 395,8
3 Do lo gi ki adá sok 2 772,9

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

6 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa

1 Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok 1 728,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 250,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 80,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 074,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 284,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 40,0

2 Is ko lai-, diák és fel sõ ok ta tá si sport tá mo ga tá sa 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 295,0
3 Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa 738,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 763,0

4 Ver seny sport tá mo ga tá sa 1 488,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 488,0
5 Sport egész ség ügyi, dop ping el le nes fel ada tok 242,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 75,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 147,5

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

6 Sport tel je sít mé nyek el is me ré se, meg be csü lé se 1 621,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 957,0
3 Do lo gi ki adá sok 3,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 661,0

8 Ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá mo ga tá sa 2 893,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 893,0
9 Nem ze ti Sport ta nács tá mo ga tá sa 12,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,8
3 Do lo gi ki adá sok 8,7

2 Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se
1 Sport XXI. lé te sít mény fej lesz té si Prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 290,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 829,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 119,0
2 Ál la mi sport va gyon ke ze lé se, fej lesz té se 474,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 474,5

3 2006. évi úszó Eu ró pa-baj nok ság lé te sít mény fej lesz té si prog ram 1 029,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,6
3 Do lo gi ki adá sok 55,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 951,3

4 Ma gyar Sport Háza be ru há zá sa 456,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 68,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 338,0

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

6 Sport lé te sít mé nyek kel kap cso la tos egyéb fo lya mat ban lévõ kor mány za ti fel ada tok 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,6
3 Do lo gi ki adá sok 193,4

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

7 Be ru há zás a 21. szá za di is ko lá ba 181,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 181,5
3 Ki emelt ha zai ren de zé sû és biz ton sá gi koc ká za tú sport ese mé nyek tá mo ga tá sa 445,0

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 65,0
3 Do lo gi ki adá sok 35,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 145,0

4 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok
1 HU-02/IB/SO-01-TL Fo gya té ko sok sport ál ta li esély egyen lõ sé ge program

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,0
3 Do lo gi ki adá sok 7,0

5 Fo gya té ko sok esély egyen lõ sé gé nek ja ví tá sa 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,6
3 Do lo gi ki adá sok 2,0
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 141,4
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
6 Fe je ze ti tar ta lék 90,6 90,6

12. cím össze sen: 20 455,3 4 316,2 16 139,1

20 Tar ta lé kok
1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lék a 51 950,0
2 Cél tar ta lé kok

1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek 23 100,0

X. fe je zet össze sen: 154 161,0 5 993,4 73 117,6

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 4 851,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 021,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 843,9
3 Do lo gi ki adá sok 866,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 129,6

2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta 1 814,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 294,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 407,6
3 Do lo gi ki adá sok 96,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 16,5

3 BM Köz igaz ga tás szer ve zé si és Köz szol gá la ti Hi va tal 276,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 160,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 53,8
3 Do lo gi ki adá sok 47,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14,1

2 Fõ vá ro si és me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok 7 534,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 919,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 542,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 769,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 028,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 52,6

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 48,8

2
0

0
4

/2
0

2
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

  K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

5
9

0
5

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 2005. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



2 Fel újí tás 13,6
3 Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet 115,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 197,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 200,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 60,4
3 Do lo gi ki adá sok 49,4

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 5,0

4 BM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 5 254,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 65,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 417,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 763,7
3 Do lo gi ki adá sok 1 809,5
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 35,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 133,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 144,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,0

5 Rend õr ség
1 Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és hát tér in téz mé nyei 18 324,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 323,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 184,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 537,4
3 Do lo gi ki adá sok 3 772,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 353,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 759,6
2 Fel újí tás 1 041,5

2 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 32 082,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 214,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 411,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 637,0
3 Do lo gi ki adá sok 5 248,3

4 Ba ra nya me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 893,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 67,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 326,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 031,1
3 Do lo gi ki adá sok 603,4

5 Bács-Kis kun me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 5 988,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 018,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 245,1
3 Do lo gi ki adá sok 761,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0

6 Bé kés me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 432,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 996,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 928,9
3 Do lo gi ki adá sok 544,1
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7 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 7 972,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 162,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 460,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 693,0
3 Do lo gi ki adá sok 979,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0

8 Csong rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 517,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 64,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 049,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 945,1
3 Do lo gi ki adá sok 587,6

9 Fej ér me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 612,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 117,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 966,7
3 Do lo gi ki adá sok 581,5

10 Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 282,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 125,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 949,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 914,3
3 Do lo gi ki adá sok 543,8

11 Haj dú-Bi har me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 5 946,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 60,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 033,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 250,4
3 Do lo gi ki adá sok 722,3

12 He ves me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 259,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 39,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 212,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 685,8
3 Do lo gi ki adá sok 399,5

13 Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 662,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 72,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 177,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 985,0
3 Do lo gi ki adá sok 570,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5

14 Ko má rom-Esz ter gom me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 522,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 66,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 413,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 748,4
3 Do lo gi ki adá sok 426,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5

15 Nóg rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 2 956,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 000,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 620,1
3 Do lo gi ki adá sok 374,0

16 Pest me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 9 128,6
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 225,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 221,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 928,2
3 Do lo gi ki adá sok 1 200,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,5

17 So mogy me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 685,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 190,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 988,7
3 Do lo gi ki adá sok 606,2

18 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 5 620,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 94,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 841,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 190,8
3 Do lo gi ki adá sok 680,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0

19 Tol na me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 338,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 144,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 346,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 727,3
3 Do lo gi ki adá sok 409,6

20 Vas me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 353,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 292,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 710,8
3 Do lo gi ki adá sok 405,7

21 Veszp rém me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 395,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 984,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 925,1
3 Do lo gi ki adá sok 514,3

22 Zala me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 468,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 367,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 733,7
3 Do lo gi ki adá sok 420,6

23 Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat 9 738,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 690,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 130,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 210,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 087,5

24 Köz tár sa sá gi  Õr ez red 7 214,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 185,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 146,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 595,5
3 Do lo gi ki adá sok 647,2

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

1
5

9
0

8
M

 A
 G

 Y
 A

 R
  K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
4

/2
0

2
. 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 2005. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



6 Ha tár õr ség
1 Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság és szer vei 4 719,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 123,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 293,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 662,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 654,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 180,3
2 Fel újí tás 36,8

3 Köl csö nök 4,0 4,0
2 Ha tár õr igaz ga tó sá gok 35 996,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 383,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25 920,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8 436,7
3 Do lo gi ki adá sok 2 021,8

3 Köl csö nök 56,0 56,0
7 BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 10 712,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 400,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 735,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 822,1
3 Do lo gi ki adá sok 2 017,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 018,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 398,2
2 Fel újí tás 107,8

8 Táv köz lé si Szol gá lat 2 467,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 409,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 665,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 216,1
3 Do lo gi ki adá sok 1 509,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 439,8
2 Fel újí tás 45,2

10 Duna Pa lo ta és Ki adó 230,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 235,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 194,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 66,3
3 Do lo gi ki adá sok 172,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 18,5
2 Fel újí tás 13,1

11 Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal 12 946,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18 460,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 104,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 707,3
3 Do lo gi ki adá sok 25 177,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 170,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
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1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 097,7
2 Fel újí tás 149,4

12 Rend õr tisz ti Fõ is ko la 1 650,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 183,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 153,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 370,3
3 Do lo gi ki adá sok 266,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 17,4

13 BM Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei 1 279,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 900,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 325,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 795,1
3 Do lo gi ki adá sok 899,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 78,0
2 Fel újí tás 80,0

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 2 795,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 342,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 332,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 763,9
3 Do lo gi ki adá sok 2 009,0
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 32,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 24,3
2 Fel újí tás 26,1

3 Köl csö nök 41,0 41,0
17 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 227,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 92,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 30,1
3 Do lo gi ki adá sok 78,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,8

18 Ok ta tá si Igaz ga tás
1 BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság 597,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 280,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 68,2
3 Do lo gi ki adá sok 140,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 70,3
2 Fel újí tás 38,9

2 Tan in té ze tek 5 351,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 332,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 709,9
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 202,1
3 Do lo gi ki adá sok 761,9

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

3 BM Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont 221,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 408,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 230,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 73,4
3 Do lo gi ki adá sok 326,0

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

4 Köz biz ton sá gi, köz igaz ga tá si és tûz vé del mi be ru há zá sok 2 000,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 000,0
5 La kás cé lú be ru há zás 585,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
5 La kás tá mo ga tás 585,5

2 Ága za ti cél fel ada tok
1 Gép jár mû-kor sze rû sí té si prog ram 50,0

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

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 3 000,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 000,0
4 Köz rend vé del mi bír ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 120,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0

7 Ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sa 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
8 Ma gyar Spe ci á lis Men tõk Egye sü le te tá mo ga tá sa 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

9 Mis kol ci Spe ci á lis Fel de rí tõ és Men tõ cso port Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 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
29 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ál lo mány ked vez mé nyes nyug el lá tá sá hoz 12 506,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12 506,7

30 Or szá gos Bal eset-meg elõ zé si Bi zott ság
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 490,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 490,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 60,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,0
31 Bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa 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

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 feltételei 390,0
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 247,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 76,1
3 Do lo gi ki adá sok 66,9

54 Ener gia-ra ci o na li zá lás
3 Köl csö nök 100,0 100,0

63 Köz ép és Ke let Euró pai Vá lasz tá si Szak ér tõk Egye sü le té nek (ACEEEO) tá mo ga tá sa 25,0
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
65 IDEA prog ram tá mo ga tá sa 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

67 Schen gen Alap 2 228,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 852,3

3 Do lo gi ki adá sok 1 080,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7 670,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 9 670,3
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

80 Bel ügy mi nisz té ri um nem zet kö zi fi ze té si kö te le zett sé ge 450,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 450,0
82 A hét ön kor mány za ti ér dek szö vet ség mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 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

84 Az Euró pai Unió Biz ton ság- és Vé de lem po li ti ká já ból a bel ügyi ága zat ra há ru ló fi ze té si kö te le zett sé gek teljesítése 480,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 480,6
85 Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ról szóló tör vénnyel össze füg gõ fel ké szí té si, to vább kép zé si több let fel ada tok finanszírozása 260,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 110,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0

88 Él he tõbb Fa lu ért Prog ram 20,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,1
3 Do lo gi ki adá sok 11,8

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

3 Tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa
2 Ren dé sze ti sport szer ve ze tek tá mo ga tá sa 63,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 63,2

3 Szak szer ve ze tek tá mo ga tá sa 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
5 Sza bad ság har co so kért Köz ala pít vány 184,0

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 184,0
6 Tár sa dal mi szer ve ze tek és se gí tõk tá mo ga tá sa 64,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,0

7 Fe hér Gyû rû Köz hasz nú Egye sü let tá mo ga tá sa 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
9 Bel ügyi Ál ta lá nos Be ru há zó és Fej lesz tõ Kht. 328,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 328,0

10 Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány 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
11 Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség 160,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 160,0

12 Rá di ós Se gély hí vó és In fo kom mu ni ká ci ós Or szá gos Egye sü let 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
13 A Sors tár sak Egye sü le té nek tá mo ga tá sa a la kás maf fia ál do za ta i nak se gí té sé re 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

14 Nem ze dé kek Biz ton sá gá ért Ala pít vány tá mo ga tá sa 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 16,0
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
21 2003. évi PHARE nem ze ti prog ram 715,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 84,0
3 Do lo gi ki adá sok 126,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 560,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 233,0

22 2002. évi PHARE nem ze ti prog ram, a Rend vé del mi Szer vek IT rend sze ré nek fej lesz té se 573,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 232,1

3 Do lo gi ki adá sok 452,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 378,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 732,6
2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok

1 Me ne kül tek in teg rá ci ó já nak elõ se gí té se 85,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 152,7

3 Do lo gi ki adá sok 238,6
2 Hu mán erõ for rás-me nedzs ment fej lesz té se a Bel ügy mi nisz té ri um ban 135,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 119,0
3 Do lo gi ki adá sok 185,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 104,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 174,2

3 Küz de lem a szer ve zett bû nö zés ellen 480,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 172,0

3 Do lo gi ki adá sok 320,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 483,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 816,3

14 Köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok nor ma tív tá mo ga tá sa 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
17 ,,Se gít sünk az ár víz ká ro sul ta kon!”

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 2,0

27 Fe je ze ti tar ta lék 260,0 260,0

XI. fe je zet össze sen: 330 192,5 48 052,4 282 140,1

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium köz pon ti igaz ga tá sa 4 970,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 278,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 483,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 058,2
3 Do lo gi ki adá sok 692,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0

2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek
1 Költ ség ve té si Iro da 975,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 290,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 906,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 317,1
3 Do lo gi ki adá sok 42,0

2 Ál lat egész ség ügyi, élel mi szer el len õr zé si szak igaz ga tá si in téz mé nyek 8 369,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11 000,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 333,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 727,8
3 Do lo gi ki adá sok 7 694,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 565,0

3 Nö vény egész ség ügyi szak igaz ga tá si in téz mé nyek 4 796,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 253,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 770,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 355,1
3 Do lo gi ki adá sok 2 764,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,8

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

4 Föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si in téz mé nyek 3 951,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 949,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 623,4
3 Do lo gi ki adá sok 1 478,5
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5 Er dé sze ti szak igaz ga tá si in téz mé nyek 2 482,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 380,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 829,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 571,6
3 Do lo gi ki adá sok 462,2

7 Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet 6 036,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 000,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 914,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 292,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 160,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 345,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 800,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 110,0

3 Köl csö nök 15,0
3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 9 054,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10 684,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 956,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 626,0
3 Do lo gi ki adá sok 5 150,4

3 Köl csö nök 5,0
4 Me zõ gaz da sá gi mi nõ sí tés és törzs te nyé szet-fenn tar tás intézményei 1 865,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 799,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 664,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 921,3
3 Do lo gi ki adá sok 2 768,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 311,6

5 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 11 250,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 593,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 492,5
3 Do lo gi ki adá sok 2 084,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 580,2

6 Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei 5 628,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 623,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 741,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 268,4
3 Do lo gi ki adá sok 2 173,8
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 18,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,0

7 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 599,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 90,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 361,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 121,8
3 Do lo gi ki adá sok 205,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 20,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,0
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8 Ag rár ku ta tó in té ze tek 3 225,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 223,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 912,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 986,1
3 Do lo gi ki adá sok 1 549,4

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 202,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 202,0
2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ag rár ku ta tás, tan üze mek, fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sa 1 050,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 310,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 90,0
3 Do lo gi ki adá sok 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 550,0

5 Nem ze ti ka tasz te ri prog ram fel té tel rend sze re 440,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 440,3
8 Ága za ti szak mai szer ve ze tek és kép vi se le tek tá mo ga tá sa 650,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 650,0

9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa 200,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 200,0
10 Par lag fû el le ni vé de ke zés tá mo ga tá sa

1 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 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
2 A „Par lag fû-men tes Ma gyar or szá gért” tár ca kö zi bi zott ság ál tal el fo ga dott prog ra mok vég re haj tá sá nak támogatása 584,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 584,2

13 Osz tat lan föld tu laj don ki mé ré sé nek költ sé gei 1 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 200,0
15 Köz pon to sí tott be vé te lek bõl fi nan szí ro zott in téz mé nyi fel ada tok 3 080,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 330,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 750,0

17 Igyál te jet prog ram 1 900,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 900,0
19 Ál la ti hul la dék meg sem mi sí té se 1 500,0

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
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20 Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa 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
3 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 HU0201-01 EU kon form ag rár pi a ci rend tar tás, CMO-k lét re ho zá sa 63,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 73,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 136,0

2 HU0201-02 EU BSE ellen õr zõ rend szer 35,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 172,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 207,6
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 22,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 51,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 73,6

5 HU0201-05 Juh és kecs ke re giszt rá ci ós rend szer 91,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 71,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 162,7
19 In teg rált Irá nyí tá si és El len õr zé si Rend szer ki ala kí tá sa (HU03/004-347-01-01) 147,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 147,1

20 Nö vény egész ség ügyi di ag nosz ti kai és el len õr zé si rend szer (HU03/004-347-01-02) 153,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 153,7
21 Vad ál la tok (ró kák) ve szett sé ge el le ni in téz ke dé sek 401,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 401,0

26 Nö vény vé del mi fel ügye lõk és di ag nosz ti kai szak ér tõk kép zé se HU03/AG/05-TL 17,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 38,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,8
28 PHARE cél tar ta lék 120,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok
1 Ag rár-kör nye ze ti in for má ci ós és mo ni tor ing rend szer ki fej lesz té se 159,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 254,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 413,6

2 Faj ta kí sér le ti és ve tõ mag-mi nõ sí té si in for ma ti kai rend szer fej lesz té se 40,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 61,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 102,4
3 Az új „Fo rest Fo cus” sza bá lyo zás be ve ze té se 92,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 117,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 190,2

4 Fe je ze ti ke ze lé sû szak mai elõ irány za tok
6 Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram 477,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 477,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 954,8
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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 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 4 750,0

2 Ter mõ föld vé de lem tá mo ga tá sa 1 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 650,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 550,0

7 Ál lat te nyész té si fel ada tok 1 150,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 150,0

8 Hal gaz dál ko dás 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

9 Vad gaz dál ko dás tá mo ga tá sa 730,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 730,0

10 Nem ze ti Lo vas Prog ram 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

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 18 851,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18 851,1

2 Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem-tá mo ga tá sok 107 582,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 107 582,2

4 Er dõ te le pí tés, er dõ szer ke zet-át ala kí tás, fá sí tás 4 015,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 015,0

5 Egyes spe ci á lis szö vet ke zé sek (TÉSZ, BÉSZ) tá mo ga tá sa 550,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 550,0

6 Ál lat kár ta la ní tás 1 100,0

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

7 Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU ál tal nem té rí tett ki adá sok 1 950,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 950,7

11 Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv

1 Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv in téz ke dé sek 8 745,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 31 484,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39 355,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 498,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 372,8
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2 Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv cél tar ta lék 364,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 364,4

12 SAPARD tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

1 SAPARD in téz ke dé sek 5 000,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15 000,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20 000,0

3 SAPARD cél tar ta lék 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

13 EU tag ság ból ere dõ fel ada tok 2 013,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 028,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 329,0

3 Do lo gi ki adá sok 656,1

14 Fe je ze ti tar ta lék 300,0 300,0

1–10. cím össze sen: 325 212,8 89 895,6 235 317,2

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 3 950,0

2 Er dõ vé del mi és er dõ gaz dál ko dá si bír ság 300,0

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 4 100,0

2 Föld vé del mi és ta laj vé del mi bír ság 20,0

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 1 190,0

2 Ló ver seny to ta li za tõr for ga lom utá ni be vé te lek 10,0

4 Hal gaz dál ko dá si be vé te lek

1 Ál la mi ha lász- és hor gász je gyek díja 280,0

2 Ha lá szat fej lesz té si hoz zá já ru lás 20,0

3 Hal vé del mi bír ság 20,0

5 Vad gaz dál ko dá si be vé te lek

1 Ál la mi va dász je gyek díja 500,0

2 Ha tó sá gi el já rá si díj, tró fea bí rá lat 50,0

3 Vad vé del mi hoz zá já ru lás 250,0

4 Vad azo no sí tó és üzem terv szol gál ta tás 25,0

5 Vad vé del mi bír ság 25,0

XII. fe je zet össze sen: 325 212,8 100 635,6 235 317,2
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Hon vé del mi Mi nisz té rium
1 Hon vé del mi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 8 278,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 305,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 639,0
3 Do lo gi ki adá sok 791,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 275,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 267,4

2 HM hi va ta lai 4 478,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 407,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 667,1
3 Do lo gi ki adá sok 1 267,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 135,5

3 HM hát tér in téz mé nyei 43 810,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 327,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 597,8
3 Do lo gi ki adá sok 32 383,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 642,2
2 Fel újí tás 2 436,1

3 Köl csö nök 365,1
2 Ma gyar Hon véd ség

1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei 103 611,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25 158,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 455,5
3 Do lo gi ki adá sok 51 283,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 171,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14 610,2
2 Fel újí tás 4 932,3

3 Köl csö nök 1,0
2 Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di csa pa tai 39 870,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 27 488,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8 420,2
3 Do lo gi ki adá sok 3 774,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 182,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,4

3 Köl csö nök 3,5

1
5

9
2

0
M

 A
 G

 Y
 A

 R
  K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
4

/2
0

2
. 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 2005. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



3 Ma gyar Hon véd ség Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai 32 023,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20 251,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 314,3
3 Do lo gi ki adá sok 5 324,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 128,7

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

3 Köl csö nök 2,1
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 8 362,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 682,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 393,2
3 Do lo gi ki adá sok 2 251,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 18,5

3 Köl csö nök 0,4
2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal 2 453,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 672,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 505,7
3 Do lo gi ki adá sok 227,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 40,9

4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 6 611,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 806,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 115,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 282,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 390,5

3 Köl csö nök 0,2
5 Ka to nai Ügyész sé gek 1 041,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 756,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 234,7
3 Do lo gi ki adá sok 47,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,2

3 Köl csö nök 0,2
6 MH Egész ség ügyi in té ze tek 6 051,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 245,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 109,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 939,3
3 Do lo gi ki adá sok 3 209,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 38,6
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7 Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal 244,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 136,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 42,6
3 Do lo gi ki adá sok 52,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 12,8

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 100,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0
5 Köz pon ti lag ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány za tok 1 206,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
5 La kás tá mo ga tás 1 000,0
6 La kás épí tés 206,0

6 Ka to nai vé del mi be ru há zá sok 2 158,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 158,0
2 Ága za ti cél elõ irány za tok

3 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa 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
5 Köz hasz nú Tár sa sá gok ál tal el lá tott ál lam i fel ada tok fi nan szí ro zá sa 3 407,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 407,0

24 Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez 1 718,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 718,6
25 Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz 3 048,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 048,3

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 19,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,6
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 14 119,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14 119,6
35 Egyéb uni ós be fi ze té sek 150,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,3

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 31,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,0

XIII. fe je zet össze sen: 288 116,6 5 245,0 282 871,6
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XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igaz ság ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 3 457,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 857,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 050,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 643,2

3 Do lo gi ki adá sok 2 242,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, 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 315,5

2 Fel újí tás 23,1

2 IM Párt fo gó Fel ügye lõi és Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat Or szá gos Hi va ta la 4 672,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 686,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 866,8

3 Do lo gi ki adá sok 577,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, 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 530,3

3 Szak ér tõi In té ze tek 1 750,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 84,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 187,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 380,7

3 Do lo gi ki adá sok 246,2

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

4 IM Bün te tés-vég re haj tás 35 164,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 415,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 434,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 956,6

3 Do lo gi ki adá sok 8 924,6

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 2,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 010,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 100,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 930,6

2 Fel újí tás 357,7

5 La kás tá mo ga tás 40,0

3 Köl csö nök 108,0 85,0
5 Köz pon ti Kár ren de zé si Iro da 1 271,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 639,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 209,1

3 Do lo gi ki adá sok 418,9

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

4 Bün te tés-vég re haj tás be ru há zá sai 342,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 342,2
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 332,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 332,6
2 Kor rup ció el le nes Cse lek vé si Prog ram, új fi ze tés kép te len sé gi tör vény ko di fi ká ci ó ja 35,0

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 2,1
3 Do lo gi ki adá sok 25,9

3 A bün te tõ el já rás ról szóló tör vény alap ján meg ál la pí tott kár ta la ní tás 97,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 97,5
5 Pe ren kí vü li jogi szol gál ta tá sok 115,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 115,0

6 Tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, tá mo ga tá sok 270,0
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
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 170,0

7 A Sors-Tár sak Köz hasz nú Egye sü let Tá mo ga tá sa 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 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Em ber i Jo gok Ma gyar Köz pont ja Köz ala pít vány 12,0
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
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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 319,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 319,0

2 Ka pa ci tás nö ve lés a püs pök szi lá gyi hul la dék tá ro ló ban (632.04.03) 16,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 63,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 79,7
3 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 programokhoz HU-9916 PR/TS/06
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 40,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,8
4 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 Hu/RA/03
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 72,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 72,3
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Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



5 Hid ro gén ke ze lés VVER-440/230 re ak tor kon té ne ré ben HU-2002/000-632.04.01
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 241,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 241,8
6 Az APROS nuk le á ris erõ mû vi elem zõ prog ram al kal ma zá sa a Pak si Atom erõ mû re HU-2002/000-632.04.02

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 101,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 101,8

7 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 2002/000-632.04.04
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 61,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 61,1
7 Or szá gos Ato me ne re gia Hi va tal 327,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 424,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 603,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 186,9
3 Do lo gi ki adá sok 881,3

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

1-7. cím össze sen: 54 778,5 6 884,6 47 893,9

8 Ala pok tá mo ga tá sa
1 Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap 5 790,0

XIV. fe je zet össze sen: 60 568,5 6 884,6 47 893,9

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium Igaz ga tá sa
1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium 5 435,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 821,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 379,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 062,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 626,1
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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 79,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 67,0

3 Köl csö nök 20,0 20,0
2 GKM Gaz da sá gi igaz ga tó ság 1 518,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 550,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 366,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 119,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 163,3
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 4,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 354,6
2 Fel újí tás 67,6
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2 Szén bá nyá sza ti Szer ke zet-át ala kí tá si Köz pont 37,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 26,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,2
3 Do lo gi ki adá sok 16,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,0

3 Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal 858,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 42,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 518,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 160,6
3 Do lo gi ki adá sok 119,6
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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 102,0

4 Ma gyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 993,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 738,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 233,0
3 Do lo gi ki adá sok 940,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 60,0
2 Fel újí tás 15,0

5 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 69,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 64,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,3
3 Do lo gi ki adá sok 34,3

6 Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um 92,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 33,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11,4
3 Do lo gi ki adá sok 21,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 30,5

8 Ne mes fém vizs gá ló és Hi te le sí tõ Intézet
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 579,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 64,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,1
3 Do lo gi ki adá sok 475,6
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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 11,5
2 Fel újí tás 2,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,5
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3 Köl csö nök 3,8 1,0
9 Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat 1 165,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 135,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 057,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 334,3
3 Do lo gi ki adá sok 842,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 43,8
2 Fel újí tás 16,3

3 Köl csö nök 2,6 2,6
10 Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal 634,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 479,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 149,3
3 Do lo gi ki adá sok 13,2
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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,4
2 Fel újí tás 3,1

3 Köl csö nök 1,5 1,5
11 Ma gyar Ener gia Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 671,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 578,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 171,0
3 Do lo gi ki adá sok 818,3
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 1,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 100,1
2 Fel újí tás 2,0

3 Köl csö nök 2,4 1,1
12 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 590,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 403,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 425,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 403,6
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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 222,0
2 Fel újí tás 30,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,0

3 Köl csö nök 5,0
13 Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 618,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 098,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 364,5
3 Do lo gi ki adá sok 973,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,1
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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 109,1
2 Fel újí tás 64,0

15 Köz le ke dé si Fel ügye le tek
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24 624,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 472,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 940,6
3 Do lo gi ki adá sok 6 514,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 736,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 38,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 692,1
2 Fel újí tás 218,1

3 Köl csö nök 101,0 13,0
16 Köz le ke dé si Mú ze um 330,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 240,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 85,9
3 Do lo gi ki adá sok 25,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,4

17 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 750,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 645,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 227,6
3 Do lo gi ki adá sok 761,5
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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 80,0
2 Fel újí tás 10,0

3 Köl csö nök 25,0
18 Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság 204,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 331,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 358,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 108,6
3 Do lo gi ki adá sok 65,9
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 14,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14,0
2 Fel újí tás 1,0

19 MÁV Köz egész ség ügyi In té zet 57,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 41,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,3
3 Do lo gi ki adá sok 3,0

20 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9 029,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 277,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 474,8
3 Do lo gi ki adá sok 3 152,3
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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 89,5
2 Fel újí tás 34,0

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 16 296,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 938,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 864,8
3 Do lo gi ki adá sok 5 770,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 280,2

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 2 347,4
2 Fel újí tás 53,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,0

3 Köl csö nök 42,0 10,6
25 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás
1 A ma gyar or szá gi urán érc bá nya be zá rá sa 1 200,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 200,0

2 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 100,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0
4 Kom bi nált fu va ro zás, lo gisz ti kai köz pon tok, ki kö tõk fej lesz té se

1 Ki kö tõ fej lesz tés 762,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 762,2
6 GySEV pá lya be ru há zás 600,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 600,0

7 Vas út-egész ség ügyi fej lesz té sek 60,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 60,0
2 Ága za ti cél elõ irány za tok

2 Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa 524,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 444,1
3 Szab vá nyo sí tá si  és akk re di tá lá si nem zet kö zi fel ada tok 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

4 Ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se 80,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 8,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 72,0

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
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
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9 A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál lam i fel ada tai
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 700,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 700,0
20 Urán érc bá nya hosszú távú kör nye ze ti kár el há rí tás 610,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 610,9

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

45 Bel ví zi ha jó zá si alap prog ram 1,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,0
3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

1 Be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat 9 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 650,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 8 700,0

3 Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat 3 567,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 500,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 067,0

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

4 Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té sek elõ ké szí té se cél elõ irány zat 15 000,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15 000,0
5 Tõzs dei be ve ze tés re ké szü lõ vál lal ko zá sok tá mo ga tá sa 100,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0

5 Út fenn tar tá si és fej lesz té si cél elõ irány zat
1 Út fenn tar tás és fej lesz tés 79 625,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 700,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33 350,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 46 975,7

6 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat
1 Ener gia gaz dál ko dás 45 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45 000,0

11 ITD-H Be fek te tés-ösz tön zé si és ke res ke de lem-fej lesz té si ta nács adás 3 888,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 888,0
14 Tár sa dal mi szer ve ze tek cím zett tá mo ga tá sa

5 Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tá mo ga tá sa 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
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6 Köz le ke dés tu do má nyi In té zet tá mo ga tá sa 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 Köz le ke dés sel kap cso la tos és egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 M5-ös ren del ke zés re ál lá si díj 22 299,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22 299,8
2 Költ ség té rí tés-ki egé szí tés a vas úti sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tás hoz 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

3 Költ ség té rí tés a vas úti pá lyák és tar to zé ka ik mû köd te té sé hez 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
4 MÁV Rt. tõ ke szer ke ze te tör vé nyi elõ írás nak tör té nõ megfeleltetése 10 000,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10 000,0

5 GySEV Rt. tõ ke eme lé 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
6 Kom bi nált fu va ro zás 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

7 Schen gen Alap 52,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 52,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 197,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 197,4
10 CONNECT  (MTS e-köz le ke dés) 12,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 192,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 205,2

11 TEN-T pá lyá za tok 550,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 366,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 916,4
12 EU tag ság ból adó dó több let fel ada tok el lá tá sa, in for ma ti kai fej lesz tés 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 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

13 Au tó busszal vég zett hely kö zi me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás vesz te ség-ki egyen lí té se 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
14 POLÉBISZ tá mo ga tá sa 21,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0

15 BKSz üte me zett lét re ho zá sá nak elõ ké szí té se 480,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 480,0
16 Az ága zat vé del mi fel ké szí té sé nek ál lam i fel ada tai a hon vé del mi tör vény alap ján 100,0

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 100,0
18 Egész ség ügyi Fej lesz té si Prog ram iro da mû köd te té se 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

19 Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal nem zet kö zi nonp ro li fe rá ci ós szer ve zet nél tagdíj 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 Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat egy ko ri bá nya mû vek kel ve szé lyez te tett te rü le tek fel mé ré se és nyilvántartása 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

21 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um fel újí tás 5,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,0
22 Mú ze u mok tá mo ga tá sa 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 20,0

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

23 Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal Bá nya fel ügye le ti szak igaz ga tá s és fel ügye le ti fel ada tok 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
25 Tech no ló gi ai ku ta tá si fel ada tok 18,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18,0

26 Nem zet kö zi tag dí jak 130,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 130,0
27 EU tag ság gal kap cso la tos fel ada tok 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

28 Lé gi for gal mi irá nyí tás és rend sze re i nek el len õr zé se, fel ügye le te 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
33 Ka taszt ró fa vé del mi, pol gá ri vé del mi és nuk le á ris bal eset-el há rí tá si ága za ti feladatok 50,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 50,0

34 NATO tag ság ból adó dó ága za ti fel ada tok 40,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,0
3 Do lo gi ki adá sok 34,0

35 Ke gye le ti Alap lét re ho zá sa 100,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0
31 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok
1 Ha jó zá si in for má ci ós Rend szer meg va ló sí tá sa 50,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,4
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 76,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 127,2

2 Fel ké szü lés a di gi tá lis ta cho grá fok be ve ze té sé re 101,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 63,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 63,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 152,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 254,5

35 Ha di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zá sok tá mo ga tá sa 20,0

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 19,0

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 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

3 Ipar i Hul la dék hasz no sí tó Kht. 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

4 De sign Ter mi nál Kht. tá mo ga tá sa 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

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 2 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 950,0

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 Fel zár kóz ta tá si Inf ra struk tu rá lis Fej lesz té si Alap prog ram

1 Gyors for gal mi út há ló zat prog ram 44 052,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 44 052,0

9 M 44 gyors for gal mi út ter ve zé se, elõ ké szí té se Szar vas-Ti sza kürt sza ka szon 400,0

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

40 Fe je ze ti tar ta lék 200,0 200,0

47 Kö tött se gély hi te le zés 650,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 39,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 611,0

1– 25. cím össze sen: 322 628,9 67 741,8 254 887,1

26 Vál lal ko zá sok fo lyó tá mo ga tá sa

1 Egye di tá mo ga tá sok

1 Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá gok sze mély szál lí tá si kö szol gál ta tá sa i hoz 52 970,0

2 Bá nya be zá rás 1 400,0
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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 900,0

2 Gép jár mû adó és túl súly díj 800,0

3 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat be fi ze té se 45 000,0

XV. fe je zet össze sen: 376 998,9 114 441,8 254 887,1

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 7 180,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 399,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 791,5

3 Do lo gi ki adá sok 3 235,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 674,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 85,5

2 Fel újí tás 20,0

3 Köl csö nök 5,0 5,0
2 Igaz ga tá si és hát tér in téz mé nyek 2 460,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 71,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 075,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 354,5

3 Do lo gi ki adá sok 1 055,6

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

2 Fel újí tás 10,5

3 Köl csö nök 4,5 4,5
3 Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat 1 243,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 977,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 820,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 270,8

3 Do lo gi ki adá sok 868,7

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 15,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 190,0

2 Fel újí tás 85,0

3 Köl csö nök 3,0 3,0
9 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi te rü le ti szer vek 24 083,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 576,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15 435,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 963,2

3 Do lo gi ki adá sok 6 949,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,3
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 27,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 257,8
2 Fel újí tás 77,9

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

1 Be ru há zás
1 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 405,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 405,8

7 Víz kár el há rí tás
5 Vá sár he lyi terv to vább fej lesz té se 8 000,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 8 000,0

7 Víz kár el há rí tá si mû vek fej lesz té si és ál lag meg óvá si fel ada tai 2 047,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 047,5
19 EU Víz Ke ret irány elv vég re haj tá sá nak fel ada tai 523,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 523,9

20 Ivó víz-mi nõ ség ja ví tó prog ram 531,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 531,4
21 Szenny víz el ve ze té si és tisz tí tá si prog ram 1 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 500,0

2 Ága za ti cél elõ irány za tok
3 Víz kár el há rí tá si mû vek fenn tar tá sa 950,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 302,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 96,6
3 Do lo gi ki adá sok 551,4

4 Táv la ti ivó víz bá zi sok fenn tar tá sa 50,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 50,0
34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás 1 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 600,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 192,0
3 Do lo gi ki adá sok 708,0

35 Ter mé szet vé del mi kár ta la ní tás 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
36 Ba la ton nal kap cso la tos kor mány dön té sek vég re haj tá sa 811,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 160,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 651,1
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37 Hul la dék ke ze lé si- és gaz dál ko dá si fel ada tok 3 374,0
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
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 173,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 135,0

38 Gaz dál ko dó szer ve ze tek ál tal be fi ze tett ter mék díj-vissza igény lés ki fi ze té se 3 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 000,0
39 Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si Prog ram vég re haj tá sa 4 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,0
3 Do lo gi ki adá sok 368,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 000,0

40 Ter mé szet vé del mi nem zet kö zi pá lyá za tok tá mo ga tá sa 419,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 61,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 19,6
3 Do lo gi ki adá sok 66,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 181,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 90,6

41 Ál la mi fel ada tok költ ség ha té kony át vál la lá sa az NKP meg va ló sí tá sá ban 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
3 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 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

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

8 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-0204) 281,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 426,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 536,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 171,3
9 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-0304) 35,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 159,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 194,3

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok
1 Ma gyar Ter mé szet vé del mi In for má ci ós Rend szer fej lesz té se (2004/016-689.02.01) 137,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 206,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 286,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 57,3
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2 Víz ke ret irány elv vég re haj tá sa II. fá zis (2004/016-689.02.03) 6,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,3
10 Fe je ze ti tar ta lék 175,1 175,1

1–10. cím össze sen: 69 285,7 5 520,8 63 764,9

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 1 350,0
2 Bír sá gok

1 Lég szennye zé si bír ság 500,0
3 Szenny víz bír sá gok 410,0
4 Ve szé lyes hul la dék bír ság 60,0
5 Zaj- és rez gés vé del mi bír ság 15,0
6 Ter mé szet vé del mi bír ság 15,0

3 Ter mék dí jak
1 Gu mi ab roncs ter mék dí jak 2 000,0
2 Cso ma go ló esz kö zök ter mék dí ja 5 500,0
3 Hû tõ be ren de zé sek ter mék dí ja 3 500,0
4 Ak ku mu lá to rok ter mék dí ja 500,0
5 Ke nõ ola jok ter mék dí ja 7 500,0
7 Rek lám hor do zó pa pí rok ter mék dí ja 800,0
9 Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ter mék dí ja 6 000,0

4 Víz ügyi tá mo ga tá sok vissza té rü lé se 100,0
5 Víz kész let já ru lék 11 100,0

XVI. fe je zet össze sen: 69 285,7 44 870,8 63 764,9

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS

1 Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz té si Hivatal
 1 Köz pon ti igaz ga tás 2 153,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 017,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 323,8
3 Do lo gi ki adá sok 566,8
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
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 3,5

3 Köl csö nök 1,0
2 Kis tér sé gi meg bí zot tak 799,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 525,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 157,5
3 Do lo gi ki adá sok 117,3
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2 Tu risz ti kai Hi va tal 359,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 170,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 55,4
3 Do lo gi ki adá sok 133,7

3 Te rü le ti Fõ épí té szi Iro dák 338,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 188,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 65,0
3 Do lo gi ki adá sok 83,4

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

4 Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal 483,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 272,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 88,3
3 Do lo gi ki adá sok 60,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,1

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

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Cél elõ irány za tok

1 Te rü let ren de zés 107,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0
3 Do lo gi ki adá sok 2,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 92,9

2 2007-2013 kö zöt ti idõ szak stra té gi ai ter ve zé si és elem zé si fel ada tai 116,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 87,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 27,3
3 Do lo gi ki adá sok 0,9

3 ROP Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek Tá mo ga tá sa 400,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 128,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 44,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 228,0

4 La kás- és épí tés ügy
2 Épí tés ügyi cél elõ irány za tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 220,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 220,0

3 La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa 1 900,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 900,0
4 Fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sa hasz nált la kás ra 7 000,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7 000,0
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5 Lak bér tá mo gat ás 3 400,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 400,0
6 Az beszt ce ment bõl épült há zak szak ér tõi vizs gá la ta 19,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,6

5 Tu risz ti kai cél elõ irány zat 9 657,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 348,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 209,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 100,0

2 Or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si programok
1 Ba la ton nal kap cso la tos fel ada tok tá mo ga tá sa 1 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 20,0
3 Do lo gi ki adá sok 170,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 570,0

2 Szi get köz és tér sé ge re ha bi li tá ci ó ja, Mo so ni Duna kom plex te rü let fej lesz té se 230,0
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 7,0
3 Do lo gi ki adá sok 53,0

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

3 Du na-Ti sza közi hát ság te rü let fej lesz té si prog ram ja 640,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0
3 Do lo gi ki adá sok 18,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 430,0

4 Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se 600,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0
3 Do lo gi ki adá sok 58,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 450,0

5 Ki emelt tér sé gek te rü let fej lesz té se (Ve len cei-tó, Ti sza-tó, Du na ka nyar, M 8, na túr par kok) 275,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 27,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,5
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3 Do lo gi ki adá sok 46,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 38,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 156,8

6 Ki emelt inf ra struk tu rá lis és vál lal ko zá si öve ze tek fej lesz té se (re pü lõt erek, lo gisz ti kai köz pon tok, kri ti kus bel te rü le ti
  víz ren de zé sek, rak tár bá zi sok, szá mí tás tech ni kai fej lesz té sek, ter me lõ üze mek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) 438,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,5
3 Do lo gi ki adá sok 74,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 87,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 266,8

7 Ki emelt kis tér sé gek és ré te gek pro jekt fej lesz té se, ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját se gí tõ kor mány za ti program 228,5
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 7,0
3 Do lo gi ki adá sok 73,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 128,5

3 Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat
1 Köz pon ti fej lesz té si fel ada tok 3 950,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 366,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 122,0
3 Do lo gi ki adá sok 434,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 078,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 326,0
7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 624,0

2 De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok 18 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 800,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8 676,0
7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 7 524,0

3 De cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ra mok
1 Ide gen for gal mi fej lesz té sek 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 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 964,0
7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 836,0

2 Au tó pá lya épí tést se gí tõ köz mun ka prog ram 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
3 Nem ze ti par kok köz mun ka prog ram 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
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4 Köz tiszt vi se lõk és pe da gó gu sok in ter net hoz zá fé ré sé nek tá mo ga tá sa 580,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 580,0

5 Há rom szo ros esély te rem tés a szo ciá lis el lá tó rend szer fej lesz té sé vel 120,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0

6 Bel te rü le ti ki épí tet len köz út há ló zat 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

7 Ke rék pár utak 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

4 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 mun ka szer ve ze te ik nem zet gaz da sá gi ter ve zés sel és prog ra mo zás sal
 kap cso la tos (2007-2013) mûködési kiadásai 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

2 Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta ná csok és mun ka szer ve ze te ik mû kö dé si kiadásai 261,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 261,7

3 Kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és mun ka szer ve ze te ik tá mo ga tá sa (a 2007-2013 idõ szak fej lesz té si prog ram jai,
 kis tér sé gi kon cep ció elkészítése) 1 234,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 234,0

4 Egyéb te rü let fej lesz té si in téz mé nyek mû kö dé si ki adá sai 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

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

1 Re gi o ná lis Tá mo ga tás-köz ve tí tõ Kht. mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 64,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,5

2 PHARE Vég re haj tó Szer ve ze ti fel ada tok el lá tá sa 656,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 273,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 84,8

3 Do lo gi ki adá sok 130,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 160,7

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

3 In for má ci ós szol gál ta tá sok mû köd te té se 277,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 49,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,1

3 Do lo gi ki adá sok 75,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 113,2
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7 INTERREG Kö zös sé gi kez de mé nye zés prog ram jai
1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 131,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 265,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 354,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 128,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 171,0

2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 221,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 252,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 337,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 411,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 547,5
3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 96,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 60,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 79,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 228,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 304,5

4 INTERREG IIIA AU-HU 77,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 121,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 162,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 110,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 147,0
5 INTERREG IIIB 78,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,8

6 INTERREG IIIC 75,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,8
7 INTERACT 2,3

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

8 INTERREG cél tar ta lék 27,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 27,8
 9 INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés in téz mény rend sze ri fej lesz té se, mû köd te té se 320,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 320,0

10 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 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ram (HU 01XX) 35,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 30,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 81,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 86,2
2 Ha tá ron át nyú ló CBC (HU 02XX) 1 401,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 331,7
3 Do lo gi ki adá sok 633,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 495,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 199,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 802,2
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3 Ha tá ron át nyú ló CBC (HU 03XX)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20,0

3 Do lo gi ki adá sok 20,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 180,0

6 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 02XX) 1 840,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 91,5

3 Do lo gi ki adá sok 357,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 142,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 265,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 697,7

7 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 03XX) 2 266,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 99,4

3 Do lo gi ki adá sok 96,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 433,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 888,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 724,2

8 INTERREG III. HU 02XX

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 582,2

3 Do lo gi ki adá sok 170,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 411,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,9

9 INTERREG III. HU 03XX

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 742,2

3 Do lo gi ki adá sok 235,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 489,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 155,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 173,8

10 Kül sõ ha tá rok tá mo ga tá sa 371,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,5

3 Do lo gi ki adá sok 242,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 714,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 895,1

1–5. cím össze sen: 77 425,9 11 221,3 66 204,6

6 La kás tá mo ga tá sok

1 Egyéb la kás tá mo ga tá sok 215 067,9

7 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

XVII. fe je zet össze sen: 292 493,8 11 521,3 66 204,6
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Kül ügy mi nisz té ri um
1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 7 578,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 145,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 191,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 381,1
3 Do lo gi ki adá sok 1 846,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 294,0

3 Köl csö nök 25,0 12,0
2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 26 344,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7 707,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 186,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 313,4
3 Do lo gi ki adá sok 12 207,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 677,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 849,6
2 Fel újí tás 1 000,0

3 Köl csö nök 173,0
2 Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la 647,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 404,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 134,5
3 Do lo gi ki adá sok 92,9

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 18,5

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
2 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás kül ügyi Nem ze ti Prog ram ja

2 EU in teg rá ci ós kép zés 20,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 20,0
3 NATO Bé ke part ner ség 37,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,1
3 Do lo gi ki adá sok 27,4

5 Bõs-Nagy ma ros nem zet kö zi bí ró sá gi el já rás 30,0
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 2,9

6 Nem zet kö zi tag dí jak és euró pai uni ós be fi ze té sek
1 Nem zet kö zi tag dí jak 2 440,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 2 440,0
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2 Euró pai uni ós be fi ze té sek 460,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 460,0
7 Kül ügyi se gé lye zés 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

8 Tu ris ta köl csö nök 2,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,0

3 Do lo gi ki adá sok 10,0
9 Ál la mi Pro to koll ki adá sai

2 Kor mány fõi Pro to koll ki adá sai 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,6
3 Do lo gi ki adá sok 461,4

12 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa
3 Te le ki Lász ló Ala pít vány tá mo ga tá sa 139,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 139,7

4 Ma gyar–ro mán Gozs du Köz ala pít vány 47,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,0
5 Esély a Sta bi li tás ra Köz ala pít vány (Sze ge di fo lya mat) 115,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,0

6 Eu roC lip-Eu ro Ka pocs Köz ala pít vány (Nyír egy há zi Fo lya mat) 115,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,0
7 EU Tár sa da lom tu do má nyok Ku ta tá si Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 46,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 46,0

8 Euró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány 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
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
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
15 Kül ügyi kom mu ni ká ció 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 110,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 190,0

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 975,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 83,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,1
3 Do lo gi ki adá sok 134,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 732,3
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23 Brüssze li EU Ál lan dó Kép vi se let – épü let vá sár lás 720,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 720,0
24 Tár sa dal mi kap cso la tok 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 10,0

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

30 Schen ge ni kö ve tel mé nyek
1 Schen gen Alap 93,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 372,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 465,1

2 Schen ge ni kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés 1 000,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 000,0
31 Eu ro ré gi ók tá mo ga tá sa 55,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,0

33 EU uta zá si költ ség té rí té sek
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 301,4

3 Do lo gi ki adá sok 301,4
34 Ha tá ron túli ma gya rok prog ram ja i nak tá mo ga tá sa

1 Ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si és kul tu rá lis prog ram jai tá mo ga tá sa 7 248,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 55,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,7
3 Do lo gi ki adá sok 151,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 424,1

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

2 Ha tá ron túli ma gya rok szü lõ föld prog ram jai 1 390,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,2
3 Do lo gi ki adá sok 125,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 251,1

3 Csán gó ma gya rok tá mo ga tá sa 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
4 Szü lõ föld Alap 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

50 Fe je ze ti tar ta lék 500,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 500,0

XVIII. fe je zet össze sen: 61 330,5 9 752,7 51 577,8
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XIX. EU INTEGRÁCIÓ

1 Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal 1 960,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 974,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 301,7

3 Do lo gi ki adá sok 619,4

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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 62,3

3 Köl csö nök 2,8
3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram (ROP)

2 Tér sé gi inf ra struk tú ra és te le pü lé si kör nye zet fej lesz té se 1 562,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 656,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 875,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 031,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 375,7

5 A hu mán erõ for rás-fej lesz tés re gi o ná lis di men zi ó já nak erõ sí té se 1 534,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 758,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 372,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 137,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 058,4

8 A tu risz ti kai po ten ci ál erõ sí té se a ré gi ók ban 839,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 518,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 357,6

11 ROP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 189,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 478,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 637,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 91,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 121,5

2 Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram (AVOP)

1 Ver seny ké pes alap anyag-ter me lés meg ala po zá sa a me zõ gaz da ság ban 2 716,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6 338,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9 055,3

2 Élel mi szer gaz da ság mo der ni zá lá sa 397,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 928,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 326,3

3 Vi dé ki tér sé gek fej lesz té se 593,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 780,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 373,9

4 AVOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 121,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 109,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 145,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 255,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 340,1
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3 Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram (GVOP)
1 Be ru há zás-ösz tön zés 938,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 131,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 187,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 058,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 940,3

2 Kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té se 2 524,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 356,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 365,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 534,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 048,6
3 Ku ta tás-fej lesz tés, in no vá ció 3 168,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 058,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 864,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 552,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 915,4

4 In for má ci ós tár sa da lom és gaz da ság fej lesz tés 983,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 558,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 764,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 100,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 877,5
5 GVOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 188,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 509,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 679,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 56,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 75,6

4 Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram (KIOP)
2 Köz le ke dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se 2 053,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 232,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 642,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 928,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6 570,9

3 Kör nye zet vé de lem 1 361,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 81,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 108,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 002,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 337,1
4 KIOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 143,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 431,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 575,1

5 Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram (HEFOP)
3 Egész éle ten át tar tó ta nu lás és al kal maz ko dó-ké pes ség tá mo ga tá sa – EU forrásrész

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 969,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 969,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 261,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 261,5

4 Egész éle ten át tar tó ta nu lás és al kal maz ko dó-ké pes ség tá mo ga tá sa – Ha zai társ fi nan szí ro zás 4 491,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 915,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 181,7
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 100,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 325,4

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 3 744,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 744,3
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 844,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 591,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 435,3

15 Tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem a mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be lé pés se gí té sé vel – EU forrásrész
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 985,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 985,0
16 Tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem a mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be lé pés se gít sé gé vel – Ha zai társ fi nan szí ro zás 1 999,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 999,0

17 Az ok ta tá si, szo ciá lis és egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz té se – EU forrásrész
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 228,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 228,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7 400,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7 400,3
18 Az ok ta tá si, szo ciá lis és egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz té se –  Ha zai társ fi nan szí ro zás 2 543,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 76,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 466,8

19 HEFOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás – EU for rás rész
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 901,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 901,1
20 HEFOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás – Ha zai társ fi nan szí ro zás 309,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 297,3

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

6 KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás 177,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 425,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 567,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 106,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 141,8
7 Ope ra tív prog ra mok cél tar ta lé kai

1 ROP Cél tar ta lék 165,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 165,1
2 AVOP Cél tar ta lék 153,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 153,2

3 GVOP Cél tar ta lék 312,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 312,2
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4 KIOP Cél tar ta lék 142,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 142,3
5 HEFOP Cél tar ta lék 544,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 544,1

8 Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló projektek
1 Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá ból meg va ló su ló köz le ke dé si pro jek tek 8 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 297,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 730,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15 109,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 23 177,2

2 Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló kör nye zet vé del mi projektek
21 Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek tek 11 550,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 224,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 389,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6 901,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18 287,0

9 Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek tek elõ ké szí té se
1 Köz le ke dé si pro jek tek elõ ké szí té se 470,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 470,0

2 Kör nye zet vé del mi pro jek tek elõ ké szí té se 420,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 420,0
10 Ko hé zi ós Alap cél tar ta lék 60,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 60,0

13 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 Pá lyá zat Elõ ké szí tõ Alap (Pro ject Ge ne ra ti on Fa ci lity) 586,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 387,7

3 Do lo gi ki adá sok 974,0
14 Schen gen Alap tech ni kai se gít ség nyúj tás 157,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 630,0
3 Do lo gi ki adá sok 787,5

15 EU tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges tech ni kai se gít ség nyúj tás 678,6
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 214,6

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

17 2007 utá ni EU tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ter ve zés és EU nagy be ru há zá sok elõ ké szí té se 7 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 250,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 79,0
3 Do lo gi ki adá sok 7 086,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
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1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 85,0
19 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 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

XIX. fe je zet össze sen: 159 046,7 95 883,9 63 162,8

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1 Ok ta tá si Mi nisz té rium igaz ga tá sa
1 Ok ta tá si Mi nisz té rium igaz ga tá sa 2 772,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 125,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 800,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 565,0
3 Do lo gi ki adá sok 523,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0

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 4,7

2 Ok ta tá si Mi nisz té rium Szol gál ta tó In téz mény 672,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 343,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 401,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 146,8
3 Do lo gi ki adá sok 197,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 249,9

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 19,2
2 Fel újí tás 3,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,0

3 Ma gyar UNESCO Bi zott ság 36,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,6
3 Do lo gi ki adá sok 10,3

4 Ok ta tá si Mi nisz té rium Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá ga 392,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 665,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 527,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 161,7
3 Do lo gi ki adá sok 345,2

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 25,0

2 Egye te mek, fõ is ko lák 159 597,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 159 921,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 147 758,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 47 601,3
3 Do lo gi ki adá sok 93 114,4
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 23 981,9
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 927,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9 250,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 13 218,2
2 Fel újí tás 2 132,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 34,2

3 Köl csö nök 49,9 49,9
7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

2 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 341,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 173,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 220,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 156,4
3 Do lo gi ki adá sok 138,1
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 0,2

8 Or szá gos Pe da gó gai Könyv tár és Mú ze um 285,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 61,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 192,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 65,7
3 Do lo gi ki adá sok 87,6

9 Ku ta tó és szol gál ta tó in té ze tek 2 721,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 609,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 840,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 646,4
3 Do lo gi ki adá sok 2 574,8
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 580,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 674,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 478,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 34,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 459,3

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 50,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 50,0
3 Fel sõ ok ta tá si fej lesz té si prog ram

1 Sze ge di Tu do mány egye tem be ru há zás be fe je zé se 89,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 89,0
2 Deb re ce ni Egye tem be ru há zás éves üte me 2 350,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 350,0

3 Nyír egy há zi Fõ is ko la be ru há zás be fe je zé se 654,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 654,0
4 Ka pos vá ri Egye tem be ru há zás be fe je zé se 1 361,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 361,0

5 Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la be ru há zás be fe je zé se 2 400,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 400,0
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6 Veszp ré mi Egye tem be ru há zás éves üte me 350,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 350,0
7 Szol no ki Fõ is ko la be ru há zás be fe je zé se 31,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 31,0

8 Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem be ru há zás be fe je zé se 300,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 300,0
9 Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la be ru há zás be fe je zé se 50,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 50,0

10 Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem be ru há zás éves üteme 151,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 151,8
11 Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la in gat lan vá sár lás 50,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 50,0

12 SZIE Jász be ré nyi Fõ is ko lai Kar be ru há zás éves üte me 200,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 200,0
13 Ká roly Ró bert Fõ is ko la könyv tár fej lesz tés 250,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 250,0

14 Veszp ré mi Egye tem nagy ka ni zsai kép zé si he lyé nek fej lesz té se 200,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 200,0
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 2 690,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 690,0
3 Köz ok ta tá si célú hu mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ támogatás

1 Hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál lam i tá mo ga tá sa 67 100,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 67 100,0
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 14 400,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14 400,0

8 Egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hit éle ti kép zé se 2 248,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 248,5
10 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (egy há zi vi lág i kép zés)   4 976,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 976,2

11 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (ala pít vá nyi fel sõ ok ta tás) 2 325,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 325,3
17 Gya kor ló is ko lák nor ma tív tá mo ga tá sa 380,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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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 248,0

18 Hall ga tók kol lé gi u mi és lak ha tá si tá mo ga tá sa 1 091,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 640,9
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 335,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,0

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa
9 Nem ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz ok ta tá si in téz mé nyek köz pon ti elõ irány za ta 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 170,0

18 Emelt szin tû érett sé gi vizs ga le bo nyo lí tá sa 1 680,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 000,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 320,0
3 Do lo gi ki adá sok 240,0

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

19 Köz ok ta tá si vizs ga rend sze rek fej lesz té se 100,0
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

20 Ok ta tá si nyil ván tar tá sok kor sze rû sí té se 1 050,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 918,0

21 Ok ta tá si in fo kom mu ni ká ci ós tech no ló gia 760,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 90,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 670,0

22 Or szá gos szö vet sé gek, tes tü le tek tá mo ga tá sa 73,0
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 10,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,0

23 Köz ok ta tás ha té kony sá gát ja ví tó mé rés, ér té ke lés 270,0
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 26,0
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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14,0

24 Nem ze ti Alap tan terv meg va ló su lá sá nak tá mo ga tá sa 100,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

26 Su li No va Kht. tá mo ga tá sa 380,0
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
27 Gyógy pe da gó gi ai tan könyv el lá tás tá mo ga tá sa 120,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0

28 Sa já tos ne ve lé si igé nyû gye re kek fej lesz té sé nek se gí té se 150,0
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 10,0
3 Do lo gi ki adá sok 60,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0

29 Köz ok ta tás-fej lesz té si stra té gia cél prog ram ja i nak tá mo ga tá sa 180,0
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 19,0
3 Do lo gi ki adá sok 71,0

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

5 Fel sõ ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa
4 Fel sõ ok ta tá si ok ta tói-ku ta tói ösz tön dí jak 472,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 306,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 68,0
3 Do lo gi ki adá sok 7,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 91,0

26 Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 117,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,8
3 Do lo gi ki adá sok 64,2

33 Hall ga tói In for má ci ós Köz pont–EISZ ko or di ná ció – di ák ked vez mény 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
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 280,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 212,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 67,9

35 Fel sõ ok ta tá si tár sa dal mi szer ve ze tek, tes tü le tek, bi zott sá gok tá mo ga tá sa 107,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 107,0
36 Dip lo ma mel lék let, pe da gó gus dísz dip lo ma 70,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 53,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 17,0

37 Tan könyv tá mo ga tá si pá lyá zat 200,0
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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 120,0

39 Elekt ro ni kus In for má ció szol gál ta tás Nem ze ti Prog ram 290,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 290,0
7 Egyéb fel ada tok tá mo ga tá sa

4 Et ni kai ki sebb sé gi fel ada tok tá mo ga tá sa
1 De szeg re gá ci ós tá mo ga tó prog ra mok 152,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 83,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 26,6
3 Do lo gi ki adá sok 41,8

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

2 Há ló za ti szol gál ta tó rend szer mû köd te té se 128,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 125,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,4
10 Zán ka Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht. tá mo ga tá sa 190,0

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

12 Nem ze ti sé gi fel ada tok tá mo ga tá sa
1 Anya nyel vi tan könyv el lá tás 170,0

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 5,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 138,6

2 Nem ze ti sé gi ok ta tás fej lesz té si prog ram 70,0
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 30,4

13 Ha tá ron túli fel ada tok tá mo ga tá sa
1 Ha tá ron tú li ak ösz tön díj- és ok ta tói tá mo ga tá sa 417,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 28,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,6
3 Do lo gi ki adá sok 41,2
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 232,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 107,7

2 Ha tá ron túli köz ok ta tás fej lesz té se 200,0
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 0,9
3 Do lo gi ki adá sok 2,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 193,2
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3 Ha tá ron túli ma gyar fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sa 170,0
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 2,2
3 Do lo gi ki adá sok 2,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 158,3

4 Ha tá ron túli ma gyar ér tel mi sé gi- és anya nyel vi prog ra mok 80,5
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 2,0
3 Do lo gi ki adá sok 8,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,5

14 OM bel sõ in for ma ti ka fej lesz té se 50,0
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
10 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

56 In téz mény fenn tar tó ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 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
57 Szak mai fel ada tot el lá tó ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 370,0

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

58 Két ol da lú fel ada to kat el lá tó ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 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 140,0
59 Ha tá ron túli ma gyar sá got tá mo ga tó ala pít vá nyok 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 700,0

11 Eu ro-at lan ti ok ta tá si prog ra mok
5 Két ol da lú mun ka ter vi fel ada tok 80,3

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 10,0
3 Do lo gi ki adá sok 5,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,3

6 Nem zet kö zi tag dí jak 125,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 125,0
7 EU kö zös sé gi prog ra mok 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

8 Vi lág-Nyelv Prog ram 100,0
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 10,0
3 Do lo gi ki adá sok 10,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0

9 OECD és EU kö te le zett sé gek 112,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 15,0
3 Do lo gi ki adá sok 20,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,0

10 Egyéb nem zet kö zi prog ra mok 108,0
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 22,0
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 30,0
5  Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0

11 Euró pai Is ko lák 21,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0
12 Fel újí tá sok köz pon ti tá mo ga tá sa

2 Egyéb in téz mé nyi fel újí tá si prog ra mok 50,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 50,0
13 Egyéb fej lesz té si tá mo ga tás

1 Egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel újí tá si, fej lesz té si prog ram ja 120,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 120,0
17 Szak kép zés tá mo ga tá sa

9 Szak mai vizs gák szer ve zé se 49,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,0
3 Do lo gi ki adá sok 16,0

10 Szak ta nács adá si rend szer át ala kí tá sa 9,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,2
3 Do lo gi ki adá sok 3,8

11 Éle ten át ta nu lás EU prog ram 32,0
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 5,6

19 Ku ta tás-fej lesz tés tá mo ga tá sa
2 Fel sõ ok ta tá si ku ta tá si prog ram 286,1

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 28,8
3 Do lo gi ki adá sok 127,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 40,0

6 OTDK tá mo ga tá sa 160,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,2

3 Do lo gi ki adá sok 146,8

22 EU tag ság gal kap cso la tos ki adá sok 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

23 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

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 382,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 382,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 382,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 382,8

4 ,,In for má ci ós tech no ló gia az ál ta lá nos is ko lá ban” prog ram 2002 – Ha zai társ fi nan szí ro zás 1 060,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 30,0

3 Do lo gi ki adá sok 80,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 320,0

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 330,0

30 Fe je ze ti tar ta lék 360,0 360,0

XX. fe je zet össze sen: 459 280,0 175 453,1 283 826,9

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Egész ség ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa

1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás 2 971,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 135,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 898,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 580,6

3 Do lo gi ki adá sok 516,3

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 103,0

2 EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 132,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 92,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 113,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35,3

3 Do lo gi ki adá sok 74,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,0
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3 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 204,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tás 80,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,2
3 Do lo gi ki adá sok 88,6

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 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat 23 991,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 656,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15 541,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 155,6
3 Do lo gi ki adá sok 7 515,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 396,4
2 Fel újí tás 38,4

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 10 199,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 325,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 115,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 366,2
3 Do lo gi ki adá sok 376,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 532,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 132,4
2 Fel újí tás 2,9

4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 3 701,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 45 099,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 452,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 583,9
3 Do lo gi ki adá sok 19 930,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 251,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 555,7
2 Fel újí tás 251,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 252,0

5 Or szá gos Men tõ szol gá lat
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23 143,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 826,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 713,7
3 Do lo gi ki adá sok 4 302,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 210,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 322,0
2 Fel újí tás 190,0

7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat 3 341,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9 339,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 985,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 342,4
3 Do lo gi ki adá sok 6 117,4
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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 956,2
2 Fel újí tás 279,1

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

1 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet re konst ruk ci ó ja 2 130,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 130,0
2 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet di ag nosz ti ka, am bu lan cia, la bo ra tó ri um re konst ruk ci ó ja 591,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 591,0

7 Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet re konst ruk ci ó ja 115,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 115,0
2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

10 Egész ség ügyi mo der ni zá ci ós fel ada tok 2 029,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 432,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 156,2
3 Do lo gi ki adá sok 708,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 370,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 363,0

17 Ága za ti ku ta tás fej lesz tés 250,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0
41 Köz pon ti in téz mé nyek fel újí tá sa

1 In téz mé nyi fel újí tá sok 544,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 544,1
71 Nép egész ség ügyi prog ram 927,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 107,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 34,0
3 Do lo gi ki adá sok 756,0

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

72 Fel sõ ok ta tá si tör vény ál tal elõ írt fel ada tok 385,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 210,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 55,0
3 Do lo gi ki adá sok 120,0

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 javítása 1 345,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,6
3 Do lo gi 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 1 061,0
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2 Fel újí tás 250,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30,0

6 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 HU0202-03 Jár vány ügyi biz ton ság fenn tar tá sa a fer tõ zõ be teg sé gek te rü le tén 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 130,0
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 270,0
2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok

1 Az élel mi szer biz ton sá gi in téz mé nyi hát tér fej lesz té se 798,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 198,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 997,0
11 Nem zet kö zi kap cso la tok ból ere dõ kö te le zett sé gek

1 Nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí jai és egyéb tá mo ga tá sai 137,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 137,0
6 HEFOP egész ség ügyi és szo ciá lis in téz ke dé sei tech ni kai le bo nyo lí tá sá nak tá mo ga tá sa 80,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 80,0

7 EU tag ság ból és nem zet kö zi együtt mû kö dé sek bõl ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí té se 320,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 170,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 55,0
3 Do lo gi ki adá sok 85,0

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

8 Kor mány kö zi együtt mû kö dé sek bõl adó dó ha zai kö te le zett sé gek 100,0
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 13,0
3 Do lo gi ki adá sok 47,0

9 Hosszú távú fej lesz tés po li ti kai pri o ri tá sok, a II. NFT ága za ti ter ve zé se 10,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,6
3 Do lo gi ki adá sok 4,0

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 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

3 Gé zen gúz Ala pít vány 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
4 Hú szan Még Va gyunk 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
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9 Arany ág 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
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 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
2 Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma ra tá mo ga tá sa 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

3 Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma ra tá mo ga tá sa 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
18 ,,Pra xis prog ram” a tar tó san be töl tet len há zi or vo si kör ze tek mi at ti el lá tá si kü lönb sé gek ki egyen lí té sé re, a hát rá nyos hely ze tû

 te le pü lé si ön kor mány za tok egész ség ügyi alap el lá tá si fel ada tai megszervezésének segítésére 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
20 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

10 Ma gyar Vö rös ke reszt tá mo ga tá sa 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
11 Ma gyar Or vos tár sa sá gok és Egye sü le tek Szö vet sé ge 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

18 Rák be te gek szer ve ze te i nek tá mo ga tá sa 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
22 Fe je ze ti tar ta lék 21,0 21,0

XXI. fe je zet össze sen: 141 229,0 85 658,4 55 570,6

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénz ügy mi nisz té rium igaz ga tá sa 4 471,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 845,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 038,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 949,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 099,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 166,8
2 Fel újí tás 55,0

2 Fel ügye le tek
1 Sze ren cse já ték Fel ügye let

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 100,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 732,8
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 233,2
3 Do lo gi ki adá sok 2 866,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 48,0
2 Fel újí tás 220,0

5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 57 584,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 254,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 33 847,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10 635,1
3 Do lo gi ki adá sok 11 046,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 24,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 300,0

3 Köl csö nök 30,0
6 Vám- és Pénz ügy õr ség 31 203,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 934,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 972,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 706,1
3 Do lo gi ki adá sok 7 734,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 634,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 45,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 855,0
2 Fel újí tás 130,0
5 La kás tá mo ga tás 150,0

3 Köl csö nök 44,3 44,3
9 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság

1 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság 2 064,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 200,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 393,2
3 Do lo gi ki adá sok 460,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 22,3
2 Fel újí tás 10,0

3 Köl csö nök 10,0 6,0
2 Kincs tá ri va gyon ke ze lés és hasz no sí tás 792,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 040,0
3 Do lo gi ki adá sok 3 498,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 255,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 175,0
2 Fel újí tás 830,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 73,3

3 Ál la mi fel adat el lát ás sal össze füg gõ el he lye zé si fel ada tok 184,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 126,0

3 Do lo gi ki adá sok 310,7
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10 Ma gyar Ál lam kincs tár 16 806,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 983,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 496,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 880,6
3 Do lo gi ki adá sok 4 655,1
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 1 629,5
2 Fel újí tás 42,0

3 Köl csö nök 52,2
12 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

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 269,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 695,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 964,2
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 450,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 450,0

2 Já ra dék ki fi ze tés 2 300,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 300,0
3 Tõ ké sí tés re ki fi ze 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

7 Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Rt. fi nan szí ro zá sa 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 773,0
12 Ál ta lá nos gyer mek és if jú sá gi bal eset biz to sí tás biz to sí tá si díja 403,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 403,1

30 Schen gen Alap 937,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 751,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4 689,0
31 Ál lam ház tar tás kor sze rû sí té se 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

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 330,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 56,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18,2
3 Do lo gi ki adá sok 85,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 170,0
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2 Hon vé del mi Ta nács és a Kormány spe ci á lis mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sa 270,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 270,0
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
2 EU Fis ká lis prog ram já ban való rész vé tel 31,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 31,2

10 A vám ügyi ACQUIS al kal ma zá sa 46,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,6

3 Do lo gi ki adá sok 21,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 190,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 236,9
13 OLAF ál tal fi nan szí ro zott PHARE prog ram le bo nyo lí tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,6
3 Do lo gi ki adá sok 12,6

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok
1 A VPOP ad mi niszt ra tív ka pa ci tá sá nak nö ve lé se 117,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 165,5
3 Do lo gi ki adá sok 206,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 114,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 190,9

2 ÁPBE Mód szer ta ni és kép zé si köz pont 127,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 509,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 636,3

1–12. cím össze sen: 141 602,1 21 889,7 119 712,4

13 Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
1 Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8 503,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 328,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 445,0
3 Do lo gi ki adá sok 2 321,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 322,4
2 Fel újí tás 3,0

3 Köl csö nök 160,0 90,0
2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Fe je ze ti tar ta lék 546,6 546,6

13. cím össze sen: 9 140,0 9 140,0

14 Vál lal ko zá sok fo lyó tá mo ga tá sa
1 Egye di tá mo ga tás

2 Exim bank Rt. ka mat ki egyen lí té se 3 500,0
3 Ka mat tá mo ga tás (fel szá molt va gyon ér té ke sí té sé hez) 30,0

2 Egyéb vál la la ti tá mo ga tá sok
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1 Ter me lé si tá mo ga tás
1 Me cse ki bá nyá szat ban fog lal koz ta tot tak ke re set ki egé szí té se 1,6
2 Me cse ki urán bá nyá szok bal ese ti já ra dé ka i nak és egyéb kár té rí té si kö te le zett sé ge i nek átvállalása 228,4
7 Egyéb meg szûnt jog cí mek miatt járó tá mo ga tás 100,0

15 Fo gyasz tói ár ki egé szí tés 117 000,0
16 Nor ma tív tá mo ga tá sok

1 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 55 000,0
2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek ke re setki egé szí té se 1 000,0

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 400,0
5 Sza ná lás sal kap cso la tos ki adá sok 10,0
6 Ma gán- és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se 1 500,0
8 K-600 hír rend szer mû köd te té sé re 400,0
9 He lyi ön kor mány za tok ál lam i tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sá ból ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 3 000,0
11 Egyéb ve gyes ki adá sok 2 000,0
12 1% SZJA köz cé lú fel hasz ná lá sa 7 100,0
13 Rend kí vü li be ru há zá si tar ta lék 300,0
19 Exim bank, MEHIB és MFB Rt. be haj tá si ju ta lé ka 12,0
21 Ügy fél nek vissza já ró vám biz to sí ték 1 500,0

18 Ál lam ál tal vál lalt ke zes ség és vi szont ga ran cia ér vé nye sí té se
1 Jog sza bá lyi és Kormány ál tal vál lalt egye di ke zes sé gek bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 10 420,0
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 1 000,0
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 4 000,0
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 1 000,0
10 A köz tiszt vi se lõk és a hi va tá sos ál lo mány la kás hi te le i hez vál lalt ke zes ség bõl ere dõ fi ze té si kötelezettség 623,0
13 Ag rár hi te lek hez vál lalt ke zes sé gek bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 1 000,0

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 4 660,0
2 Az 1947-es Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás 2 460,0
3 Pénz be li kár pót lás fo lyó sí tá si költ sé gei 123,0

26 Ga ran cia és hoz zá já ru lás a tár sa da lom biz to sí tá si ellátásokhoz
1 Nyug díj biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

1 Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk mi at ti já ru lék ki esés pót lá sá ra 211 248,0
2 Nyug díj biz to sí tá si Alap ki adá sa i nak tá mo ga tá sa 187 209,1
3 GYES-en, GYED-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 Alapnak 22 947,0

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 565,6
4 Tag díj az ET Tár sa da lom fej lesz té si Alap já hoz 2,5
5 EIB tõ ke be fi ze tés 1 894,2
6 EIB tar ta lé kok ba be fi ze tés 4 787,0
7 Euró pai Nem zet kö zi Gaz da sá gi Ku ta tó köz pont tag díj 19,1

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 470,8
2 IMF HIPC se gély prog ram ban való rész vé tel ka mat tá mo ga tá sa 70,0
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3 Egyéb ki adá sok 25,0
29 Uni ós el szá mo lá sok

1 Hoz zá já ru lás az EU költ ség ve té sé hez 210 000,0
31 Köz pon to sí tott be vé te lek

1 Kár ren de zé si cél elõ irány zat be fi ze té se 1,0
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 69 900,0
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 84,5

XXII. fe je zet össze sen: 1 078 532,9 31 030,7 119 712,4

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 3 716,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 75,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 794,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 569,8
3 Do lo gi ki adá sok 1 189,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 199,6
2 Fel újí tás 7,4

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 614,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 313,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 101,0
3 Do lo gi ki adá sok 205,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,4

3 Köl csö nök 9,0
2 NKÖM Köz gyûj te mé nyek 12 314,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 382,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 993,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 311,0
3 Do lo gi ki adá sok 4 000,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 124,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 41,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 178,2
2 Fel újí tás 125,9

3 Köl csö nök 5,0
3 Mû vé sze ti in téz mé nyek 6 642,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 934,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 349,0
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 477,4
3 Do lo gi ki adá sok 1 359,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 312,1
2 Fel újí tás 64,5

3 Köl csö nök 0,8 0,8
4 Örök ség vé del mi in téz mé nyek 3 550,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 262,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 817,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 588,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 105,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,4

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 222,5
2 Fel újí tás 69,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 27,1

5 Kul tu rá lis ku ta tó és szol gál ta tó in téz mé nyek 525,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 758,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 708,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 209,8
3 Do lo gi ki adá sok 357,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 233,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 235,7
2 Fel újí tás 3,8

6 Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga 3 126,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 286,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 456,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 273,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 308,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 23,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 247,8
2 Fel újí tás 102,8

7 Ba las si Bál int In té zet 570,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 142,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 396,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 129,4
3 Do lo gi ki adá sok 153,9
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 33,2

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

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
30 Be ru há zás

1 Mú ze um i re konst ruk ció 2 200,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 200,0
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2 Vári re konst ruk ci ók (Szent György tér, Má tyás-temp lom) 1 000,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 000,0
3 Kul tu rá lis te vé keny sé gek be ru há zá sai 965,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 965,0

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 100,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0
5 Örök ség vé del mi fej lesz té sek 610,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 610,0

6 Vi seg rá di pa lo ta re konst ruk ci ó ja 50,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 50,0
7 Zsám bé ki tûz kárt szen ve dett tör té nel mi mû em lé ki épü let re konst ruk ci ó ja 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 500,0

8 Szé kes fe hér vá ri Nem ze ti Em lék hely re konst ruk ci ó já nak foly ta tá sa 150,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 150,0
31 Kul tu rá lis fel ada tok és szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 Ön kor mány za ti in téz mé nye ket érin tõ fel ada tok 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
2 Gö döl lõi Gras sal ko vich Kas tély-Ba rokk Szín ház re konst ruk ci ó já nak hi tel fel vé te lé hez kap csol dó dó kiadás 400,0

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

3 Kul tu rá lis szak tör vény bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek 470,0
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 2,2
3 Do lo gi ki adá sok 10,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 450,0

4 Mû vé sze tek Pa lo tá ja meg va ló sí tá sá val és mû kö dé sé vel kap cso la tos ki adá sok 9 065,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 6 200,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 865,0

5 Kul tu rá lis te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa sá gok fel ada tai 1 570,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 570,3
6 Köz hasz nú tár sa sá gok köz hasz nú fel ada tai 5 000,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 000,3

11 Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány 1 282,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 152,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 130,0
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12 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 149,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 149,1
13 Po li ti ka tör té ne ti Ala pít vány 270,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 270,0

14 Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít vány 238,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 238,3
15 Ter ror Háza Mú ze um mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 283,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 283,0

16 Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar Ala pít vány tá mo ga tá sa 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
17 Euró pai Utas Ala pít vány 46,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 46,0

18 Nem ze ti kul tu rá lis in téz mé nyek fel újí tá sa 160,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 160,6
19 Film szak mai tá mo ga tá sok

1 Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány 3 739,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 739,0
2 Ma gyar Tör té nel mi Film Ala pít vány 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

3 Egyéb film szak mai tá mo ga tá sok 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
4 Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ese mé nye i vel fog lal ko zó film al ko tá sok tá mo ga tá sá ra 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

20 Kul tu rá lis in téz mé nyek és szö vet sé gek tá mo ga tá sa 863,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 862,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,4
32 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés

1 Kul tu rá lis nagy ren dez vé nyek és mú ze um i szak mai prog ra mok (Al fa-prog ram) 1 025,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,0
3 Do lo gi ki adá sok 499,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 360,0

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 14,0
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2 Köz kincs prog ram – „A köz mû velt sé gé ért” 80,0
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 7,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 54,0

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

3 A jövõ könyv tá ra: a könyv tár a jövõ 250,0
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 5,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 168,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 61,0

4 Le vél tár és nyil vá nos ság 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 17,0
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
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9,0

33 Ma gyar kul túr a kül föl dön, kul tú ránk az EU-ban és a nagy vi lág ban
1 Kul tu rá lis Éva dok 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

2 Nem zet kö zi mû vé sze ti együtt mû kö dés és mun ka terv bõl adó dó fel ada tok 195,0
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 68,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 113,0

3 Euró pai Uni ó val kap cso la tos fel ada tok 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
34 Ha zai mû vé sze ti fesz ti vá lok és nagy ren dez vé nyek, mû vé sze ti te vé keny ség támogatása

1 Nem ze ti Örök ség Prog ram – Nem ze ti év for du lók 450,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 51,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14,6
3 Do lo gi ki adá sok 71,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 196,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 30,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 85,0

2 Ha zai mû vé sze ti fesz ti vá lok, ren dez vé nyek 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15,0
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,9
3 Do lo gi ki adá sok 38,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 132,1

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

3 Mû vé sze ti al ko tó te vé keny ség tá mo ga tá sa 436,0
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 59,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 262,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30,0

35 Ci vil és non-pro fit kul tu rá lis szer ve ze tek tá mo ga tá sa 610,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 610,0
36 Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 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

37 Au di o vi zu á lis ar chí vum ki ala kí tá sa 5 328,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5 328,8
38 Köz szol gá la ti mû sor szá mok tá mo ga tá si ke re te 683,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 200,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 883,7

39 Egy há zak tá mo ga tá sa
1 Egy há zi köz gyûj te mé nyek és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek tá mo ga tá sa 805,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 805,6

3 Egy há zak nem zet kö zi te vé keny sé gé nek 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
4 Hit tan ok ta tás tá mo ga tá sa 3 305,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 305,4

5 Egy há zi alap in téz mény-mû kö dés, Szja ren del ke zé se és ki egé szí té se 11 829,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11 829,8
6 Át adás ra nem ke rült in gat la nok utá ni já ra dék 7 767,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 767,0

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 1 535,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 535,2
9 Egy há zi Kul tu rá lis Alap 1 200,0

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

2
0

0
4

/2
0

2
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

  K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

5
9

7
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 2005. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



49 Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram 9 600,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 115,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9 481,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 233,3
50 Fe je ze ti tar ta lék 229,0 229,0

1–10. cím össze sen: 112 764,9 5 522,3 107 242,6

14 Köz pon to sí tott be vé te lek
1 Kul tu rá lis já ru lék 9 600,0

15 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 4 556,0

XXIII. fe je zet össze sen: 117 320,9 15 122,3 107 242,6

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI MINISZTÉRIUM

1 If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 2 787,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 416,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 435,7
3 Do lo gi ki adá sok 873,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 61,0

3 Nem ze ti Csa lád- és Szo ciál po li ti kai In té zet 573,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 109,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 393,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 132,3
3 Do lo gi ki adá sok 135,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,3

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

4 Mo bi li tás 549,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 93,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 303,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 104,4
3 Do lo gi ki adá sok 215,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 19,4

5 Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal 334,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 180,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 60,4
3 Do lo gi ki adá sok 86,9
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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 7,0

6 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség 970,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 800,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 662,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 218,5
3 Do lo gi ki adá sok 846,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 43,1

7 Ál la mi szo ciá lis in té ze tek 1 293,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 208,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 790,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 276,8
3 Do lo gi ki adá sok 347,2
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 4,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 83,3

8 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 3 325,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 136,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 914,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 667,2
3 Do lo gi ki adá sok 808,6
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 46,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,4

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

1 Re mény su gár Ha bi li tá ci ós In té zet re konst ruk ci ó ja 150,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 150,0
3 A ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elõ zé sé vel kap cso la tos feladatok

1 Ká bí tó szer-fo gyasz tás okoz ta egyé ni, tár sa dal mi ká rok csök ken té se; el te re lés 412,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 310,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 102,0
2 Ká bí tó szer-meg elõ zé si prog ram 584,0

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 17,0
3 Do lo gi ki adá sok 140,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 257,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 120,0

4 Gyer mek- és if jú sá gi fel ada tok
1 If jú sá gi tu riz mus fej lesz té se

1 Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht. 370,0
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
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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 70,0

2 If jú sá gi fesz ti vá lok, nagy if jú sá gi ren dez vé nyek tá mo ga tá sa 161,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 7,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 153,4

2 Ha tá ron túli és nem zet kö zi együtt mû kö dés
1 Ha tá ron túli és nem zet kö zi kap cso la tok ból adó dó fel ada tok 188,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,5
3 Do lo gi ki adá sok 76,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 102,0

4 Már ton Áron Szak kol lé gi u mért Ala pít vány – Ago ra Iro da há ló zat mû köd te té se 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
3 Jövõ Nem ze dék

1 Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram tá mo ga tá sa 487,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 28,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 428,7

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 Az if jú sá gi szol gál ta tá sok és az if jú ság tár sa dal mi ak ti vi tá sá nak tá mo ga tá sa 100,0
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 94,0

3 If jú sá gi alap ku ta tá sok le foly ta tá sa, mo ni tor ing 20,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 20,0
4 If jú sá gi lé te sít mény fej lesz té sek

1 Bu da pes ti Euró pai If jú sá gi Köz pont fel újí tá sa prog ram 557,5
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 0,5
3 Do lo gi ki adá sok 13,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
2 Fel újí tás 542,5

5 If jú sá gi kö zös sé gi te rek és egyéb if jú sá gi kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa 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 295,0
5 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok
1 PHARE Diszk ri mi ná ció el le nes prog ram (2002/000–315.01.02. sz.) 148,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 250,0
3 Do lo gi ki adá sok 398,0

8 HU-2002-180-05-02 Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó ru mok In téz mény fej lesz té se pro jekt 37,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 49,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,3
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,2
3 Do lo gi ki adá sok 5,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 68,0

9 HU-03004-347-02-01 Esély egyen lõ ség biz to sí tá sa a fo gya ték kal élõk szá má ra 94,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 303,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,5
3 Do lo gi ki adá sok 46,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 333,8

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

10 HU-03/JH/03-TL Ká bí tó szer ügyi in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,5

3 Do lo gi ki adá sok 8,5
2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok

1 Ci vil szer ve ze tek és az An ti-diszk ri mi ná ci ós tör vény al kal ma zá sa 54,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 165,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,8
3 Do lo gi ki adá sok 144,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 67,5

6 Csat la ko zás az Euró pai Fo gyasz tó vé del mi Köz pon tok Há ló za tá hoz 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 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség Élel mi szer biz ton sá gi Hi va tal lal in for má ció cse re kialakítása 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

8 Há rom szo ros esély te rem tés a szo ciá lis el lá tó rend szer fej lesz té sé vel 1 440,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 345,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,0

9 Nem ál lam i fenn tar tók szo ciá lis cím zett tá mo ga tá sa 297,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 297,9
10 Egyes pénz be li tá mo ga tá sok

1 Ott hon te rem té si tá mo ga tás 760,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 760,0
3 Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se 710,0

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

5 Moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si tá mo ga tá sa 2 300,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 300,0
6 Moz gás kor lá to zot tak szer zé si és át ala kí tá si tá mo ga tá sa 1 815,0

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 1 815,0
7 GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek cél zott tá mo ga tá sa 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

11 Gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok, gyer mek vé del mi szak el lá tá sok 400,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0
3 Do lo gi ki adá sok 63,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 285,0

12 Szo ciá lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál lam i támogatása
1 Bent la ká sos és át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyi el lá tás 12 535,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12 535,4

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 ellátása 2 746,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 746,0
4 Gyer mek vé del mi szak el lá tás ke re té ben ide ig le nes ha tállyal el he lye zet tek, át me ne ti és tar tós ne vel tek el lá tá sa,

 és a fi a tal fel nõt tek utógondozói ellátása 786,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 786,6
5 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 1 368,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 368,4

6 Egy há zi szo ciá lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se 951,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 951,6
7 Böl csõ dei el lá tás 66,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 66,0

8 Szo ciá lis to vább kép zés és szak vizs ga 118,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 118,5
10 Tá mo ga tó szol gá la tok mû köd te té se 525,0

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

12 Szo ciá lis szol gál ta tá si or szá gos mód szer ta ni fel ada tok 58,4
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
13 Szo ciá lis szol gál ta tá sok re gi o ná lis mód szer ta ni fel ada tai 44,1

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

14 Nap pa li szo ciá lis in téz mé nyi el lá tás fi nan szí ro zá sa idõs ko rú ak, pszi chi át ri ai, szen ve dély be te gek, haj lék ta la nok részére 1 116,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 116,0
15 Nap pa li szo ciá lis in téz mé nyi el lá tás fi nan szí ro zá sa fo gya té kos sze mé lyek részére 315,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 315,0
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16 Ét kez te tés tá mo ga tá sa 588,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 588,0

17 Házi se gít ség nyúj tás tá mo ga tá sa 263,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 263,0

18 Fa lu gond no ki vagy ta nya gond no ki szol gál ta tás tá mo ga tá sa 21,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0

21 Kö zös sé gi el lá tás tá mo ga tá sa 160,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 160,0

22 Ut cai szo ciá lis mun ka tá mo ga tá sa 240,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 240,0

23 Alap szol gál ta tá si köz pont tá mo ga tá sa 65,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 65,7

24 Csa lá di nap kö zi tá mo ga tá sa 19,0

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

25 Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás 9,3

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

26 In gye nes in téz mé nyi ét kez te tés 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

13 Haj lék ta lan el lá tás fej lesz té se 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 500,0

14 Hi tel hát ra lé kok kon szo li dá ci ós prog ram ja 1 100,0

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

15 Tár sa dal mi ko hé zi ót erõ sí tõ tár ca kö zi in teg rá ci ós prog ra mok

1 A roma né pes ség tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak fel gyor sí tá sát elõ se gí tõ fel ada tok és prog ra mok tá mo ga tá sa 172,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17,3

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

3 Do lo gi ki adá sok 29,0

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

2 A tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem, a tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csök ken té sét elõ se gí tõ prog ra mok támogatása 158,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 23,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,0

3 Do lo gi ki adá sok 107,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,0
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3 Or szá gos Fogy té ko sü gyi Prog ram tá mo ga tá sa 56,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,4
3 Do lo gi ki adá sok 35,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,0

4 Aka dály men te sí té si prog ram tá mo ga tá sa 453,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,8
3 Do lo gi ki adá sok 31,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,0

5 Roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ciá lis in teg rá ci ós prog ram ja 800,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,8
3 Do lo gi ki adá sok 22,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 756,0

6 Ki sebb sé gi in téz mé nyek át vé te lé nek és fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sa 488,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 413,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 75,0
7 Ki sebb sé gi ko or di ná ci ós és in ter ven ci ós ke ret 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 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 15,0

16 Ci vil szer ve ze tek hez kap cso ló dó fel ada tok
1 Ci vil szer ve ze tek és kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa 59,0

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 10,5
3 Do lo gi ki adá sok 13,5

2 Nem ze ti Ci vil Alap prog ram 7 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 136,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 58,5
3 Do lo gi ki adá sok 505,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 300,0

17 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se
1 Köz tár sa sá gi Esély egyen lõ sé gi Prog ram 66,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,5
3 Do lo gi ki adá sok 30,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 8,8
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2 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se te rén egyes ki emelt fel ada tok tá mo ga tá sa 1 960,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 158,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 55,6
3 Do lo gi ki adá sok 79,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 558,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 109,0

18 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa
2 Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 316,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 316,0

3 Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 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
4 Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 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

5 Tes se dik Sá mu el, hogy a gyer me kek meg szü les se nek és fel nõ je nek Ala pít vány 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
6 Össze fo gás a Bu da pes ti La kás ta la no kért és Haj lék ta lan Em be re kért Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 120,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0

7 Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szóló tör vényt vég re haj tó köz ala pít vány hoz 4 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 000,0
8 Ma gyar or szá gi Nem ze ti Et ni kai Ki sebb sé ge kért Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 543,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 543,3

9 Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 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
19 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 Ér tel mi Fo gya té ko sok Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 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
2 Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 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

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
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
4 Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 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

5 Fo gya té ko sok or szá gos és re gi o ná lis szer ve ze te i 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 4,8
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,7
3 Do lo gi ki adá sok 3,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,0

6 Fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 120,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0
7 Bé kél te tõ tes tü le tek tá mo ga tá sa 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

8 Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat tá mo ga tá sa 320,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 320,0
9 Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te tá mo ga tá sa 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

12 Ci vil Szol gál ta tó Köz pon tok tá mo ga tá sa 90,0
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 1,8
3 Do lo gi ki adá sok 4,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,0

14 Te le fo nos se gély szol gá la tok tá mo ga tá sa 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
15 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 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 Cél elõ irány za tok
6 TF052240 IDF Vi lág ban ki se gély ro ma ügyi in téz mény fej lesz tés hez 7,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 35,1
3 Do lo gi ki adá sok 41,8

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 4,4

21 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 36,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 36,0

2 Gö rög Or szá gos Ön kor mány zat 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
3 Hor vá tok Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 88,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 88,6

4 Né me tek Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 173,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 173,9
5 Ro má nok Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 50,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,7
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6 Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat 225,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 225,6

7 Len gyel Or szá gos Ön kor mány zat 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

8 Ör mény Or szá gos Ön kor mány zat 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

9 Szlo vák Or szá gos Ön kor mány zat 89,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 89,4

10 Szlo vén Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány zat 39,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,9

11 Szerb Or szá gos Ön kor mány zat 47,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,6

12 Ru szin Or szá gos Ön kor mány zat 28,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,6

13 Uk rán Or szá gos Ön kor mány zat 28,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,6

22 Nem zet kö zi kap cso la tok ból ere dõ kö te le zett sé gek

1 Nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí jai és egyéb tá mo ga tá sai 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

2 EU tag ság ból és nem zet kö zi együtt mû kö dé sek bõl ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí té se 20,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0

3 Do lo gi ki adá sok 7,0

3 Hosszú távú fej lesz tés po li ti kai pri o ri tá sok, a II. NFT ága za ti ter ve zé se 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,7

3 Do lo gi ki adá sok 3,0

23 In téz mé nyi fel újí tá sok 150,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
2 Fel újí tás 150,0

25 Fe je ze ti tar ta lék 39,4 39,4

1–9. cím össze sen: 66 213,1 2 283,1 63 930,0
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10 Csa lá di tá mo ga tá sok
1 Csa lá di pót lék 195 938,0
2 Anya sá gi tá mo ga tás 5 432,0
3 Gyer mek gon do zá si se gély 54 848,0
4 Gyer mek gon do zá si díj 57 941,0
5 Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás 14 697,0
6 Apá kat meg il le tõ mun ka idõ-ked vez mény tá vol lé ti dí já nak meg té rí té se 1 461,0

11 Egyéb szo ciá lis el lá tá sok és költ ség té rí té sek
2 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ciá lis támogatások

1 Rok kant sá gi já ra dék 9 653,0
2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek já ra dé ka 69 306,0
3 Egész ség ká ro so dá si já ra dék 2 428,0
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 5 751,0
5 Me zõ gaz da sá gi já ra dék 6 323,0
6 Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás és a va kok sze mé lyi já ra dé ka 22 499,0
8 Po li ti kai re ha bi li tá ci ós és más nyug díj-ki egé szí té sek 20 134,0
9 Há zas tár si pót lék 5 463,0
13 Egyéb tá mo ga tá sok (Cu kor be te gek tá mo ga tá sa, Lak bér tá mo gat ás, Ka to nai csa lá di segély) 170,0

3 Kü lön fé le jog cí men adott té rí té sek
1 Köz gyógy el lá tás 19 000,0
2 Egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos hoz zá já ru lás 3 500,0
3 Ter hes ségmeg sza kí tás 1 250,0

4 Fo lyó sí tott el lá tá sok utá ni té rí tés 1 250,0

XXIV. fe je zet össze sen: 563 257,1 2 283,1 63 930,0

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

1 In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium Igaz ga tá sa 1 685,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 130,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 960,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 291,6
3 Do lo gi ki adá sok 547,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
2 Fel újí tás 15,0

2 Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da 83,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,5
3 Do lo gi ki adá sok 24,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,8

3 Hír köz lé si In téz mé nyek
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16 509,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 641,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 866,6
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3 Do lo gi ki adá sok 10 752,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 756,6
2 Fel újí tás 347,5

3 Köl csö nök 15,0 5,1
4 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si Iro da 152,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 367,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 342,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 100,7
3 Do lo gi ki adá sok 70,5

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

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zá sok

2 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 201,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 201,6
2 Cél elõ irány za tok

2 Vé de lem szer ve zé si fel ada tok 30,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 30,0
3 Ku ta tá si fel ada tok 220,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 220,0

4 Nem zet kö zi tag dí jak, nem zet kö zi kap cso lat tal össze füg gõ fel ada tok 850,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,0
3 Do lo gi ki adá sok 820,0

5 Lé gi ri asz tá si rend szer fenn tar tá si fel ada tai 22,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 22,0
7 Mil le ná ris Kht. mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 748,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 748,4

8 NIIF prog ram tá mo ga tá sa 1 456,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 456,0
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 288,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 129,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35,0
3 Do lo gi ki adá sok 105,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 9,0
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11 In for ma ti kai és hír köz lé si szak ké pe sí tés fel ada tai 60,0
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 34,0

13 In for ma ti kai esz kö zök fenn tar tá sa és fej lesz té se 245,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 245,0
3 EU tag ság ból ere dõ fel ada tok 30,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,0
3 Do lo gi ki adá sok 13,0

6 In for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si feladatok
2 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány 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
4 Vé de lem- és biz ton ság fej lesz té si hír köz lé si cél tar ték-kép zé si prog ram 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 220,0

5 In for ma ti kai, hír köz lé si fej lesz té si prog ra mok, tá mo ga tá sok, szo ciá lis te le fon tá mo ga tás 5 248,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 79,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 26,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 850,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 700,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 693,3

6 In for ma ti kai, hír köz lé si szer ve ze 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
7 Köz há ló prog ram 7 320,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 5 320,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 000,0

8 e-Ma gyar or szág prog ram 1 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 000,0
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
9 Jövõ Háza prog ram 1 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 300,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 800,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 000,0
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11 IT pi a cösz tön zés és ha zai kis- és kö zép vál lal ko zá sok kül pi a ci ver seny ké pes sé gi programja 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 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 100,0

7 Fe je ze ti tar ta lék 150,0 150,0

1–5. cím össze sen: 40 222,0 17 927,6 22 294,4

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 40,0

XXV. fe je zet össze sen: 40 222,0 17 967,6 22 294,4

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium Igaz ga tá sa 1 839,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 344,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 317,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 434,0

3 Do lo gi ki adá sok 364,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 87,4

2 Fog lal koz ta tá si Hi va tal 165,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 027,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 700,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 228,3

3 Do lo gi ki adá sok 259,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 25,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 21,1

2 Fel újí tás 8,4

3 Mun ka ügyi Köz pon tok 40,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19 296,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12 179,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 931,0

3 Do lo gi ki adá sok 3 227,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 210,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 210,4

4 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 2 376,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 369,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 246,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 731,1

3 Do lo gi ki adá sok 428,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 252,8
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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 57,3
2 Fel újí tás 0,7

3 Köl csö nök 29,9
5 Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok 958,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 156,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 277,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 419,7
3 Do lo gi ki adá sok 1 283,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 116,5
2 Fel újí tás 17,7

6 Nem ze ti Fel nõtt kép zé si In té zet 85,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 618,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 432,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 139,0
3 Do lo gi ki adá sok 74,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 37,6
2 Fel újí tás 20,4

8 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
2 Pol gá ri szol gá lat 150,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 50,0
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 100,0

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 400,0

3 Do lo gi ki adá sok 400,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 787,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 787,5
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 237,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,3
3 Do lo gi ki adá sok 215,6

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

9 HU 0201-04 Küz de lem a mun ka vi lá gá ból tör té nõ ki re kesz tõ dés ellen 89,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 197,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 272,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 49,5

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 64,4
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 12,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 76,9
3 Do lo gi ki adá sok 89,6

14 HU 2003/004-347.05.03 Küz de lem a mun ka vi lá gá ból tör té nõ ki re kesz tõ dés ellen 335,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 607,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 943,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 151,9
7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 151,9

8 Köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá sa 3 050,0
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 15,4
3 Do lo gi ki adá sok 87,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 697,5

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
7 Egyéb be ru há zá si és fej lesz té si tá mo ga tá sok 100,0

13 Fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tá sa 3 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 250,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 64,0
3 Do lo gi ki adá sok 213,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 473,0

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 687,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 678,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,6
16 Egy sé ges mun ka ügyi nyil ván tar tás 1 696,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 368,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 123,2
3 Do lo gi ki adá sok 1 180,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 24,0

22 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
1 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés in téz ke dé sei 1 433,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 499,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 303,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 213,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 421,1
7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 421,1

2 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés – Tech ni kai Se gít ség nyúj tás 9,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 30,9

3 Do lo gi ki adá sok 40,4
3 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) támogatása 28,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 92,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,9
34 ILO 2005. évi kon fe ren cia és ILO tag díj 261,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 48,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 15,2
3 Do lo gi ki adá sok 153,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,0
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35 HEFOP vég re haj tá sát se gí tõ in téz ke dé sek 765,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 337,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 113,2
3 Do lo gi ki adá sok 304,7

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

XXVI. fe je zet össze sen: 45 398,7 28 413,0 16 985,7

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa 1 381,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 786,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 250,7
3 Do lo gi ki adá sok 160,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 68,4

XXX. fe je zet össze sen: 1 381,2 1 381,2

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal Igaz ga tá sa
1 KSH Köz pon ti és Re gi o ná lis Szer ve ze tei 12 363,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 773,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 587,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 137,2
3 Do lo gi ki adá sok 3 464,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 878,1
2 Fel újí tás 70,0

4 KSH Könyv tár és Do ku men tá ci ós Szol gá lat 203,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 129,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 42,9
3 Do lo gi ki adá sok 43,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,1
2 Fel újí tás 2,0
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5 KSH ku ta tó in té ze tei
1 KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet 86,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 32,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 66,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,5
3 Do lo gi ki adá sok 27,7

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

2 ECOSTAT KSH Gaz da ság elem zõ és In for ma ti kai In té zet 144,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 116,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 133,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 43,2
3 Do lo gi ki adá sok 78,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,4

6 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
3 Mik ro cen zus és jö ve del mi fel vé tel 559,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 321,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 102,7
3 Do lo gi ki adá sok 66,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 70,0

XXXI. fe je zet össze sen: 14 297,4 938,7 13 358,7

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Tit kár sá ga
1 MTA Tit kár ság Igaz ga tá sa 1 053,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 741,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 238,9
3 Do lo gi ki adá sok 100,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,8

3 Köl csö nök 10,0 10,0
2 MTA Dok to ri Ta nács Tit kár sá ga 3 266,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 934,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 328,0
3 Do lo gi ki adá sok 28,0

3 Aka dé mi ku si tisz te let dí jak és hoz zá tar to zói el lá tá si dí jak 2 066,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 864,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 200,6
3 Do lo gi ki adá sok 0,7
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2 MTA Szé che nyi Iro dal mi és Mû vé sze ti Aka dé mia 15,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,8
3 Do lo gi ki adá sok 4,9

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

3 MTA Könyv tá ra 452,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 261,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 87,6
3 Do lo gi ki adá sok 124,5

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

4 MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 8 010,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 692,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 386,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 970,9
3 Do lo gi ki adá sok 3 071,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 279,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 436,4
2 Fel újí tás 90,2

3 Köl csö nök 0,3
5 MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 4 716,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 534,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 406,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 100,1
3 Do lo gi ki adá sok 1 504,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 70,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 172,5
2 Fel újí tás 122,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,6

3 Köl csö nök 4,6 1,5
6 MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 4 251,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 935,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 011,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 962,7
3 Do lo gi ki adá sok 912,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 33,5
2 Fel újí tás 276,0

7 MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok 211,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 109,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 36,9
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3 Do lo gi ki adá sok 56,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
2 Fel újí tás 59,0

8 MTA Ku ta tást ki szol gá ló szer vek 1 450,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 398,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 548,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 172,0
3 Do lo gi ki adá sok 809,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, 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 2,2
2 Fel újí tás 305,0

9 MTA Tá mo ga tott ku ta tó he lyek Iro dá ja 2 107,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 59,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 609,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 529,5
3 Do lo gi ki adá sok 19,7
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 1,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,7

10 MTA Jó lé ti in téz mé nyek 244,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 195,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 203,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 69,6
3 Do lo gi ki adá sok 166,7

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

11 OTKA Iro da 310,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 206,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 62,1
3 Do lo gi ki adá sok 32,0

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

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 275,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 275,0
2 Ága za ti cél elõ irány za tok

1 Tu dós tár sa sá gok tá mo ga tá sa 25,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,3
2 Tu do má nyos könyv- és fo lyó irat-ki adás

1 Ma gyar Tu do mány 19,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,0
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2 Tu do má nyos könyv- és fo lyó irat-ki adás tá mo ga tá sa 150,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,0
3 Do lo gi ki adá sok 20,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 98,0

3 Fi a tal ku ta tók pá lyá za tos tá mo ga tá sa 1 078,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 810,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 267,1

5 Nem ze ti Stra té gi ai Ku ta tá sok 54,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 42,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0

8 Nagy Imre Em lék ház mû köd te té sé nek ala pít vá nyi tá mo ga tá sa 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
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 116,0
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 26,0

13 Szak mai fel ada tok tel je sí té se 126,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0
3 Do lo gi ki adá sok 98,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,0

14 In téz mé nyek hez le nem bon tott be vé tel
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 600,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 050,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 315,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 030,0
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 125,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,0

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 6 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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 3 050,0
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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 350,0
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4 Bo lyai ösz tön díj

1 Se ni or ku ta tók ösz tön dí ja 864,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 655,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 190,8

3 Do lo gi ki adá sok 17,8

5 Köz pon ti ke ze lé sû fel újí tá sok 55,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 55,4

10 Fe je ze ti tar ta lék 1,8 1,8

XXXIII. fe je zet össze sen: 47 370,6 9 918,9 37 451,7

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

1 Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal igaz ga tá sa 614,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 750,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 525,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 161,7

3 Do lo gi ki adá sok 557,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 120,0

2 Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz no sí tá si Iroda 233,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 749,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 496,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 160,7

3 Do lo gi ki adá sok 236,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 89,0

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

1 Nem zet kö zi tag dí jak 1 400,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 400,0

1–3. cím össze sen: 3 747,5 1 499,8 2 247,7

4 Ala pok tá mo ga tá sa

1 Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap 12 196,9

XXXIV. fe je zet össze sen: 15 944,4 1 499,8 2 247,7
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XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÕKEVISSZATÉRÜLÉSEI,
 AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS 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 1 592,3 247,3
2 EBB hi te lek ka mat el szá mo lá sai 8 046,7 33,4
3 KfW hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 270,4
4 ET Fej lesz té si Bank hi te le i nek ka mat el szá mo lá sai 2 797,0
5 MÁV-tól 2000-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sa 83,4
6 MÁV-tól és a GySEV-tõl 2002-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sai 2 727,5
7 ÁAK Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 288,6
8 EBRD hi te lek ka mat el szá mo lá sai 37,6

2 1999-tõl fel vett de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 3 433,4
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 28 711,6
2 MÁV-tól 2002-ben át vál lalt hi tel ka mat el szá mo lá sai 480,6
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 424,2

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 94 893,2
2 An gol és ame ri kai köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 5,6

3 De vi za szám la ka mat el szá mo lá sai 346,8
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
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 189,9
3 Ál la mi köl csön ka mat el szá mo lá sa 2,0
4 MÁV Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 421,6
9 BKV Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 90,6
13 NA Rt.-tõl 2004-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 2 866,7
14 Sport fo lió Kht.-tõl 2004-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sai 243,7

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 440 413,1
4 Ál lam köt vé nyek fel hal mo zott ka mat el szá mo lá sa 72 091,2

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 2 101,5
2 Kon szo li dá ci ó val kap cso la tos ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 25 037,6
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 37 006,3
5 Pos ta bank Rt.-nek át adott ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 6 247,4
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 1 461,2
7 Alá ren delt köl csön tõ ke köt vény ka mat el szá mo lá sa 1 406,5
8 MFB Rt.-nek át adott ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 5 281,4

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 139 569,0
2 La kos sá gi kincs tár je gyek ka mat el szá mo lá sa 61 655,6
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4 Kincs tá ri egy sé ges szám la fo rint be tét ka mat el szá mo lá sai 13 882,0
5 In ter ven ci ós fel vá sár lás elõ fi nan szí ro zá si költ sé gé nek meg té rí té se 998,3

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 1 273,8
2 Fo rint el szá mo lá sok 9 725,7

2 Ál lam pa pí rok ér té ke sí té sét tá mo ga tó kom mu ni ká ci ós kiadások 800,0
4 Kö ve te lés ke ze lés költ sé gei 70,0

4 Tõke kö ve te lé sek vissza té rü lé se
1 Kor mány hi te lek vissza té rü lé se 3 516,0
2 Nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze tek és kül föl di pénz in té ze tek bel föld re ki he lye zett hi te le i nek tõke-visszatérülése

1 Vi lág ban ki hi te lek tõ ke-vissza té rü lé se 1 084,4
2 EBB hi te lek tõ ke-vissza té rü lé se 693,0
3 OECF hi tel tõ ke-vissza té rü lé se 216,5

4 Ál la mi alap jut ta tás já ra dé ka 1 300,0

XLI. fe je zet össze sen: 880 247,2 95 817,4

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FÕ BEVÉTELEI

1 Vál lal ko zá sok költ ség ve té si be fi ze té sei
1 Tár sa sá gi adó 467 802,0
2 Hi tel in té ze tek és pénz ügyi vál lal ko zá sok kü lön adó ja 37 800,0
3 Bá nya já ra dék 20 100,0
5 Já ték adó-be vé tel 64 244,4
6 Egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó 75 300,0
7 Öko a dó

1 Ener gia adó 10 700,0
2 Kör nye zet ter he lé si díj 9 000,0

8 Egyéb be fi ze té sek 21 500,0
2 Fo gyasz tás hoz kap csolt adók

1 Ál ta lá nos for gal mi adó 2 048 000,0
2 Jö ve dé ki adó 672 300,0
3 Re giszt rá ci ós adó 62 300,0

3 La kos ság költ ség ve té si be fi ze té sei
1 Sze mé lyi jö ve de lem adó 1 011 804,4
2 Egyéb la kos sá gi adók 3 500,0
4 La kos sá gi il le té kek 97 600,0
5 Egyéb ki emelt díj be vé te lek 20 000,0

4 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 2 530,0
9 Ke zes ség-vissza té rü lés 1 500,0
10 Tör vény te le nül ki fi ze tett szö vet ke ze ti üz let ré szek vissza té rí té se 500,0
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5 Költ ség ve té si be fi ze té sek
1 Köz pon ti költ ség ve té si szer vek 13 500,0
2 He lyi ön kor mány za tok be fi ze té sei 6 500,0
3 El kü lö ní tett ál lam i pénz ala pok be fi ze té sei

6 Mun ka erõ pi a ci Alap 81 300,0
6 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 16 937,0

2 Kon cesszi ós be vé te lek
1 Sze ren cse já ték kal kap cso la tos kon cesszi ós díj 1 609,0
2 Inf ra struk tú rá val kap cso la tos kon cesszi ós díj és ár ve ré si díj 25 710,2

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 bevételek 30 000,0
4 Au tó pá lyák fi nan szí ro zá si rend sze ré nek vál to zá sá ból adó dó be vé te lek 148 612,0

7 Uni ós el szá mo lá sok
1 EU vissza té rí tés 7 915,7
2 Vám be sze dé si költ ség meg té rí té se 10 000,0
3 Cu kor il le ték be sze dé si költ ség meg té rí té se 414,6

XLII. fe je zet össze sen: 4 968 979,3

K I A D Á S I    F Õ Ö S S Z E G : 6 582 893,4

B E V É T E L I    F Õ Ö S S Z E G : 5 883 157,8

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE : –699 735,6
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2. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

2004/202.szám
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A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

millió forintban

B E V É T E L E K
2005. évi

elõirányzat
K I A D Á S O K

2005. évi
elõirányzat

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 113 230,0
Társasági adó 467 802,0
A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 37 800,0 KÖZSZOLGÁLATI MÛSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 44 564,8
Egyszerûsített vállalkozói adó 75 300,0
Energia adó 10 700,0 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 117 000,0
Környezetterhelési díj 9 000,0
Bányajáradék 20 100,0 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 215 067,9
Játékadó 64 244,4
Egyéb befizetések 21 500,0 CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
Egyéb központosított bevételek 106 731,0 Családi támogatások 330 317,0

Összesen: 813 177,4 Jövedelempótló és jövedelem kiegészítõ szociális támogatások 142 727,0
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Különféle jogcímen adott térítések 25 000,0

Általános forgalmi adó 2 048 000,0 Összesen: 498 044,0
Jövedéki adó 672 300,0 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK
Regisztrációs/fogyasztási adó 62 300,0 Költségvetési szervek kiadásai 1 807 696,4

Összesen: 2 782 600,0 Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok kiadásai 1 126 552,7
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Központi beruházások kiadásai 44 082,5

Személyi jövedelemadó 1 011 804,4 Összesen: 2 978 331,6
Adóbefizetések 3 500,0 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA
Illeték befizetések 97 600,0 Elkülönített állami pénzalapok támogatása 18 071,4
Egyéb kiemelt díjbevétel 20 000,0 Garancia és hozzájárulás a TB. alapok kiadásaihoz 421 404,1

Összesen: 1 132 904,4 Helyi önkormányzatok támogatása 884 146,5
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK Összesen: 1 323 622,0

Költségvetési szervek bevételei 513 905,8
Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok saját bevételei 20 606,6 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZÕDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 737,7
Központi beruházások saját bevételei

Együtt: 534 512,4 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 7 834,2
Fejezeti kezelésû elõirányzatok és központi beruházások EU támogatása 177 117,7

Összesen: 711 630,1 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 880 247,2
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBÕL

Központi költségvetési szervektõl származó befizetések 13 500,0 TARTALÉKOK
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 81 300,0 Általános tartalék 51 950,0
Helyi önkormányzatok befizetése 6 500,0 Céltartalékok 23 100,0

Összesen: 101 300,0 Összesen: 75 050,0
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 222 868,2
MNB BEFIZETÉSE KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 28 021,0
EGYÉB BEVÉTELEK 4 530,0
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 95 817,4 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 18 243,0
UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK

EU visszatérítés 7 915,7 ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 69 900,0
Vámbeszedési költség megtérítése 10 000,0
Cukorilleték beszedési költség megtérítése 414,6 BEFIZETÉS AZ EU-BA 210 000,0

Összesen: 18 330,3
BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 5 883 157,8 KIADÁSI FÕÖSSZEG: 6 582 893,4

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 699 735,6
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3. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

1. Községek általános feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG: 17 000 forint/lakos,

de legalább 1 500 000 forint,

és legfeljebb 3 600 000 forint községenként,

azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 fõt,

ott községenként legfeljebb 5 000 000 forint.

Legalább 2 500 000 forint hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot, amennyiben
közigazgatási feladatait egész évben körjegyzõség formájában látja el.

2. Települési igazgatási és kommunális feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1254 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az igazgatási, kommunális, út-, hídfenntartási,
valamint a település-üzemeltetés során jelentkezõ egyéb kiadásaihoz a lakosságszám szerint
illeti meg.

3. Körjegyzõség mûködésével kapcsolatos feladatok

a) Alap-hozzájárulás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 333 600 forint/körjegyzõség/hónap

b) Ösztönzõ hozzájárulás

Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:

ba) a két községbõl álló körjegyzõséget, ha a körjegyzõséghez tartozó községek
együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1000 fõt,

FAJLAGOS ÖSSZEG: 282 035 forint/hónap

bb) a három vagy négy községbõl álló körjegyzõséget, ha a körjegyzõséghez tartozó
községek együttes lakosságszáma nem éri el az 1000 fõt,

FAJLAGOS ÖSSZEG: 219 359 forint/hónap

bc) a három vagy több községbõl álló körjegyzõséget, ha a körjegyzõséghez tartozó
községek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1000 fõt, illetve az öt
vagy több községbõl álló körjegyzõséget, ha a körjegyzõséghez tartozó együttes
lakosságszám nem éri el az 1000 fõt,

FAJLAGOS ÖSSZEG: 438 720 forint/hónap

bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyû körjegyzõséget a
székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község
után.
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 156 680 forint/hónap

Az ösztönzõ hozzájárulás egy jogcímen, a lakosságszám szerint vehetõ igénybe.

Körjegyzõségnek tekintendõ a társult képviselõ-testület hivatala is.

A hozzájárulást a körjegyzõség (a társult képviselõ-testület, a körjegyzõi feladatokat ellátó
nagyközség, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe. Az igénylésnél, illetve az
év végi elszámolásnál

– az év közben megalakuló körjegyzõség – amennyiben megalakulásakor rendelkezik
kinevezett körjegyzõvel – a létrejöttét követõ hónap elsõ napjától,

– az év során megszûnõ körjegyzõség a megszûnés hónapjáig bezárólag vehetõ
figyelembe.

Amennyiben az önkormányzat 6 hónapot meghaladóan nem rendelkezik kinevezett
körjegyzõvel, e hozzájárulás idõarányos része nem illeti meg. Ez érvényes abban az esetben
is, ha a 6 hónap a költségvetési évet megelõzõ évben kezdõdik. Új körjegyzõ kinevezése
esetén az elsõ betöltött teljes hónaptól jár az idõarányos hozzájárulás.

4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3816 forint/külterületi lakos

A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkezõ települési önkormányzatokat a BM Központi
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal által 2004. augusztus havi állapotra
számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma
szerint illeti meg.

5. Körzeti igazgatási feladatok

a) FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 500 000 forint/körzetközpont

b) FAJLAGOS ÖSSZEG: 504 forint, az egyes okmányirodák 2003.
október 1-je és 2004. szeptember 30-a közötti
egyévi ügyiratszáma után, de okmányirodát
fenntartó önkormányzatonként legalább
6 000 000 forint

c) FAJLAGOS ÖSSZEG: 473 forint/lakos

d) FAJLAGOS ÖSSZEG: 147 forint/lakos

Az a)–d) pontban szereplõ hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
106. §-ának (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 52. §-ának (2) bekezdésében
hivatkozott kormányrendeletben kijelölt önkormányzatok elsõfokú gyámügyi, egyes
gyermekvédelmi, szociális, valamint építésügyi igazgatási feladataihoz, továbbá a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló az 1992. évi
LXVI. törvény 7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák mûködéséhez
kapcsolódik.
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A b) pontban szereplõ hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák
mûködési kiadásaihoz a feldolgozott ügyeknek a BM Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal által rendelkezésre bocsátott száma szerint illeti meg.

A c) pontban szereplõ hozzájárulás a kormányrendeletek által kijelölt városi, fõvárosi,
kerületi önkormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma szerint a gyám- és építésügyi
igazgatási feladataihoz illeti meg. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a
cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek törvényes
képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulást is.
A hozzájárulás összegét az érintett körzetre vonatkozóan csökkenti a d) pontban
megjelölt önkormányzatokat megilletõ állami hozzájárulás.

A d) pontban szereplõ hozzájárulás – lakosságszám szerint – azon nem körzetközpont
önkormányzatokat illeti meg, amelyeket a kormányrendelet az Étv. 52. § (2) bekezdése
alapján kijelölt a kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátására. Ezeket az
önkormányzatokat az a) és c) pontokban foglalt állami hozzájárulások nem illetik meg.

Azon városokat – a 2004. január 1-jét követõen várossá nyilvánított települések
kivételével –, amelyek csak közigazgatási területükön bejelentett állandó lakosokra
vonatkozóan, kizárólag gyám- és építésügyi igazgatási feladatokat látnak el, az a) és a
c) pont szerinti támogatás illeti meg.

6. Megyei, fõvárosi igazgatási és sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/lakos

A hozzájárulás a megyei, fõvárosi önkormányzatot igazgatási, területi honvédelmi igazgatási,
sport-, valamint területfejlesztési informatikai feladatainak kiadásaihoz a lakosságszám szerint
illeti meg.

7. Üdülõhelyi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 forint/idegenforgalmi adóforint

A hozzájárulás az üdülõvendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó
minden forintjához 2 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülõépület utáni
idegenforgalmi adó alapján nem igényelhetõ a hozzájárulás.

8. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos
foglalkoztatási gondokkal küzdõ települési önkormányzatok kiadásaihoz történõ
hozzájárulás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3600 forint/lakos

A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl
szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet által meghatározott települések önkormányzatait a
lakosságszám szerint illeti meg.

9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3700–17 050 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatok által a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható
pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz



2004/202. szám                                    M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                   16003

tartozó és az önkormányzatokat terhelõ különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési
kötelezettségekhez, valamint a közcélú munka szervezésének igazgatási feladataihoz
kapcsolódik.

E feladatok különösen: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnak, a rendszeres szociális
segélynek, az idõskorúak járadékának, a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott
ápolási díjnak és az utána fizetendõ nyugdíjbiztosítási járuléknak, az adósságcsökkentési
támogatásnak, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásnak
és a Szoctv. 38. §-a (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a tartósan
munkanélküliek jövedelempótló támogatásának és az ezen ellátottak után fizetendõ
egészségügyi hozzájárulásnak a 10 %-a, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv.
41. §-ának (4) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a
lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a
közgyógyellátás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés
térítési díjának szociális alapon történõ egyedi mérséklése vagy elengedése.

A települési önkormányzatokat ez az összeg a lakosságszám alapján a települések szociális
jellemzõibõl képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.

A mutatószám kialakításában:
– 30 %-os súllyal a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõknek a 2004.

március, június és szeptember havi létszámadatokból számított átlagának,
– 20 %-os súllyal a 60 éves és idõsebb korcsoportba tartozók számának,
– 30 %-os súllyal a rendszeres szociális segélyben részesülõknek a települési

önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott, valamint a közcélú
foglalkoztatásban résztvevõknek a 2004. március, június és szeptember havi együttes
létszámadataiból számított átlagának,

– 20 %-os súllyal a 18–59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem
fizetõk számának a 2003. évi adóbevallások összesítése alapján számított

lakosságszámon belüli részaránya szerepel.

10. A lakáshoz jutás feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1150–2200 forint/lakos,

de legalább 200 000 forint/település

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az állampolgárok lakáshoz jutásának
támogatásához lakosságszámuk alapján, a települések szociális és lakás-ellátottsági, valamint
lakás-közmûvesítettségi jellemzõibõl képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.

A mutatószám kialakításában szerepelnek:

– 15 %-os súllyal a 18–59 éves korcsoportba tartozóknak,

– 30 %-os súllyal a regisztrált munkanélküliek – 2003. november és 2004. február,
május és augusztus havi létszámadatokból számított – átlagának,

– 10 %-os súllyal a 2002. és 2003. évi házasságkötéseknek,

– 5 %-os súllyal a 2004. január 1-jén meglévõ lakószobáknak és

– 40 %-os súllyal a csatornahálózatba be nem kapcsolt lakásoknak

a lakosságszámhoz viszonyított aránya.
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11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások

aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG: 650 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó
szolgáltatások és intézményeik mûködési költségeihez kapcsolódik.

Ezek a feladatok különösen:
– a Szoctv. 61. §-ában meghatározott, a szociális és gyermekvédelmi

szolgáltatások, támogatások igénybevételére vonatkozó információnyújtás,
– a Szoctv. 64. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok

szerint mûködtetett családsegítés,
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott, a gyermekjóléti alapellátási

kötelezettségek körébe tartozó szolgáltatások, valamint a 44. §-ban
meghatározott házi gyermekfelügyelet és 41. § (4) bekezdése szerinti
napközbeni ellátás,

– a Gyvt. 40. § (1) bekezdése alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelõen mûködõ gyermekjóléti szolgáltatás.

A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg.

ab) Étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 75 600 forint/ellátott

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely az étkeztetést a
Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak
megfelelõen mûködteti.

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkeztetésben részesített személyek
száma alapján illeti meg.

Az ellátottak számának meghatározása:

Tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 252-vel.

Elszámolásnál az étkeztetésben részesülõk nyilvántartása alapján naponta összesített
ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel.

ac) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 120 000 forint/számított ellátott

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi
segítségnyújtást – különösen a bevásárlást, az otthoni életvitel segítését – a Szoctv.
63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen
mûködteti.

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtásban részesített
személyek száma és az egy ellátottra vonatkozó átlagos gondozási óraszám alapján
illeti meg.
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Az ellátottak számának meghatározása:

Tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 252-vel.

Elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesítettek nyilvántartása (gondozási
napló) alapján az éves szinten összesített gondozási óraszámot el kell osztani az egy
ellátottra vonatkozó átlagóraszámmal (1,5 óra/fõ). Az így megállapított éves
összlétszám 252-vel történõ osztása adja a számított ellátotti létszámot.

ad) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 120 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy
a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt
szakmai szabályoknak megfelelõen tartja fenn.

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma
alapján illeti meg.

ae) Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat kiegészítõ támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 174 forint/lakos

A kiegészítõ támogatásra az a legalább 5000 lakosságszámú települési
önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. és a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban
meghatározott szakmai szabályok szerint tart fenn családsegítõ és gyermekjóléti
szolgálatot.

b) Speciális alapellátási szolgáltatások

ba) Támogató szolgálat

FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 200 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a helyi önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 65/C. §-a
alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn
támogató szolgálatot és azt 2004-ben is mûködtette. Jogosult továbbá

– az a helyi önkormányzat, amely a kötelezõ feladata ellátása érdekében
mûködtetett fogyatékosokat ellátó intézményének keretében tart fenn
támogató szolgálatot, illetve

– az a 10 000 lakosságszámot elérõ települési önkormányzat, amely 2005-ben
új támogató szolgálatot mûködtet.

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti
meg.

bb) Közösségi ellátások

FAJLAGOS ÖSSZEG: 7 000 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat
jogosult, amely a Szoctv. 65/A. §-ában meghatározott közösségi ellátásokat a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen biztosítja.
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A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma
alapján illeti meg.

bc) Utcai szociális munka

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 300 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat
és a fõvárosi önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 65/E. §-ában meghatározott
utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak
megfelelõen mûködteti.

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti
meg.

bd) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 62 000 forint/ellátott

A hozzájárulásra az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat
jogosult, amely a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelõen jelzõrendszeres házi segítségnyújtást mûködtet, amelynek
keretében legalább 40 jelzõkészülék kerül kihelyezésre idõskorú vagy fogyatékos
személyek otthonába. E feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei
önkormányzat, amely a kötelezõ feladata ellátása érdekében mûködtetett bentlakásos
elhelyezést nyújtó intézményének keretében tart fenn jelzõrendszeres házi
segítségnyújtást.

A hozzájárulás az önkormányzatot a jelzõkészülékkel ellátottak száma szerint illeti
meg.

Az ellátottak számának meghatározása:

Tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel.

Elszámoláskor a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának
alapulvételével, a nyilvántartásban résztvevõk száma osztva 365-tel.

be) Idõskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali
intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 000 forint/ellátott

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon idõskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint
hajléktalanok számára nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn.

A taglétszámban nem vehetõk figyelembe a kizárólag étkezésben részesülõk és a
30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedõt
igénybevevõket.

bf) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 465 100 forint/ellátott

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn.
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A taglétszámban nem vehetõk figyelembe a kizárólag étkezésben részesülõk és a
30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.

A be), bf) pontokra vonatkozóan:

– Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült
éves száma osztva 252-vel, elszámolásnál az ellátottak gondozási naplója
(esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített tagok
számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással mûködõ
intézmények a 6, illetve 7 nap – alapulvételével számított éves ellátotti
létszám osztva 252-vel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a mûködési
engedélyben szereplõ létszám erejéig vehetõ figyelembe.

– A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás
alapja a külön jogszabályban meghatározott látogatási napló alapján
számított létszám, amely naponként nem lehet több a mûködési engedélyben
szereplõ férõhelyszám háromszorosánál.

bg) Gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 640 000 forint/központ

A hozzájárulás a Gyvt. 40. § (3) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott
speciális gyermekjóléti szolgáltatások mûködési költségeihez kapcsolódik.

A hozzájárulás a gyermekjóléti központot mûködtetõ legalább 40 ezer
lakosságszámú települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát
illeti meg.

12. Alapszolgáltatási központ

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 800 000 forint/központ

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 57. §
(4) bekezdése alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint
alapszolgáltatási központot mûködtet.

A hozzájárulásra jogosult továbbá az a települési önkormányzat is, amely 2004.
december 31-én gondozási központot mûködtet, és azt 2005. évben tovább mûködteti. A
hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti
meg.

13. Gyermekvédelmi szakellátás

a) Otthont nyújtó ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 857 200 forint/ellátott

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett otthont nyújtó ellátásokhoz kapcsolódik, és a
területi gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó megyei/fõvárosi önkormányzat veheti
igénybe a gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve
ideiglenes hatállyal elhelyezett 0–17 éves gyermekek után, akik

– nevelõszülõnél,

– gyermekotthonban,
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– kollégiumban, externátusban,

– többcélú közoktatási intézményben (gyógypedagógiai nevelést és oktatást
biztosító intézmény, diákotthon),

– fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában,

– lakóotthonban,

– kórházban és egyéb egészségügyi intézményben,

– albérletben és egyéb helyen

kerültek elhelyezésre.

Az a) pont alatti hozzájárulás igénybevétele esetén a b), c), d) pont alatti hozzájárulás
nem jár.

b) Különleges ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 958 200 forint/ellátott

A hozzájárulás a megyei/fõvárosi önkormányzatot a gyámhatósági határozattal átmeneti
vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett 0–17 éves gyermekek
után illeti meg, akik a gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleménye, és a
gyámhatóság határozata alapján a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti
különleges ellátásban részesülnek.

A b) pont alatti hozzájárulás igénybevétele esetén az a), c), d) pont szerinti hozzájárulás
nem jár.

c) Speciális (gyermekotthoni) ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 029 780 forint/ellátott

A hozzájárulás a megyei/fõvárosi önkormányzatot a gyámhatósági határozattal átmeneti
vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett 0–17 éves gyermekek
után illeti meg, akik a gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleménye és a
gyámhatóság határozata alapján a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti
speciális ellátásban részesülnek.

A c) pont alatti hozzájárulás igénybevétele esetén az a), b), d) pont alatti hozzájárulás
nem jár.

d) Utógondozói ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 780 000 forint/ellátott

A hozzájárulás a megyei/fõvárosi önkormányzatot a 18–24 éves korú, az a), b), c) pont
szerinti gondozásban korábban már részesült fiatal felnõtt után illeti meg, amennyiben
számára a gyámhivatal a Gyvt. alapján utógondozói ellátást rendel el.

Az a)–d) pontokra vonatkozóan:

Az ellátottak számának meghatározása:

Tervezéskor az otthont nyújtó ellátásban, a különleges ellátásban, a speciális gyermekotthoni
és utógondozói ellátásban részesülõk becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel,
elszámolásnál a tényleges gondozási napok száma osztva 365-tel. A gondozási napok szerinti
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nyilvántartást – elhelyezéstípusonként – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat köteles
vezetni az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján.

e) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mûködtetése

FAJLAGOS ÖSSZEG: 71 500 forint/ellátott

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz és
a megyei/fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottsághoz kapcsolódik. A hozzájárulást a
fenntartó megyei/fõvárosi önkormányzat veheti igénybe mindazon ellátottak után, akik a
területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerint vezetett nyilvántartásban szerepelnek.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült éves gondozási
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál a tényleges gondozási napok száma
osztva 365-tel.

Az a)–e) pontokra vonatkozó egyéb szabályok:

Amennyiben az a) vagy b), vagy c) vagy d) pont szerinti ellátásban részesülõ gyermek
bölcsõdei, óvodai ellátást/nevelést, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai oktatást,
kollégiumi, externátusi nevelést, ellátást, szervezett intézményi étkeztetést, általános iskolai
napközi ellátást vesz igénybe, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a
feladathoz kapcsolódó e melléklet és az e törvény 8. számú melléklete szerinti normatív
hozzájárulások és kiegészítõ támogatások igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek
szerint.

Ha nem a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó önkormányzat biztosítja az a), b),
c), d) pont szerinti szakellátásokat, akkor azokat a feladatot ellátó önkormányzat számára
megtéríti, legalább a kapcsolódó normatív hozzájárulás összegének megfelelõ szintig.

Ha az otthont nyújtó, a különleges ellátásban vagy a speciális gyermekotthoni ellátásban
részesülõ gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben szervezett intézményi
étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. §-ának (2) bekezdése szerint kell térítési
díjat fizetni.

Gyermekvédelmi szakellátásban részesülõ gyermek után a 14., 16. és a 26. d) jogcímen külön
normatív hozzájárulás nem igényelhetõ. A 14., 16. és a 26. d) jogcím szerinti intézményekben
elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek után az a) pont szerinti
normatív hozzájárulás vehetõ igénybe.

A gyermekvédelmi szakellátás normatív hozzájárulása tartalmazza a 26. ab), ac),
bb) pontokban meghatározott juttatásokhoz való hozzájárulást is.

Az a), b), c), d) pont szerinti hozzájárulásokat nem vehetik igénybe a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatokat fenntartó önkormányzatok a központi költségvetési szerv által fenntartott
intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-
végrehajtási intézetben stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás
keretében ellátottak után.

14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 769 200 forint/ellátott

A hozzájárulás az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban, hajléktalan- és egyéb rehabilitációs
intézményekben – kivéve a pszichiátriai, szenvedélybetegek és a fogyatékosok ápoló-gondozó
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és rehabilitációs bentlakásos intézményeit –, valamint a gyermekek, a családok, az
idõskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek és a fogyatékosok átmeneti elhelyezését
biztosító intézményekben, továbbá a gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes
szülõnél ellátottak után illeti meg az önkormányzatot.

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon idõskorúak, hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a
rehabilitációs intézményt), továbbá idõskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint
fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a
hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon
gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az
átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülõi jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást
kötöttek, és a helyettes szülõi tevékenység folytatására mûködési engedélyt kaptak, illetve a
nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülõi ellátást biztosítanak
írásbeli megállapodás alapján.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménynek minõsülnek a hetes jelleggel, meghatározott
idõszakhoz kötõdõen folyamatosan mûködõ, valamint határozott idõtartamra elhelyezést
biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülõ, továbbá
idõskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza (panzió,
otthonház).

Ha az intézmény közoktatási (korai fejlesztési és gondozási, óvodai, általános iskolai,
középiskolai, szakiskolai) feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormányzat az intézményen
belül oktatott tanulók után igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet és az e
törvény 8. számú melléklete szerinti közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítõ
támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel.

A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 15. pont
alatti, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos
intézményeiben ellátottak után a 16. pont alatti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi
önkormányzatot.

A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe
vett beutalt szociális intézményi tartós, illetve átmeneti elhelyezése esetén a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó önkormányzat idõarányosan biztosítja legalább az
e pont alatti normatív hozzájárulás összegét a feladatot ellátó önkormányzat számára.

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából kikerülõk
otthontalanságának megszüntetéséhez.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves
gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra
vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

15. Hajléktalanok átmeneti intézményei

FAJLAGOS ÖSSZEG: 548 000 forint/férõhely

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok
részére. A hozzájárulás a helyi önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti intézményében
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mûködõ férõhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás elõtti és utáni gondozását
szolgáló olyan férõhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz.

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézménybõl
kikerülõ hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez.

A férõhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló
becsült éves férõhelyek összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon
rendelkezésre álló férõhelyek éves összege osztva 365-tel.

16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi
ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 820 600 forint/ellátott

A hozzájárulás a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos gyermekek, illetve
fogyatékos felnõttek ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs bentlakásos intézményeiben
ellátottak után illeti meg a helyi önkormányzatot.

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-,
mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és
rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férõhellyel tartanak fenn, vagy a
Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelõ lakóotthont üzemeltetnek.

Ha az ide tartozó intézmények közoktatási (gyógypedagógiai ellátási, korai fejlesztési és
gondozási, óvodai nevelés keretében iskolai életmódra felkészítõ, általános iskolai,
középiskolai, szakiskolai) feladatot is ellátnak, akkor a fenntartó önkormányzat az
intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó
e melléklet és az e törvény 8. számú melléklete szerinti közoktatási célú normatív
hozzájárulásokat és kiegészítõ támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel.

A gyámhatósági határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe
vett beutalt szociális intézményi tartós, illetve átmeneti elhelyezése esetén a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó önkormányzat idõarányosan biztosítja legalább az
e pont alatti normatív hozzájárulás összegét a feladatot ellátó helyi önkormányzat számára.

A 16–35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a
támogatás az OEP finanszírozással együtt is igénybe vehetõ.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma
osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása
szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

17. Gyermekek napközbeni ellátása

a) Bölcsõdei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 462 900 forint/ellátott
A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos
és/vagy hetes) bölcsõdében ellátott beíratott gyermekek után vehetõ igénybe.
Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsõdét is
üzemeltet, akkor az ellátásban részesülõ gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet
számításba venni. A hozzájárulás gyermekvédelmi szakellátásban részesülõ gyermekek
után is igényelhetõ.
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A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott
étkeztetés térítési díjának normatív alapon történõ mérsékléséhez kapcsolódó támogatást
is.

A bölcsõdében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
Közokt. tv.) 30. §-ának (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve
a Közokt. tv. 30. §-ának (6) bekezdése alapján fejlesztõ felkészítésben részesülõ gyermek
után az önkormányzat e hozzájáruláson túlmenõen igénybe veheti a 21. c) és d) pont
szerinti hozzájárulást.

Az ellátottak számának meghatározása:

Tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott
gondozási napok száma osztva 252-vel.

Elszámoláskor a bölcsõdék havi jelentõlapja szerinti bent lévõ gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 252-vel.

b) Családi napközi ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 156 200 forint/ellátott

A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott
családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehetõ igénybe legfeljebb 14 éves
korig.

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott
étkeztetés térítési díjának normatív alapon történõ mérsékléséhez kapcsolódó támogatást
is.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel,
elszámolásnál a havi jelentõlapok szerinti bent lévõ gyermekek száma alapján összesített
éves gondozási napok száma osztva 252-vel.

c) Ingyenes intézményi étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 31 500 forint/ellátott

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos
és/vagy hetes) bölcsõdében ellátott azon gyermekek után vehetõ igénybe, akik a Gyvt.
148. §-ának (6) bekezdése alapján ingyenes bölcsõdei étkeztetésben részesülnek.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel,
elszámolásnál a havi jelentõlapok szerinti bent lévõ gyermekek száma alapján összesített
éves gondozási napok száma osztva 252-vel.

18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai

a) Szociális szolgáltatások regionális módszertani feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 170 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra jogosult az a települési önkormányzat, amely a Szoctv. 88/A. §-ának
(1) bekezdése alapján az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter által
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a módszertani feladatok ellátására kijelölt olyan családsegítõ vagy hajléktalanok ellátását
biztosító szolgálatot tart fenn, amely gondoskodik a módszertani feladatoknak a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet [a továbbiakban: 1/2000.
(I. 7.) SZCSM rendelet] elõírásai szerinti ellátásáról.

b) Szociális szolgáltatások országos módszertani feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 800 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra jogosult

– a megyei, fõvárosi önkormányzat, ha a Szoctv. 88. §-a (1) bekezdésének c) pontja
alapján gondoskodik az országos módszertani feladatok ellátásáról az erre kijelölt
egy szociális intézményben, szociális szolgáltatást alaptevékenységként végzõ
jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetnél (szolgáltatónál), valamint

– a helyi önkormányzat, ha az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszter által a Szoctv. 88/A. §-ának (1) bekezdése alapján módszertani
feladatok ellátására kijelölt bentlakásos intézményt tart fenn, amely az 1/2000.
(I. 7.) SZCSM rendelet elõírásai szerint gondoskodik az országos módszertani
feladatok ellátásáról.

c) Szociális szolgáltatások megyei módszertani feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG: 13 000 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra jogosult

– a megyei, fõvárosi önkormányzat, ha a Szoctv. 88. §-a (1) bekezdésének c) pontja
alapján gondoskodik a módszertani feladatok ellátásáról az erre kijelölt egy
szociális intézményben, szociális szolgáltatást alaptevékenységként végzõ jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezetnél (szolgáltatónál), valamint

– a helyi önkormányzat, ha az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszter által a Szoctv. 88/A. §-ának (1) bekezdése alapján módszertani
feladatok ellátására kijelölt bentlakásos intézményt tart fenn, amely az 1/2000.
(I. 7.) SZCSM rendelet elõírásai szerint gondoskodik a módszertani feladatok
ellátásáról.

d) Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 160 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra jogosult az a települési önkormányzat, amely olyan gyermekjóléti
szolgálatot nyújtó intézményt tart fenn, amelyet a Gyvt. 118. §-a (2) bekezdésében
foglaltak szerint módszertani feladatok ellátására jelöltek ki, és amely gondoskodik a
módszertani feladatoknak a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet elõírásai szerinti ellátásáról.

19. Óvodai nevelés

a) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 199 000 forint/gyermek
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A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben óvodai
nevelésben részesülõ azon gyermekek után veheti igénybe, akik 2004., illetve 2005.
december 31-éig a harmadik életévüket betöltik. Azokat a gyermekeket, akik a
közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszámmérés (október 1.) idõpontját követõen,
a 3. életévük betöltése után kapcsolódnak be az óvodai nevelésbe, a létszám számításánál
az óvodai nevelésbe lépést követõ hónap elsejétõl számítható hónapok arányában lehet
figyelembe venni.

Nem igényelhetõ hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2004.,
illetve 2005. év szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának
(5) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.

A gyógypedagógiai nevelésben résztvevõ óvodás gyermekek után a 21. aa) pont szerinti
hozzájárulások igényelhetõk, az ott meghatározott feltételek szerint.

b) Kiegészítõ hozzájárulás a 2005/2006. nevelési évtõl
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 10 000 forint/gyermek

A kiegészítõ hozzájárulást a 2005/2006. nevelési évtõl (a költségvetési év utolsó négy
hónapjára) igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben
óvodai nevelésben részt vevõ – a közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszám-mérés
(október 1.) idõpontjáig a harmadik életévüket betöltõ – gyermekek létszáma után,
amelyekben az óvodai csoportok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak

– a 2005/2006. nevelési évben induló elsõ nevelési évben a 65 %-át,

– a 2005/2006. nevelési évet megelõzõ nevelési években indított óvodai
csoportokban (a második, illetve harmadik nevelési évben) együttesen az 50 %-át.

Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevõ gyermek, ha a
többi gyermekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának
számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehetõ
figyelembe, de ezek után a gyermekek után a 21. ab) pont alatti hozzájárulások
igényelhetõk az ott meghatározott feltételek szerint.

Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek
nevelésére szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után
abban az esetben igényelhetõ e kiegészítõ normatív hozzájárulás, ha ezeknek a
csoportoknak az átlaglétszáma – nevelési évektõl függetlenül – eléri a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.)
43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám 65 %-át.

20. Iskolai oktatás

a) Iskolai oktatás az 1–4. évfolyamokon

aa) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 204 000 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános
iskola 1–4. évfolyamára járó tanulók után.
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A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevõ 1–4. évfolyamos tanulók után
a 21. aa) pont szerinti hozzájárulások igényelhetõk, az ott meghatározott feltételek
szerint.

ab) Kiegészítõ hozzájárulás a 2005/2006. tanévtõl
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 10 000 forint/tanuló

A kiegészítõ hozzájárulást a 2005/2006. tanévtõl (a költségvetési év utolsó négy
hónapjára) a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1–4.
évfolyamon oktatásban részt vevõ tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az
osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak

– a 2005/2006. tanévben induló 1. évfolyamon a 65 %-át,

– a 2005/2006. tanévet megelõzõ tanévekben években indított osztályokban
(a 2–4. évfolyamokon) együttesen az 50 %-át.

Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab)
pont alapján visszahelyezett tanulók kivételével – részt vevõ tanuló, ha a többi
tanulóval együtt vesz részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az
osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész
3. pontja szerint vehetõ figyelembe, de a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban
résztvevõ tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is – a 21. ab) pont
alatti hozzájárulások igényelhetõk az ott meghatározott feltételek szerint.

Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen
kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhetõ e kiegészítõ normatív
hozzájárulás – évfolyamoktól függetlenül –, ha ezeknek az osztályoknak az
átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám 65 %-át.

b) Iskolai oktatás az 5–8. évfolyamokon

ba) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 212 000 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános
iskola és a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8., a hat évfolyamos gimnázium
7–8. évfolyamára járó tanulók után.

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevõ 5–8. évfolyamos tanulók után
– beleértve a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8., a hat évfolyamos gimnázium
7–8. évfolyamára járó tanulókat is – a 21. aa) pont szerinti hozzájárulások
igényelhetõk, az ott meghatározott feltételek szerint.

A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott,
mûvészeti szakmai vizsgára felkészítõ, párhuzamos mûvészeti képzést folytató
szakiskola és szakközépiskola 5–8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a
központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól kezdõdõen – a Közokt. tv.
27. §-ának (7), illetõleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az
iskolában egyidejûleg sajátítja el az általános mûveltséget megalapozó pedagógiai
szakasz, valamint a mûvészeti szakképesítés megszerzésére felkészítõ pedagógiai
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szakasz követelményeit. A mûvészeti szakmai vizsgára felkészítõ párhuzamos
oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a mûvészeti szakmai elméleti és szakmai
gyakorlati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a 20. d) és a 20. e) pont szerinti
hozzájárulás nem igényelhetõ.

bb) Kiegészítõ hozzájárulás a 2005/2006. tanévtõl
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 10 000 forint/tanuló

A kiegészítõ hozzájárulást a 2005/2006. tanévtõl (a költségvetési év utolsó négy
hónapjára) a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben
5–8. évfolyamon – a ba) pont szerint figyelembe vehetõ – oktatásban részt vevõ
tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma
intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak

– a 2005/2006. tanévben induló 5., hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén
a 7. évfolyamon a 65 %-át,

– a 2005/2006. tanévet megelõzõ tanévekben években indított osztályokban
(a 6–8. évfolyamokon, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a
8. évfolyamon) együttesen az 50 %-át.

Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a
21. ab) pont alapján visszahelyezett tanulók kivételével – részt vevõ tanuló, ha a
többi tanulóval együtt vesz részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az
osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész
3. pontja szerint vehetõ figyelembe, de a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban
résztvevõ tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is – a 21. ab) pont
alatti hozzájárulások igényelhetõk az ott meghatározott feltételek szerint.

Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen
kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhetõ e kiegészítõ normatív
hozzájárulás – évfolyamoktól függetlenül –, ha ezeknek az osztályoknak az
átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám 65 %-át.

c) Iskolai oktatás a 9–13. évfolyamokon

FAJLAGOS ÖSSZEG: 262 000 forint/tanuló

ca) A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott
gimnázium és szakközépiskola 9–12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának
(4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben
a 13., valamint a szakiskola 9–10. évfolyamára járó tanulók után.

cb) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa
fenntartott, mûvészeti szakmai vizsgára felkészítõ, párhuzamos mûvészeti képzést
folytató szakiskola 9–10. és a szakközépiskola 9–12., továbbá a Közokt. tv.
28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében
meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi
program alapján – a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetõleg a 29. § (8) bekezdése
szerint – ugyanabban az iskolában egyidejûleg sajátítja el az általános mûveltséget
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megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a mûvészeti szakképesítés megszerzésére
felkészítõ pedagógiai szakasz követelményeit. A mûvészeti szakmai vizsgára
felkészítõ párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a mûvészeti szakmai
elméleti és szakmai gyakorlati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a 20. d) és a
20. e) pont szerinti hozzájárulás nem igényelhetõ.

cc) A hozzájárulás kétszerese jár a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának
(8) bekezdése alapján, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint
szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevõ 9–10. évfolyamos tanulók után, ezen
belül a 27. §-a (8) bekezdésének d) pontja alapján a 2005. szeptember 1-jétõl
bevezetésre kerülõ szakképzést elõkészítõ évfolyamon tanulók után a költségvetési
év utolsó 4 hónapjára.

cd) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a
középiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött
megállapodás alapján, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programja keretében szervezik meg az oktatást, nevelést. Továbbá azon
9. elõkészítõ osztályba járó középiskolai tanulók után jár a hozzájárulás kétszerese,
akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos
Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási
miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik meg az oktatást, nevelést.

Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetõk igénybe.

d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)

FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott
szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztõ
szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelõen, a szakképzési
évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevõ tanulók után az elsõ
szakképesítés megszerzésére történõ felkészítéshez, továbbá a – a Közokt. tv. 121. §-a
(1) bekezdésének 21. pontja figyelembevételével – második szakképzésben utoljára a
2004/2005. tanévben indított képzésekben résztvevõk 2004/2005. tanévi létszámának
8/12-ed része és a 2005/2006. tanévi létszámának 4/12-ed része alapján. Azok után a
tanulók után, akik 2005/2006. tanévben kezdik meg a második szakképzésüket
(a költségvetési év utolsó 4 hónapjára) nem igényelhetõ a normatív hozzájárulás.

e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

FAJLAGOS ÖSSZEG: 112 000 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott
szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztõ
szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelõen
szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt vevõ tanulók után az elsõ
szakképesítés megszerzésére történõ felkészítéshez, továbbá a – a Közokt. tv. 121. §-a
(1) bekezdésének 21. pontja figyelembevételével – második szakképzésben utoljára a
2004/2005. tanévben indított képzésekben résztvevõk 2004/2005. tanévi létszámának
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8/12-ed része és a 2005/2006. tanévi létszámának 4/12-ed része alapján a következõk
szerint:

ea) az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) egy évfolyamos képzési
idõvel meghatározott szakképzésben részt vevõ valamennyi, valamint a legalább
kettõ és fél évfolyamos képzési idõvel meghatározott szakképzés esetében a
második szakképzési évfolyam, illetve a záró szakképzési évfolyamot megelõzõ
további szakképzési évfolyamon iskolai tanmûhelyben szakmai gyakorlati
képzésben részt vevõ tanulók után. Továbbá a speciális szakiskola, a
készségfejlesztõ speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés
keretében – az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek átadását
szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét
szakképzési évfolyamon a gyakorlati képzésben részt vevõ tanulók után.

eb) a hozzájárulás 140 %-át igényelheti a helyi önkormányzat, az elsõ szakképzési
évfolyamon az iskolai tanmûhelyben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt
vevõ tanulók után, ha az OKJ-ben meghatározott képzési idõ az adott szakképzés
esetén az egy évfolyamot meghaladja.

ec) a hozzájárulás 60 %-át igényelheti a helyi önkormányzat azon iskolai
tanmûhelyben szervezett szakmai képzések esetében, amikor az OKJ-ben
meghatározott évfolyamok száma legalább kettõ és fél, a kettõ és féléves képzések
esetében az utolsó félévben. A további szakképzések esetén a záró szakképzési
évfolyamon iskolai tanmûhelyben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt
vevõ tanulók után, valamint, ha az OKJ-ben meghatározott évfolyamok száma
meghaladja az egy évfolyamot és nem éri el a két évfolyamot, az elsõ szakképzési
évfolyamot követõ szakképzési évfolyamon iskolai tanmûhelyben gyakorlati
képzésben részt vevõ tanulók után.

ed) a hozzájárulás 20 %-át igényelheti a helyi önkormányzat a tanulószerzõdés
alapján nem a helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett
szakmai gyakorlati képzésben részt vevõ azon tanulók után, akikkel a szakképzési
törvény 27. §-a alapján tanulószerzõdést kötöttek a gyakorlati képzés szakmai
ellenõrzésére és az iskolai tanmûhelyben szervezett kiegészítõ képzésekre.

Az ea)–ec) hozzájárulás feltétele, hogy a gyakorlati oktatást a szakképzés
megkezdésének és folytatásának feltételeirõl szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet
13. §-a szerint, a gyakorlati képzés tantervében meghatározott feltételekkel rendelkezõ
iskolai tanmûhelyben, tangazdaságban, tanboltban, tankórteremben, tankertben,
tanudvarban, tankonyhában, laboratóriumban, tanirodában, demonstrációs teremben,
gyakorló és szaktanteremben szervezzék meg.

Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetõk igénybe a
Kiegészítõ szabályok 1. i) pontjában a létszám-számításra vonatkozó elõírások szerint.

Azok után a tanulók után, akik 2005/2006. tanévben kezdik meg – a Közokt. tv. 121. §-a
(1) bekezdésének 21. pontjában foglaltak alapján – a második szakképzésüket,
(a költségvetési év utolsó 4 hónapjára) nem igényelhetõ a normatív hozzájárulás.
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21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános
iskolában

aa) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 464 000 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános
iskola 1–8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8., és a hat évfolyamos gimnázium
7–8. évfolyamán az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevõ
gyermek, tanuló után veheti igénybe. Függetlenül attól jár ez a hozzájárulás, hogy az
érintett gyermeknek, tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy a
fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott csoportban, osztályban, a többi
gyermektõl, tanulótól elkülönítve biztosítják a nevelést, oktatást.

A hozzájárulás igénybe vehetõ a fogyatékos általános iskolai tanuló után abban az
esetben is, ha tanulmányi kötelezettségét a szakértõi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola
legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít, továbbá, ha a nem
fogyatékos tanuló – a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. §-a
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányait
magántanulóként folytatja, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc
tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.

A hozzájárulás 70 %-a igényelhetõ a helyi önkormányzat által fenntartott általános
iskolába járó azon tanuló után, akinek az esetében az illetékes szakértõi és
rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet [a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM
rendelet] 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés
indokoltsága (a sajátos nevelési igény] megszûnt, és a tanuló a 2004/2005. tanévet,
illetve a 2005/2006. tanévtõl visszahelyezett tanuló a 2005/2006. tanévet a kötelezõ
felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, és az áthelyezés
(tan)évében az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik
meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el
a szakértõi és rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának
(5)–(7) bekezdése alapján. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstõl számított
második tanév végéig igényelhetõ.

E hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül csak a
24. a) és c)–e), a 25–26., valamint a 30. pontban meghatározott hozzájárulások
igényelhetõk, az ott meghatározott feltételekkel.

ab) Kiegészítõ hozzájárulás a 2005/2006. nevelési évtõl, tanévtõl
      FAJLAGOS ÖSSZEGE: 10 000 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítõ hozzájárulást a helyi önkormányzat a 2005/2006. nevelési évtõl,
tanévtõl (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) az általa fenntartott azon
intézményekben óvodai gyógypedagógiai nevelésben, és az általános iskola 1–8., a
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nyolc évfolyamos gimnázium 5–8., a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamán
gyógypedagógiai oktatásban részt vevõ gyermekek, tanulók létszáma után
igényelheti, amelyekben az óvodai csoportok, iskolai osztályok – az aa) pont alapján
visszahelyezett tanulók kivételével – a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész
3. pontja szerint számított átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a
Közokt. tv. 3. számú mellékletében foglalt csoport, osztály átlaglétszámnak

– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított elsõ nevelési évben, illetve 1. és
5. évfolyamon, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon
évfolyamonként a 65 %-át,

– a második és harmadik nevelési évben, illetve a 2–4. és 6–8. évfolyamokon
együttesen, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon az
50 %-át.

Az aa) pont alatti – visszahelyezett – tanulókat az osztály létszámának számításánál
egy tanulóként kell figyelembe venni.

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevõk létszáma után e hozzájárulás
mellett – a csoport, illetve osztály átlaglétszám feltételekhez kötött – a 19. b) és
20. ab), bb) pont szerinti hozzájárulás nem igényelhetõ.

Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen
kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhetõ e kiegészítõ normatív
hozzájárulás – nevelési évektõl, évfolyamoktól függetlenül –, ha ezeknek a
csoportoknak, osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának
(4) bekezdése szerinti létszám 65 %-át.

b) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás a középiskolában, szakiskolában és a
szakképzõ intézményben

FAJLAGOS ÖSSZEG: 464 000 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában, szakiskolában
és szakképzõ intézményekben az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban
részt vevõ tanuló – beleértve a második és további szakképzésben részt vevõ tanulót –
után veheti igénybe. Függetlenül attól jár ez a hozzájárulás, hogy az érintett tanulónak a
többi tanulóval együtt vagy a fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott
osztályban, tagozatban, iskolában a többi tanulótól elkülönítve biztosítják a nevelést,
oktatást.

A hozzájárulás igénybe vehetõ a fogyatékos iskolai tanuló után abban az esetben is, ha
tanulmányi kötelezettségét a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
magántanulóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra
egyéni felkészítést biztosít, továbbá, ha a nem fogyatékos tanuló – a magasabb összegû
családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján
tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti
nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
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Ez a hozzájárulás igényelhetõ a helyi önkormányzat által fenntartott – a Közokt. tv.
27. §-ának (10) és (12) bekezdésében meghatározott – speciális szakiskolába,
készségfejlesztõ szakiskolába, elõkészítõ szakiskolába járó tanulók után is.

A b) pont szerinti hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül
csak a 20. e), a 24. c)–e), a 25–26., valamint a 30. pontban meghatározott hozzájárulások
igényelhetõk, az ott meghatározott feltételekkel.

c) Korai fejlesztés, gondozás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/gyermek

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási
intézményben – bölcsõde, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon –
szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt vevõ gyermek után veheti igénybe, ha
a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet
8. §-ában foglalt követelményeknek megfelelõen gondoskodik. E hozzájárulás mellett a
közoktatási célú hozzájárulások közül más nem igényelhetõ.

d) Fejlesztõ felkészítés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 325 000 forint/gyermek

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási –
bölcsõde, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali intézménye – intézményben szervezett fejlesztõ felkészítésben
(képzési kötelezettség) részt vevõ gyermekek után veheti igénybe, ha a feladat ellátásáról
a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt
követelményeknek megfelelõen gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú
hozzájárulások közül más nem igényelhetõ.

22. Alapfokú mûvészetoktatás

a) Zenemûvészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG: 105 000 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú mûvészetoktatási
intézmény zenemûvészeti ágán az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben
meghatározott egyéni foglalkozás keretében történõ oktatásban részt vevõ tanulók után
veheti igénybe.

b) Képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG: 59 000 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú mûvészetoktatási
intézmény képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ágán tanulók
létszáma után veheti igénybe. Ez a hozzájárulás jár a zenemûvészeti ágon csoportos
fõtanszakos zeneoktatásban részt vevõ tanulók után is.
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Az alapfokú mûvészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevõ tanuló
csak egy jogcímen vehetõ figyelembe abban az esetben is, ha az a) és b) jogcím szerinti
oktatást együttesen veszi igénybe, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több
alapfokú mûvészetoktatási intézmény szolgáltatását veszi igénybe.

Azonos évfolyam esetén a tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyikben az
összes foglalkozási órából több foglalkozást igényel, azonos foglalkozási órák esetén
pedig az a) pont szerinti hozzájárulás jár.

23. Kollégiumok közoktatási feladatai

a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 220 000 forint/tanuló

aa) A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali
oktatásban még nem részesülõ gyermek után veheti igénybe abban az esetben, ha a
kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként mûködik, és az óvodai
nevelés feladatát is ellátja.
E támogatásra jogosult gyermekek után más jogcímen nem vehetõ igénybe normatív
hozzájárulás .

A hozzájárulást a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 53. §-ának (7)–(9) bekezdése
alapján biztosított kollégiumi, externátusi nevelésben, oktatásban részesülõ, nappali
rendszerû oktatásban részt vevõ tanuló után is igénybe veheti akkor, ha a tanuló a
Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerû oktatásban vesz részt.

A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevõk
kollégiumi neveléséhez oktatásához nem ez, hanem a b) pont szerinti hozzájárulás
igényelhetõ.

ab) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a
kollégiumi nevelésben, oktatásban részesülõ tanulók után, akik számára az Oktatási
Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást.

ac) A hozzájárulás háromszorosát veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a
tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás
alapján a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében
az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik meg a nevelést,
oktatást.

b) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 520 000 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a
szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók után veheti igénybe, függetlenül attól, hogy külön erre a célra
létrehozott intézményben, illetve a többi tanulóval együtt szervezik-e meg a nevelést,
oktatást.

E hozzájárulás igényelhetõ akkor is, ha a sajátos nevelési igényû gyermek – a szakértõi
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú
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intézmény keretében mûködõ óvodában – az óvodai nevelés mellett kollégiumi
nevelésben is részesül.

A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett, illetve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a
hozzájárulás nem igényelhetõ. Ha a gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos
tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is biztosító önkormányzat nyújtja, akkor az
illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak legalább e normatív
hozzájárulásnak megfelelõ összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után, az ott
meghatározott feltételek megléte esetén.

24. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz

a) Általános iskolai napközi foglalkozás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 23 000 forint/tanuló

aa) A kiegészítõ hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános
iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamán, a hat évfolyamos
gimnázium 7–8. évfolyamán nappali rendszerû oktatáshoz kapcsolódóan a Közokt.
tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti idõkeretekben szervezett napközis vagy
tanulószobai foglalkozáson részt vevõ tanulók után veheti igénybe a Kiegészítõ
szabályok 1. l) pontja szerint.

ab) A hozzájárulás negyven százalékkal növelt összegét veheti igénybe a helyi
önkormányzat az általa fenntartott általános iskola 1–4. évfolyamán a nevelési-
oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
[a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/C. §-ának megfelelõen
szervezett egész napos iskolaotthonos osztályba járó tanulók után a Kiegészítõ
szabályok 1. m) pontja szerint.

b) Különleges helyzetben lévõ gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 000 forint/gyermek, tanuló

ba) A kiegészítõ hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
általános iskolában nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanuló után, ha a tanuló
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában meghatározott követelmények és az
oktatási miniszter által kiadott program szerint képesség-kibontakoztató
felkészítésben vesz részt. Az igényjogosultság számítása a Kiegészítõ szabályok
1. n) pontja szerint történik.

bb) E kiegészítõ hozzájárulás igényelhetõ a helyi önkormányzat által fenntartott
óvodában óvodai nevelésben részt vevõ gyermek, az iskolában nappali rendszerû
oktatásban részt vevõ tanköteles tanuló után is, ha a gyermeket, tanulót a nevelési
tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt terápiás
gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak, a nevelési tanácsadó
szakvéleményében foglaltak alapján legfeljebb tizenöt fõs óvodai csoportban, iskolai
osztályban, az oktatási miniszter által kiadott személyiségfejlesztõ, tehetséggondozó,
felzárkóztató program szerint – legalább heti hat óra – foglalkoztatást biztosítanak.
Az igényjogosultság számítása a Kiegészítõ szabályok 1. n) pontja szerint történik.
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bc) A kiegészítõ hozzájárulás kétszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az általa
fenntartott óvodában óvodai nevelésben részt vevõ gyermek, az iskolában nappali
rendszerû oktatásban részt vevõ tanköteles tanuló után, ha a gyermeket, tanulót a
nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt terápiás
gondozásba vette és a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadó
szakvéleményében foglaltak alapján a teljes óvodai nevelését, iskolai oktatását kis
létszámú – legfeljebb tizenöt fõs – óvodai csoportban, iskolai osztályban szervezték
meg, feltéve, hogy a kis létszámú óvodai csoportot, iskolai osztályt a 2003/2004.
tanévben, vagy azt megelõzõen szervezték meg. A 2004/2005. nevelési évtõl,
tanítási évtõl szervezett kis létszámú óvodai csoportok, iskolai osztályok létszáma
után csak a ba) hozzájárulás vehetõ igénybe a Kiegészítõ szabályok 1. m) pontja
szerint.

bd) A kiegészítõ hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat a
nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter
által kiadott program szerint a 2003/2004-es tanévtõl az 1., 5. vagy 9. évfolyamtól
kezdve felmenõ rendszerben vesz részt integrációs felkészítésben a Kiegészítõ
szabályok 1. m) pontja szerint.

A ba)–bd) pont alatti hozzájárulások nem igényelhetõk, ha a tanuló a 20. cc) pont
szerint a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató
oktatásban vesz részt, vagy ha a 20. cd), illetve a 23. ab) és ac) pont szerint az
Arany János Tehetséggondozó Programban, vagy az Arany János Kollégiumi
Programban vesz részt, ha a 21. aa) és b) pont alapján különleges gondozás
keretében nyújtott nevelésben, oktatásban, illetve a 26. c) pont szerinti ellátásban
részesül.

be) A kiegészítõ hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat az
általa fenntartott gyermekgyógyüdülõben, egészségügyi intézményben,
rehabilitációs intézményben, a tanévbõl a 180 naptári napot el nem érõ, de
90 naptári napot meghaladóan gyógykezelés alatt álló tanuló után. A tanéven belül
megszakítás nélkül legalább 180 naptári napon tartós gyógykezelés alatt álló,
nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanuló után – ha részére az intézményben az
oktatást folyamatosan biztosítják – a kiegészítõ hozzájárulás ötszöröse jár.
A hozzájárulás igénybevételét megalapozó tanulólétszámot a Kiegészítõ szabályok
1. o) pontjában foglaltak szerint kell megállapítani. E hozzájárulás mellett a
feladatellátáshoz további, közoktatási jogcímû hozzájárulás nem igényelhetõ.

A b) pont alatti hozzájárulások egy gyermek, tanuló után csak egy jogcímen vehetõk
igénybe.

c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/gyermek, tanuló

ca) A kiegészítõ hozzájárulást a helyi önkormányzat a következõ esetekben
igényelheti:

− Ha az általa fenntartott óvodában a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó
gyermekek anyanyelvû és kétnyelvû óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai
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kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM
rendelet (a továbbiakban: kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési
program alapján szervezi meg, az óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek
létszáma után.

− Ha az általa fenntartott iskolában a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó,
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók részére, a
nyelvoktató iskolai nevelést-oktatást (ideértve a romani és a beás nyelveket
is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv
alapján szervezi, az ebben a képzésben részt vevõ tanulók létszáma után.

− Ha az általa fenntartott iskolában a Közokt. tv. 86. §-ának (5) bekezdése
alapján kiegészítõ kisebbségi oktatást szervez a kisebbségi oktatás irányelve
figyelembevételével készült helyi tanterv szerint, az ebben a képzésben részt
vevõ tanulók létszáma után.

A kizárólag magyar nyelven a kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve
szerint folyó roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerû iskolai nevelés-
oktatás esetén, a részt vevõ gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság
számításánál el kell osztani 2-vel.

− A hozzájárulás 50 %-ára jogosult a helyi önkormányzat az általa fenntartott
iskolában olyan menekült, menedékes, nem magyar ajkú, nem magyar
állampolgár tanköteles tanuló után, akinek a törvényes képviselõje a Magyar
Köztársaság területén munkavállalás céljából jogszerûen tartózkodik, és
akinek oktatását, nevelését az oktatási intézmény – a Közokt. tv. 110. §-ának
(8) bekezdése értelmében – központi pedagógiai program alapján szervezi
meg.

cb) A kiegészítõ hozzájárulás 170 %-át igényelheti a helyi önkormányzat az általa
fenntartott iskolában, nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók után a
következõ feltételek szerint:

− ha az oktatást nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven
(nemzetiségi két tanítási nyelvû oktatás) szervezi meg a kisebbségi oktatás
irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alapján, vagy

− ha az oktatást két tanítási nyelven (két tanítási nyelvû oktatás) szervezi meg,
azokon az évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelezõ,
illetve választható, ott a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve szerint
készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy

− ha a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése
alapján készült helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv szerint
nyelvi elõkészítõ évfolyamot szervez, az elõkészítõ évfolyamon tanulók
létszáma után.

A c) pont szerinti kiegészítõ hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy
jogcímen vehetõk igénybe.

A hozzájárulás igénylésének további, együttes feltételeit a Kiegészítõ szabályok
1. p) pontja tartalmazza.
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d) Kulturális, egyéb szabadidõs, egészségfejlesztési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1000 forint/tanuló

A kiegészítõ hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 20. aa), ba), c)–d) és 21. aa)
és b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerû oktatásban résztvevõknek a
Kiegészítõ szabályok 1. h) pontja szerint számított adata alapján veheti igénybe a
pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli kulturális, mûvészeti,
szabadidõs-sport vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola, illetve
egészségfejlesztést megvalósító feladataihoz.

e) Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1300 forint/tanuló

A kiegészítõ hozzájárulást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének
20. aa), ba), c), d) és 21. aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerû
oktatásban résztvevõknek az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítõ szabályok
1. h) pontja szerint számított adata alapján veheti igénybe – figyelembe véve az iskolai
sporttevékenységrõl szóló 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet 3. §-ában
foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához.

25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok feladatellátásához

a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása

aa) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítõ hozzájárulást igényelheti az óvodát, általános iskolát fenntartó
önkormányzat a lakott külterületérõl és a közigazgatási területén kívülrõl óvodába,
illetve az általános iskola 1–8. évfolyamára, a hat évfolyamos gimnázium
7–8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamára bejáró, nappali
rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók ellátásához.

Bejáró az a gyermek, tanuló, aki nem a lakóhelye, ennek hiányában nem a
tartózkodási helye szerinti székhelyû óvodába, illetve az általános iskola
1–8. évfolyamára, a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamára, a nyolc
évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamára jár. Bejárónak tekintendõ az a gyermek,
tanuló is, akit az intézményt fenntartó lakott külterületrõl szervezett formában szállít
az intézménybe.

A kollégiumi elhelyezésben részesülõk esetén, a kollégium székhelyén nevelésben,
oktatásban résztvevõk után, továbbá a fõváros közigazgatási területén lakók után, ha
fõvárosi székhelyû óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhetõ.

ab) Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítõ hozzájárulást a fenntartó helyi önkormányzat a nem a lakóhelye, ennek
hiányában nem a tartózkodási helye szerinti gimnázium, a szakközépiskola
9–13. évfolyamára, illetve a szakiskola 9–10. évfolyamára, valamint a szakképzési
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évfolyamokra bejáró nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók után –
beleértve az elõbbi intézményekben gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban
részesülõket is – a következõk szerint veheti igénybe:

– a megyei fenntartásban lévõ intézménybe más megye közigazgatási
területérõl bejáró tanuló után,

– a fõvárosi önkormányzat és a fõvárosi kerületi önkormányzatok
fenntartásában lévõ intézménybe a fõváros közigazgatási területén kívüli
település(ek)rõl bejáró tanuló után,

– a települési önkormányzatok fenntartásában lévõ intézménybe más
település(ek) közigazgatási területérõl bejáró tanuló után.

A kollégiumi (externátusi) elhelyezésben részesülõk esetén, a kollégium székhelyén
nevelésben, oktatásban résztvevõk után a hozzájárulás nem igényelhetõ.

b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók
támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/gyermek, tanuló

ba) A hozzájárulást igényelheti az intézményfenntartó társulás keretében az
intézmény székhelye szerinti önkormányzat a társulásban részt vevõ községek
óvodai nevelésben, általános iskolai 1–8. évfolyamos oktatásban részt vevõ
gyermek, tanuló létszáma után, ha az intézményi szinten számított csoport, osztály
átlaglétszámok – a társulásban mûködõ minden intézményben, intézményi szinten –
kivétel nélkül elérik a 19. b), a 20. ab) és bb), valamint a 21. ab) pontban
meghatározott csoport, osztály átlaglétszámokat.

A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem
jár.

További feltétel az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban
rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az
intézmény költségvetésének közös meghatározása.

c) A kistelepülések támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 12 500 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítõ hozzájárulást a következõ feltételek fennállása esetén az a települési
önkormányzat veheti igénybe, amely 2004. augusztus 1-jén önálló közigazgatási
jogállással rendelkezett és az óvoda, iskola fenntartása összhangban áll a megyei
fejlesztési tervben foglaltakkal:

ca) Kiegészítõ hozzájárulást vehet igénybe az az önkormányzat, amelynek
illetékességi területén a lakosságszám 2999 fõnél több, de a 3500 fõt nem haladja
meg, az általa fenntartott

− óvodában óvodai nevelésben részesülõ gyermekek után,

− általános iskolában, valamint hat évfolyamos gimnázium 7–8., illetve nyolc
évfolyammal mûködõ gimnázium 5–8. évfolyamán nappali rendszerû
oktatásban részt vevõ tanulók után.
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Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében mûködik, abban az esetben
vehetõ igénybe a kiegészítõ hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem haladja meg a
3500 fõt.

cb) A kiegészítõ hozzájárulás összegének kétszeresét veheti igénybe az az
önkormányzat, amelynek illetékességi területén a lakosságszám eléri az 1100 fõt, de
nem haladja meg a 2999 fõt, az általa fenntartott

− óvodában óvodai nevelésben részesülõ gyermekek után,

− általános iskolában, valamint hat évfolyamos gimnázium 7–8., illetve nyolc
évfolyammal mûködõ gimnázium 5–8. évfolyamán nappali rendszerû
oktatásban részt vevõ tanulók után.

Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében mûködik, abban az esetben
vehetõ igénybe a kiegészítõ hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem haladja meg a
2999 fõt.

cc) A kiegészítõ hozzájárulás összegének kétszeresét veheti igénybe az az
önkormányzat, amelynek illetékességi területén a lakosságszám nem éri el az
1100 fõt, az általa fenntartott

− általános iskola 5–8., valamint hat évfolyamos gimnázium 7–8., illetve nyolc
évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamán nappali rendszerû oktatásban részt
vevõ tanulók után,

− általános iskola 1–4. évfolyamán nappali rendszerû oktatásban részt vevõ
tanulók után, ha a cd) pont szerinti hozzájárulást nem igényelheti.

Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében mûködik, abban az esetben
vehetõ igénybe a kiegészítõ hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem érte el az
1100 fõt.

cd) A kiegészítõ hozzájárulás összegének négyszeresét veheti igénybe az az
önkormányzat, amelynek az illetékességi területén a lakosságszám nem éri el az
1100 fõt, az általa fenntartott

− óvodában óvodai nevelésben részesülõ gyermekek után,

− általános iskola 1–4. évfolyamára járó, nappali rendszerû oktatásban részt
vevõ tanulók után, ha az önkormányzat – a Közokt. tv. 85. §-ának
(4) bekezdése alapján készített önkormányzati intézkedési terv, illetve, ha
ilyen készítésére az önkormányzat nem köteles, a megyei fejlesztési terv
alapján – az általános iskolai nevelésrõl-oktatásról az 5–8. évfolyamon
– a b) pont szerinti feltételeknek megfelelõen létrehozott – társulás keretében
gondoskodik.

Ha a települési önkormányzat az általa fenntartott közoktatási intézményben, az
óvodai nevelés keretében nemzetiségi, kisebbségi kétnyelvû, vagy anyanyelvû
nevelést, a 4. évfolyamnál magasabb évfolyamon nemzetiségi, kisebbségi
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(nyelvoktató, kétnyelvû vagy tannyelvû) iskolai nevelést-oktatást biztosít, egyéb
feltételek megléte esetén a hozzájárulást társulásban való részvétel nélkül is
igényelheti.

Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében mûködik, akkor az 1100 fõ
alatti lakosságszámú önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermekek, tanulók után jár a
hozzájárulás.

A ca)–cd) pontban meghatározottak alapján igényelhetõ hozzájárulás kétszeresét
igényelheti a helyi önkormányzat azon gyermekek, tanulók után, akiknek nemzetiségi
nyelvû vagy nemzetiségi két tanítási nyelvû óvodai nevelést, illetve nemzetiségi nyelvû,
nemzetiségi két tanítási nyelvû vagy nemzetiségi nyelvoktató, nappali rendszerû iskolai
nevelést-oktatást biztosít.

A c) pont alatti kiegészítõ hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy
jogcímen igényelhetõk.

26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ juttatások, szolgáltatások

a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi közétkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 000 forint/gyermek, tanuló

aa) A kiegészítõ hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában,
kollégiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerû oktatásban részt
vevõ gyermekek, tanulók után igényelhetõ, akik számára a fenntartó szervezett
intézményi étkeztetést biztosít, de nem jogosultak a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének
a)–c) pontjában és (6) bekezdésében meghatározott normatív térítésidíj-
kedvezményre.

ab) A kiegészítõ hozzájárulás másfélszerese igényelhetõ a helyi önkormányzat által
fenntartott kollégiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerû
oktatásban részt vevõ és a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a)–c) pontjában
meghatározott, továbbá az óvodában ellátott és a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének
b)–c) pontjában meghatározott jogcímen 50 %-os normatív térítésidíj-kedvezményre
jogosult gyermekek, tanulók után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi
étkeztetést bíztosít. Az ac) pont szerinti kedvezményre jogosult óvodások létszámát
itt figyelmen kívül kell hagyni.

ac) A kiegészítõ hozzájárulás háromszorosa jár a helyi önkormányzat által
fenntartott óvodában ellátott és a Gyvt. 148. §-ának (6) bekezdésében meghatározott
– a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a) pontja és (6) bekezdése alapján együttesen –
100 %-os normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek után, ha számukra
a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít. Azoknak az óvodai
ellátottaknak a létszámát, akik után a fenntartó a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének
b) és c) pontja alapján igényelhet hozzájárulást, csak az ab) jogcímen lehet
figyelembe venni.

Az e pontban foglalt kiegészítõ hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy
jogcímen igényelhetõk. Emellett ugyanazon gyermek, tanuló – mûvészeti (párhuzamos)
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oktatás, vagy a kiegészítõ kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy
kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehetõ figyelembe.

Az igényjogosultság számítása a Kiegészítõ szabályok 2. c) pontja szerint történik.

b) Hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétõl függõ tankönyvellátásához

ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2400 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118. §-a (5) bekezdéséhez
kapcsolódóan a 20. aa), ba), c)–d) és 21. aa) és b) pontjában meghatározott, az
iskolai nappali rendszerû oktatásban résztvevõknek a 2005/2006. tanévi nyitó
(október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült tanulói létszáma alapján
igényelhetik, az elszámolás a 2005/2006. tanévi (tényleges) nyitó közoktatási
statisztikában szereplõ, nappali rendszerû oktatásban résztvevõk létszámának
figyelembevételével történik.

bb) Kiegészítõ hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz

A kiegészítõ hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 10. §-ának
(4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Tpr.) 8. §-ának (4) bekezdése alapján igényelhetik a tartósan beteg,
sajátos nevelési igényû, vagy a három vagy többgyermekes családban élõ, az
egyedülálló szülõ eltartásában élõ, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
továbbá a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ az
1–13. évfolyamokon, a szakiskola 9–10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon
nappali rendszerû oktatásban részt vevõ iskolai tanulók, ingyenes
tankönyvellátásához a 2005/2006. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási
statisztikai állapotra becsült létszám alapján a következõk szerint:

Az általános hozzájárulás

– 150 %-át az 1–4. évfolyamos tanulók után, a gyógypedagógiai oktatásban,
továbbá a nemzetiségi nyelvû, nemzetiségi két tanítási nyelvû, nemzetiségi
nyelvoktató oktatásban részt vevõ tanulók nélkül,

– 300 %-át az 5–8. évfolyamos tanulók után (beleértve a hat évfolyamos
gimnázium 7–8., illetve a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamait is),
a gyógypedagógiai oktatásban, továbbá a nemzetiségi nyelvû, nemzetiségi
két tanítási nyelvû, nemzetiségi nyelvoktató oktatásban részt vevõ tanulók
nélkül,

– 400 %-át a 9–13. évfolyamán, a szakiskola 9–10. évfolyamán, a szakképzési
évfolyamokon tanulók és az 1–13. évfolyamon a gyógypedagógiai
oktatásban, továbbá a nemzetiségi nyelvû, nemzetiségi két tanítási nyelvû,
nemzetiségi nyelvoktató oktatásban részt vevõ tanulók után

lehet igényelni.

A hozzájárulás egy tanuló után egy rászorultsági jogcímen igényelhetõ.

A hozzájárulás felhasználásánál figyelembe kell venni a Kiegészítõ szabályok
2. d) pontjában foglaltakat.
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A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben,
augusztus 25-éig történik.

c) Tanulók szállásnyújtásával összefüggõ feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 130 000 forint/tanuló

ca) A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban a
Közokt. tv. 53. §-ának (7)–(9) bekezdése alapján biztosított kollégiumi, externátusi
elhelyezéssel, ellátással összefüggõ feladataihoz, a kollégiumi hallgatói
jogviszonyban lévõ, nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanuló után veheti
igénybe abban az esetben, ha a tanuló a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai
rendszerû oktatásban vesz részt.

Externátusi ellátásban részesülõ tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhetõ, ha a
tanuló részére férõhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani.

Az externátusi nevelésben, ellátásban részesülõk esetében az igénybevétel további
feltétele, hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó
vállalja.

Nem igényelhetõ a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó
tanuló esetén.

A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevõk
kollégiumi ellátásához nem ez, hanem a d) pont szerinti hozzájárulás igényelhetõ.

cb) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a
kollégiumi a kollégiumi hallgatói jogviszonyban lévõ tanulók után, akik az Oktatási
Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programja keretében veszik igénybe a kollégiumi ellátást.

cc) A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után
a kollégiumi hallgatói jogviszonyban lévõ a tanulók után, akik az Oktatási
Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási
program alapján veszik igénybe a kollégiumi ellátást.

d) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefüggõ feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a
szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók után veheti igénybe, függetlenül attól, hogy külön erre a célra
létrehozott intézményben, illetve a többi tanulóval együtt szervezik-e meg az ellátást.

E hozzájárulás igényelhetõ akkor is, ha a sajátos nevelési igényû gyermek – a szakértõi
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú
intézmény keretében mûködõ óvodában – az óvodai nevelés mellett kollégiumi
elhelyezésben is részesül.
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A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett, illetve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a
hozzájárulás nem igényelhetõ. Ha a gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos
tanulók kollégiumi nevelését, oktatását, ellátását is biztosító önkormányzat nyújtja, akkor
az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak legalább e normatív
hozzájárulásnak megfelelõ összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után, az ott
meghatározott feltételek megléte esetén.

27. Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1227 forint/lakos

A hozzájárulás a lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális
javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a
közmûvelõdést szolgáló feladatai ellátásához.

28. Megyei/fõvárosi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 103 952 520 forint/megye, fõváros,

409 forint/lakos

A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/fõváros lakosságszáma szerint illeti meg a
megyei/fõvárosi önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és
levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közmûvelõdést szolgáló feladatai ellátásához.

29. Települési sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 219 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatot sportfeladatok ellátása során jelentkezõ egyéb
kiadáshoz a lakosságszám szerint illeti meg.

30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások

a) Hozzájárulás minõségfejlesztési, minõségirányítási feladatokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2500 forint/pedagógus

A kiegészítõ hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt. tv. 40. §-ának
(10) bekezdésében meghatározott intézményi minõségirányítási program végrehajtásához, a
minõségfejlesztési rendszer mûködtetéséhez, szakértõk igénybevételéhez, továbbá a
Közokt. tv. 85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minõségirányítási
program végrehajtásához. Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20–21. §-ában és a
122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben,
illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértõ vagy
pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006.
tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidõre átszámított
létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát.
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b) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügyigazgatási ellenõrzéshez,
illetve fenntartói döntés-elõkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett,
pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez e törvény 3. számú mellékletének 19. a)
pontja, a 20. aa), ba), c), d) pontja és 21. aa), b) pontja szerint számított együttes gyermek- és
tanulólétszám után.

31. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 516 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat – a fõváros és kerületei, továbbá a megyei jogú
városok kivételével – a közlekedéssel kapcsolatos feladataihoz lakosságszám szerint illeti
meg.

Kiegészítõ szabályok:

1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggõ kiegészítõ és értelmezõ
szabályok:

a) A normatív hozzájárulások tartalmazzák a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében
elõírt, – és az e törvény 60. §-a (1) bekezdésében meghatározott számítási alap
figyelembevételével a – kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, továbbá a
Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében elõírt – és az e törvény 60. §-a (2) bekezdésében
megállapított, – a pedagógusok szakirodalom vásárlásához kapcsolódó – támogatást is.

b) A közoktatási célú normatív hozzájárulások kizárólag az olyan – az a) pont szerinti
feltételnek is megfelelõ intézményben ellátottak, oktatottak után vehetõk igénybe,
amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel,
beleértve a kiegészítõ hozzájárulások igénybevételére jogosító tevékenységeket is – a
24. pont d), e), a 25. és a 30. pontját kivéve –, továbbá OM azonosítóval rendelkezik, a
közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentkezett és nyilvántartásba vették.

c) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a nevelési-
oktatási feladatoknak megfelelõ közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó
elõírt tanügyi okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó okmányokra épül.

d) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második része határozza meg, hogy a normatív
hozzájárulás megállapítása során milyen módon kell számításba venni az óvodai
nevelésben, iskolai oktatásban részt vevõ tanulót, a kollégiumi nevelésben, oktatásban
részesített tanulót, a felnõttoktatásban résztvevõket, a térítési díjat fizetõket, az alapfokú
mûvészetoktatásban részesülõket stb. A számításoknál jogcímenként elõforduló tört
létszám esetén az általános kerekítési szabályokat – fenntartói szinten – kell alkalmazni.

e) A kiegészítõ hozzájárulásokra való jogosultság meghatározásához azokban az
esetekben, amikor a hozzájárulást csak a nappali rendszerû oktatásban résztvevõk után
lehet igényelni, a tanulói létszám megállapítására vonatkozó d) pont szerinti
rendelkezések közül – a 24. be) pontban a tartós gyógykezelés alatt állók számára
szervezett oktatás, valamint a 24. ca) pont harmadik gondolatjelében meghatározottak
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kivételével – csak a Közokt. tv. 1. számú mellékletében elõírt létszám-számításra
vonatkozó rendelkezéseket lehet alkalmazni.

f) A 19–23. jogcímek közül a 21. aa) és b) pont alapján magántanulókat figyelembe kell
venni a nappali rendszerû oktatásban résztvevõk létszámának megállapításánál. A
beszámoltató rendszerû szakképzésben résztvevõk létszámát a felnõttoktatásban a
levelezõ munkarend szerint oktatottakra vonatkozó elõírások szerint kell meghatározni.
A nem magyar állampolgárok a Közokt. tv. 110. §-ának feltételei szerint vehetõk
számításba a létszámok tervezésénél.

g) A közoktatási célú normatív hozzájárulások a tanulói jogviszony szünetelése esetén
nem igényelhetõk.

h) A 19–23. pontokban meghatározott közoktatási célú normatív alap-hozzájárulások
megállapítása – az e pont alatti kivételes szabályok figyelembevételével – a tervezésnél
az önkormányzatok által közölt tényleges – az elõzõ év október 1-jei közoktatási
statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévi becsült, tanévi nyitó
létszámokból központilag kiszámított mutatószámok alapján történik. Az elszámoltatás is
– a 20. d), a 20. e), valamint a 23. a), pont alatti jogcímek kivételével – a költségvetési
éven belüli tanévváltáshoz igazodóan, az ellátott, oktatott 2004/2005. tanévi nyitó
létszám 8/12 részének és a 2005/2006. tanévi nyitó létszám 4/12 részének önkormányzati
szinten figyelembe vett éves, jogcímenként az itt leírtak szerint összesített átlaga alapján
történik.

i) Ha a 20. d), a 20. e) pont szerinti szakképzés tört tanéves rendszerben folyik, vagy ha a
23. a) pont szerinti kollégiumi elhelyezés összefügg tört tanévi oktatással, az érintett
tanulók után igényelt hozzájárulás elszámolása az egyes félévekben oktatott létszám – a
félévváltások idõpontjához igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének átlaga alapján
történik. A 20. e) ponton belüli, az iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
jogcímû hozzájárulás ea)–ec) pontjaiban meghatározott feltételek szerint igényelhetõ a
gyakorlati képzési normatíva mindazon tanulók esetében, akik gyakorlati képzését a
20. e) pont utolsó bekezdésének rendelkezései szerint, a szakképzési törvény 19. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat is figyelembe véve szervezik meg.
A normatíva igénylésénél, illetve elszámolásánál a gyakorlati képzésben részt vevõ
tanulók létszámát a gyakorlati képzés iskolai és nem iskolai képzõhelyen történõ
megszervezése alapján, a képzési program szerint az egyes helyszíneken zajló gyakorlati
képzésre fordított idõ arányában kell megosztani. Ha a létszám elõbbiek szerinti
számításának eredménye tört létszám, a fenntartói szinten összesített mutatószámnál a
kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.

Amennyiben a szakmai gyakorlati képzést részben tanulószerzõdés alapján gazdálkodó
szervezetnél és részben iskolai tanmûhelyben szervezik, úgy a 20. ea), eb), ec),
ed) pontokban meghatározott támogatási igény a fenti szakmai gyakorlati képzési formák
idõarányában érvényesíthetõ.

Kizárólag a 20. ed) pontban szereplõ (20 %-os) normatíva igényelhetõ azon tanulók után,
akik gyakorlati képzése a szakképzési törvény 27. §-ának szabályai szerint,
tanulószerzõdés alapján folyik. Nem igényelhetõ további normatíva a tanulószerzõdés
alapján gyakorlati képzésben részt vevõ tanuló után abban az esetben sem, amennyiben a
gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 28. §-ának (2) bekezdése
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alapján a szakképzõ iskola átvállalja. Ez utóbbi esetben a szakképzõ iskolánál felmerülõ
költségeket, a tanulószerzõdést kötött gazdálkodó szervezetnek kell biztosítania.

j) A 24–25. pont szerinti hozzájárulásoknál az egy-egy jogcímhez kapcsolódó igénylés az
óvodai nevelés esetén a 19. pont szerinti, iskolai oktatás, illetve gyógypedagógiai ellátás
esetén a nappali rendszerû oktatásban résztvevõk létszámát nem haladhatja meg.

k) A 21. c) és d) pont szerinti, a korai fejlesztéshez, gondozáshoz és a fejlesztõ
felkészítéshez a hozzájárulás a 2005. naptári évben az ezen ellátásokat igénybevevõk
–becsült 12 havi átlaglétszáma együttes összegének figyelembevételével számított és –
tízzel elosztott átlaglétszáma alapján igényelhetõ, az elszámolás az elõbbiek szerint
számított tényleges átlaglétszám figyelembevételével történik.

l) A 24. aa) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a
foglalkozásokon részt vevõ tanulók 2005. évi költségvetési évre – tanévenként – becsült
átlaglétszáma alapján tervezhetõ, illetve igényelhetõ a hozzájárulás. Az elszámolásnál a
foglalkozási naplók szerint a naptári évre naponként összesített létszámot 185 nappal kell
elosztani. Ha a tanévek átlagában a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésében foglalt
idõkeret legalább 75 %-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a
hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevõk
átlaglétszámát kettõvel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a Közokt.
tv. 53. §-ának (4) bekezdésben meghatározott idõkereten felüli foglalkoztatást is
szerveznek, nem igényelhetõ egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.
Továbbá a nyári szünidõben szervezett napközi ellátásban (üdültetésben, táboroztatásban,
egyéb szabadidõs programban) résztvevõk létszáma elõbbi számításokban nem vehetõ
figyelembe.

m) A 24. ab), bc) és bd) pont szerinti hozzájárulás igénybevételéhez létszámot a h) pont
szerinti – a közoktatási statisztikai adatszolgáltatásokhoz igazodó – számítással kell
megállapítani.

n) A 24. ba) és bb) pont szerinti képesség-kibontakoztató, személyiségfejlesztõ,
tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon részt vevõ
tanulók 2005. évi költségvetési évre – tanévenként – becsült átlaglétszáma alapján
tervezhetõ, illetve igényelhetõ a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók
szerint a naptári évre naponként összesített létszámot száznyolcvanöt nappal kell
elosztani. Ha a bb) pontban elõírt heti hat óránál kevesebb foglalkoztatást szerveznek a
költségvetési éven belüli tanítási évek átlagában, a hozzájárulás nem jár. Abban az
esetben, ha a heti hat órai idõkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhetõ
egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.

o) A 24. be) pont szerinti, a tartósan gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának
megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítõ hozzájárulást az a helyi önkormányzat
igényelhet, amely a nem közoktatási (egészségügyi) intézményében ellátott közoktatási
tevékenységével összefüggésben OM azonosítóval rendelkezik és a közoktatási
információs rendszer adatbázisába bejelentkezett. A hozzájárulás igénylése becsléssel,
elszámolása az intézménybe való felvételt és az elbocsátás idõpontját igazoló
dokumentumok, valamint a tanügy-igazgatási nyilvántartások (tanulói törzslap,
foglalkozási napló) naptári éven belüli tényleges adatai alapján történik.
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p) A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott 24. c) ponton belüli kiegészítõ
hozzájárulások igénylésének együttes feltételei a következõk:

– a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai
kisebbségi feladatok ellátását, és

– a nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelését vagy iskolai nevelését és
oktatását a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek szülõjének,
gondviselõjének írásban benyújtott igénye alapján szervezzék, és

– amennyiben az óvoda, iskola olyan településen mûködik, ahol nem jött létre helyi
kisebbségi önkormányzat, illetve nincsen kisebbségi szószóló, be kell szerezni az
országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát, mely szerint az oktatási
intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el.

q) A 19. b), a 20. ab) és bb), a 21. ab), a 25. b) pont szerinti hozzájárulásokra való
jogosultság megállapításához az intézményen belüli (az intézménybe beleértve a
tagintézményeket is) évfolyamokra a Közokt. tv. 3. számú mellékletében elõírt csoport
átlaglétszámok az irányadók az egyes jogcímeknél a gyógypedagógiai nevelésben,
oktatásban, valamint a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására vonatkozó
létszámszámítási eljárás figyelembevételével. A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi
oktatás esetén az intézményi átlag alatt a 7–8., illetve az 5–8. évfolyamon indított
osztályok átlaglétszáma értendõ. Ha az intézményen belül összevont csoport, illetve
osztály mûködik, a 2005/2006. nevelési-, illetve tanévben az összevont csoport(ok),
illetve osztály(ok) átlaglétszámának el kell érnie a Közokt. tv. 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak, az elsõ nevelési-,
illetve tanévre, az 1. és 5. évfolyamon, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a
7. évfolyamon a 65 %-a, és a második és/vagy harmadik nevelési évre, a 2–4.,
5–8. évfolyamokon, a hat évfolyamos gimnázium 8. évfolyamán az 50 %-a összesített
létszámának az egy csoportra, illetve osztályra számított átlagát. Ha az intézményi átlag
az egyes évfolyamokon, illetve összevont évfolyamokon szervezett csoportoknál, illetve
osztályoknál nem felel meg a hivatkozott pont szerinti feltételnek, az intézmény ellátott
gyermek, oktatott tanuló létszáma után a hivatkozott hozzájárulások nem járnak. Az
évvégi elszámolás a 2004/2005. nevelési évi, illetve tanévi (költségvetési éven belüli
nyolc hónap) és a 2005/2006. nevelési évi, illetve tanévi (költségvetési éven belüli négy
hónap) eltérõ feltételrendszer szerint történik. Ennek megfelelõen, pl. ha az elsõ nyolc
hónapban teljesülnek az igénylés feltételei, de az utolsó négy hónapban nem, a
visszafizetési (lemondási) kötelezettség az utolsó négyhavi jogosulatlan igénybevételhez
kapcsolódik. Mind a tervezést, mind az elszámolást analitikus nyilvántartásokkal is
intézményi szinten alá kell támasztani.

r) A 19., a 20. a), b) és a 21. a) pont alatti alap és kiegészítõ hozzájárulások mellett csak
egy jogcímen igényelhetõk a 24., 25. és 26. a)–b) pont szerinti hozzájárulások.

2. a) Ha a tanuló a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben van elhelyezve,
lakóhelyét annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik
településen található.

b) A gyermekvédelmi szakellátásban részesülõ ellátottak után – kivéve a 23. b), illetve a
26. d) pont szerint a sajátos nevelési igényû tanulók diákotthoni, kollégiumi nevelésében,
oktatásában, ellátásában, a 26. a) pontban óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett
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intézményi étkeztetésben, a 26. b) pont szerint tanulói tankönyvellátási hozzájárulásban
részesülõk – a bölcsõdei, óvodai, kollégiumi, externátusi elhelyezéshez, az intézményi
étkeztetéshez, tankönyvellátáshoz, valamint a napközis foglalkozáshoz a
hozzájárulásokat az ezen ellátásokat nyújtó önkormányzat igényelheti.

c) A 26. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó
hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevõ, illetve a Gyvt. 148. § (5) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott normatív térítésidíj-kedvezményre jogosultak 2005. évi
becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhetõ, illetve igényelhetõ.
A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai)
étkeztetésben résztvevõk számának megállapításánál egy fõ – függetlenül attól, hogy
többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet.
Az igényjogosultság szempontjából egy fõ létszámnak az a gyermek, tanuló számít,
akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, fõétkezés az intézmény által
szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az aa) pont szerinti
hozzájárulás esetén az élelmezési nyilvántartás, az ab) és ac) pont szerinti hozzájárulás
esetén pedig az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot
alátámasztó irat (határozat). Az elszámoláshoz az élelmezési nyilvántartásban a
térítésidíj-kedvezményben részesülõket elkülönítetten kell kimutatni. Az étkezésben
résztvevõk naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai
étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés
esetén 185 nappal. A nyári szünidõben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez,
táboroztatáshoz, egyéb szabadidõs programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett
étkeztetésben résztvevõk létszáma elõbbi számításokban nem vehetõ figyelembe.

d) A 26. b) pont szerinti tanulói tankönyvtámogatás igénylésénél a 21. aa) pont alatti
visszahelyezett tanulókat a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevõ tanulókkal
azonosan kell figyelembe venni. A hozzájárulás felhasználásánál a Közokt. tv. 19. §-ának
(2)–(3) bekezdésében foglaltakat be kell tartani: a pedagógus nem választhat olyan
tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás
jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.
Tanítási év közben a meglévõ tankönyvek beszerzésére vonatkozó döntés nem
változtatható meg, ha abból a szülõre fizetési kötelezettség hárul. Továbbá meg kell
tartani a Tpr. 7. §-ának (3)–(4) bekezdésében foglaltakat: az iskolának biztosítania kell,
hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelõ számú tankönyv álljon a
tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történõ felkészüléshez. Az iskola részére
tankönyvtámogatás céljára jutó összeg felhasználásánál figyelembe kell venni a
Tpr. elõírásait.

3. A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatáshoz e melléklet 19–25., a 26. és a 30. pont
szerinti hozzájárulások igényelhetõk az egyes jogcímekben meghatározott feltételek megléte
esetén.

4. Amennyiben helyi önkormányzat más helyi önkormányzatnak 2005. január 1-jével ad át
feladatot, illetve intézményt, az errõl szóló megállapodás alapján a feladatot, intézményt
átvevõ helyi önkormányzatnak az átvevõ által a mutatószám-felméréskor közölt adatok
alapján jár a normatív hozzájárulás.
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5. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a BM Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait a 2004. január 1-jei állapot szerint, a települési
önkormányzatok közigazgatási státusát a 2004. augusztus 1-jei állapot szerint kell figyelembe
venni.

6. Gondozási nap: egy gondozott egy napi intézményi gondozása (különféle ápoló-,
gondozóotthoni intézményi, átmeneti és nappali szociális intézményi ellátás, valamint az
otthont nyújtó ellátásban részesülõk ellátása), amely az intézményben történõ felvétellel
kezdõdik és annak végleges elhagyásával fejezõdik be. Az ideiglenes távollévõk – kórházi
ápolás, szabadság – is beszámítanak a gondozási napokba. Az intézményi jogviszony – a
kórházi és az otthont nyújtó ellátást kivéve – egy évi folyamatos távollét esetén megszûnik.

7. A 11. ab)–17. pontban szereplõ hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok vehetik
igénybe, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki
szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl
szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti mûködési
engedéllyel rendelkeznek a következõk szerint:

– a 11. ab), 11. ac), a 11. bb)–11. bc) pontokban szereplõ hozzájárulások akkor
igényelhetõk, ha a fenntartó a mûködési engedély iránti kérelmét legkésõbb 2005.
január 31-én benyújtotta,

– a 12. pontban szereplõ hozzájárulás akkor igényelhetõ, ha a fenntartó a szolgáltatást a
Szoc.tv. 57. § (4) bekezdése alapján alapszolgáltatási központként mûködteti, vagy ha
gondozási központ keretében már 2004-ben is mûködtette, és a megfelelõ jogcímû
normatív hozzájárulásra jogosult volt,

– a 11. ad), 11. ba), 11. bd), 11. be), 11. bf), 11. bg), a 13.–17. b) pontokban szereplõ
hozzájárulások igényléséhez a mûködési engedéllyel 2004. december 31-én
rendelkeznie kell a fenntartónak, illetve 2005. év folyamán belépõ új szolgáltatások
esetén a mûködési engedély megszerzését követõ hó 1-jétõl jogosult a fenntartó a
normatív hozzájárulásra.

8. A 11. ad), 11. ba)–11. bc) pontban szereplõ hozzájárulások teljes összege abban az esetben
jár, ha

– a szolgáltatás a tárgyév egészében mûködik és

– a szolgáltató teljesíti a külön jogszabályban meghatározott kötelezõ éves
munkaóraszámot.

Töredékévi mûködtetés esetén a töredékév idõtartama és az idõarányos kötelezõ
munkaóraszám együttes figyelembevételével jár a hozzájárulás, amit az elszámoláskor kell
figyelembe venni.

A 11. bg) és a 12. pontban szereplõ hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár ha a
szolgáltatás a tárgyév egészében mûködik, egyébként a támogatás idõarányosan illeti meg a
fenntartót.

Töredékévi mûködtetés esetén a hozzájárulás a mûködés megkezdését követõ hónap 1-jétõl,
illetve megszûnése hónapjának utolsó napjáig jár.
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9. A 11. ab)–11. ad), 11. ae), 11. ba)–11. bd), 17. b) pontban szereplõ feladatokhoz
kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a fenntartó abban az esetben is, ha a szolgáltatást
a Szoctv. 120–122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-ában foglalt ellátási szerzõdés alapján biztosítja.

10. A 11. ab)–17. a)–b) pontban szereplõ feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra
jogosult a fenntartó abban az esetben is, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-a szerinti
intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás keretében történõ mûködtetése
esetén

– a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetõjének nyilatkozatával kell igazolni,
amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes,

– a mûködési engedély egy példányával a társulásban részt vevõ valamennyi
önkormányzatnak rendelkeznie kell.

Támogató szolgálat, közösségi ellátások, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás intézményi
társulás keretében történõ mûködtetése esetén a 11. ba), a 11. bb), a 11. bd) pont alatti
hozzájárulás akkor vehetõ igénybe, ha a társult települések együttes lakosságszáma eléri a
10 000-et. Utcai szociális munka intézményi társulás keretében történõ mûködtetése esetén a
11. bc) pont alatti hozzájárulás akkor vehetõ igénybe, ha a társult települések lakosságszáma
eléri az 50 000-et.

Társulás esetén a hozzájárulás igénybevételére az intézményt fenntartó gesztor települési
önkormányzat jogosult.

A családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatás intézményi társulás keretében történõ
mûködtetése esetén a 11. ae) pont alatti hozzájárulás akkor vehetõ igénybe, ha a társult
települések lakosságszáma eléri az 5000-et. A hozzájárulás igénybevételére a társulásban részt
vevõ önkormányzatok saját lakosságszámuk alapján jogosultak.
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4. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

A helyi önkormányzatokat megilletõ személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2003. évre
bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által
településenként kimutatott (a továbbiakban: településre kimutatott) személyi jövedelemadó
40%-a illeti meg az A) és B) pontban meghatározott szabályok szerint. Az A)–B) pontban
foglaltakat helyi önkormányzatonként részletezve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (3) bekezdésében meghatározott
PM–BM együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM együttes rendelet) kell közzétenni.

 Elõirányzat:  465 625,6 millió forint

A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 10%-a.

 Elõirányzat:  116 406,4 millió forint

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti
meg az I–III. pont szerint.

I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi
jövedelemadó-hányad

 Elõirányzat:  233 281,0 millió forint

– A 3. számú melléklet 1–10. és 27–29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és
IV. jogcímének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó:

millió forint
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 862,0

 2. jogcím 12 798,9
 3. jogcím 4 627,2
 4. jogcím 1 164,3
 5. jogcím 11 323,2
 6. jogcím 2 551,6
 7. jogcím 6 565,7
 8. jogcím 6 074,3
 9. jogcím 60 744,1
 10. jogcím 14 236,9
 27. jogcím 12 523,3
 28. jogcím 6 253,5
 29. jogcím 2 235,2

 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 998,6
 IV. jogcím 197,4
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– A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 19,40%-ban az átengedett személyi
jövedelemadó:

millió forint
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 5 320,1

– A 3. számú melléklet 12–18. jogcímének forrása 60,00%-ban az átengedett személyi
jövedelemadó:

millió forint
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 722,8

 13. jogcím 11 773,0
 14. jogcím 15 108,8
 15. jogcím 1 205,4
 16. jogcím 10 742,8
 17. jogcím 4 999,4
 18. jogcím 252,5

II. Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése

 Elõirányzat:  19 206,0 millió forint

Ebbõl minden megyei önkormányzatot megillet:

 a) egységesen  538 millió forint,
 b) a megye 2004. január 1-jei lakosságszáma után  150 forint/fõ,
 c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után  33 841 forint/ellátott.

A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. be), bf),
13. a)–d), 14., 16., 17. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 15. számú jogcímhez
kapcsolódó férõhely, a 19. a), 20. aa), ba), c)–e), 21. aa), b)–d), 22., 23., 24. a)–c),
26. a) számú jogcímhez kapcsolódó ellátott, oktatott létszámot együttesen kell alapul venni.

A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. és
8. számú mellékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó
mutatószámok alakulását követi.

III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

 Elõirányzat:  96 732,2 millió forint

1. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az A) pont szerinti személyi
jövedelemadó-bevétel és a 2. pont szerinti iparûzési adóerõképesség – a 2004. január 1-jei
lakosságszámra – együttesen számított egy fõre jutó összege nem éri el a 4. pontban szereplõ
összeget, a bevétel e szintig kiegészül.

Ha az egy fõre jutó összeg nagyobb a 4. pontban szereplõ összegnél, akkor a központi
költségvetési kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megilletõ
összeg az 5. pontban szereplõ számítási módszer alapján csökkentésre kerül. (A kiegészítés és
a csökkentés a továbbiakban együtt: jövedelemkülönbség mérséklése.)

A 2005. évben a 2003. évi tényleges jövedelemkülönbség mérsékléshez képest bekövetkezõ
pozícióromlás nem haladhatja meg a 4. a)–g) pont szerinti – az önkormányzat típusának
megfelelõ – értékhatár és a 2004. január 1-jei lakosságszámmal számított összeg 7%-át, de
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nem lehet kevesebb a kiegészítés csökkenés vagy beszámítás növekedés összegének
65%-ánál.

Az önkormányzat közigazgatási státusát a 2004. augusztus 1-jei állapotnak megfelelõen kell
alapul venni.

2. E törvény szempontjából iparûzési adóerõképesség a költségvetési évben a települési
önkormányzat iparûzési adóelõlegét meghatározó adóalap 1,4%-a.

2.1. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2004. július 1-jén hatályos
iparûzési adó-rendelettel rendelkeznek, a 2005. évi iparûzési adóelõleget meghatározó
településre jutó adóalap (a továbbiakban: adóalap):

a 2004. teljes évrõl benyújtott iparûzési adóbevallásokban szereplõ – a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény alapján megállapított – adóalap, amelyet

2.1.1. növelni kell:
a) a 2004. töredék évre szóló adóbevallás adóalapjának évesített összegével.
Töredék év:
– a 2004. július 1-je elõtt, 2004. év közben bevezetett iparûzési adórendelet

hatálybalépésétõl december 31-ig terjedõ idõszak,
– az állandó jellegû vállalkozási tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén

2004. év közben kezdõ, és azt 2004-ben meg nem szüntetõ adózó bevallásában szereplõ
idõszak. (Megszûnik a vállalkozás, ha az adott önkormányzat illetékességi területén
telephelyét megszünteti, illetve jogutóddal vagy jogutód nélkül szûnik meg.)

b) a 2004. évrõl bevallási kötelezettséget nem teljesítõ vállalkozások, illetve a naptári évtõl
eltérõ üzleti évet választó adózók utolsó, teljes évrõl szóló bevallásában szereplõ adóalappal,
ennek hiányában az utolsó bevallásban szereplõ adóalap évesített összegével. Az utolsó
bevallásban szereplõ adóalapot figyelmen kívül kell hagyni, ha:

– a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékbõl 2003. december 31-ig törölték,
– a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezõgazdasági õstermelõ

tevékenységébõl származó bevétele 2004. évben nem haladta meg a 600 000 forintot,
– az ideiglenes építõipari tevékenységet folytató, illetõleg természeti erõforrást feltáró

vagy kutató adóalany 2004. évben, az önkormányzat illetékességi területén végzett
tevékenységének idõtartama nem érte el a 181 napot,

c) az elõtársaságok 2005. évben benyújtott záró adóbevallásában szereplõ adóalappal,
d) a 2005-ben kezdõ vállalkozások várható adóösszegébõl számított adóalappal, kivéve az

ugyanazon évben megszûnõ és záró adóbevallást benyújtó vállalkozások adóalapját,
e) a 2005-ben megszûnõ vállalkozások 2005. évben benyújtott záró adóbevallásában

szereplõ adóalappal;
2.1.2. csökkenteni kell:
a) a 2004. december 31-ével megszûnt vállalkozások adóbevallásában szereplõ – a

számításban figyelembe vett – adóalappal,
b) a 2005-ben megszûnõ és záró adóbevallást beadó vállalkozások 2004. évrõl szóló

bevallásában szereplõ – a számításban figyelembe vett – adóalappal,
c) a 2005-ben megszûnõ és záró adóbevallást beadó vállalkozások bírósági végzés szerint

kielégíthetetlen iparûzési adófizetési kötelezettségéhez kapcsolódó – a számításban
figyelembe vett – adóalappal,

d) a 2005-ben naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó és ezzel kapcsolatban 2005-rõl
adóbevallást beadó vállalkozások 2004. évrõl szóló bevallásában szereplõ – a számításban
figyelembe vett – adóalappal.
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Az így számított adóalapot korrigálja a 2004-re, illetve 2005-re vonatkozó, 2005. évben
benyújtott önellenõrzési adóalap-változás, és a 2005. évet érintõ – a 2004. évet megelõzõ évek
önellenõrzése miatti – iparûzési adó visszatérítések és befizetések adóalapja.

2.2. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2004. július 1-jén hatályos
iparûzési adórendelettel rendelkeztek, és azt 2004. július 1. és 2005. december 31. között
hatályon kívül helyezték, a 6. pontnak megfelelõ elszámoláskor az iparûzési
adóerõképességükben érvényesítendõ adóalap megegyezik a 2.1. pont szerinti, 2004. teljes évi
adóalappal, figyelembe véve

a) a 2.1.1. pont szerinti növelõ tényezõk közül az a) és b) pontot azzal, hogy az a) pont
szerinti évesítendõ töredékévnek számít az önkormányzat által 2004. július 1. és 2004.
december 31. között hatályon kívül helyezett adórendeletnek megfelelõen az
adóbevallásokban megjelenõ idõszak,

b) a 2.1.2. pont szerinti csökkentõ tényezõk közül pedig az a) pontot.

2.3. Ha a települési önkormányzat 2004. július 1-jén nem rendelkezett hatályos iparûzési
adórendelettel, az iparûzési adóerõképessége megegyezik az önkormányzattípus, azon belül
népességszám szerinti kategóriába tartozó önkormányzatok 2.1. pont szerinti
adóerõképességének – a legalacsonyabb és legmagasabb adóerõképességû önkormányzatok
egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával.

3. A települési önkormányzat a jövedelemkülönbség mérséklés meghatározásához a
2005. évi iparûzési adóerõképességérõl az Áht. 64. §-ának (1) bekezdése szerinti mutatószám-
felmérés során adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága
(a továbbiakban: Igazgatóság) részére.

3.1. A települési önkormányzat iparûzési adóerõképessége évközi alakulását figyelembe
véve módosíthatja jövedelemkülönbség mérséklését, az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének
megfelelõen. A normatív hozzájárulások alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre
gyakorolt hatása csak az év végi elszámolás során érvényesül.

4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendõ
lakosonkénti értékhatár forintban:

 a) község 500 fõig 26 220
 b) község 501–2000 fõig 27 850
 c) község 2000 fõ felett 29 600
 d) város 10 000 fõig 30 558
 e) város 10 000 fõ felett 36 300
 f) megyei jogú város 38 800
 g) fõváros (kerületekkel együtt) 38 900

Az a)-f) pontban szereplõ térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az
értékhatár a II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 14–16.,
20. c)–e), 21. b)–d), 22., 23. pont szerinti ellátottak, férõhelyek és oktatottak együttes száma
szorzatának a település 2004. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nõ.
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5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása 2005-ben:

 A 4. pontban szereplõ
értékhatár %-ában sávonként

 Sávonként a levonásra kerülõ
egy fõre jutó összeg

 A normatív hozzájárulásból
levonásra kerülõ összeg

 %-ban  forint/fõ  %-ban  forint/fõ
 4. oszlop összesen × a

település
2004. január 1-jei

lakosságszáma
forintban

 1.  2.  3.  4.  5.
 100–125  0 –
 125–150  25 –
 150–170  35 –
 170–180  50 –
 180–200  80 –
 200 felett  90 –

 Levonandó
összesen:

– –

A levonandó összeg azonban nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – beleértve
a helyi kisebbségi önkormányzatokat is – a kötelezõen ellátandó feladatai után e törvény
3. számú melléklet 1., 2., 4., 5., 7–12., 17., 19. a), 20. aa), ba), 21. aa), 24. a)-c), 25., 26. ab),
ac), 27–29. pontja alapján megilletõ normatív hozzájárulás összegének 80%-a. Községi
önkormányzatoknál a levonandó összeg felsõ határába nem számítanak bele az
intézményfenntartó települést megilletõ 25. a) és b) jogcím szerint, valamint a 25. aa) jogcím
mutatószáma alapján a 20. ba) jogcím szerinti fajlagos összeggel és a 25. ab) jogcím
mutatószáma alapján a 20. c) jogcím szerinti fajlagos összeggel számolt normatív
hozzájárulások.

6. A települési önkormányzatnak az Áht. 64. §-a (7) bekezdésének megfelelõen év végén el
kell számolnia a 2005. évi végleges iparûzési adóerõképesség és a normatív hozzájárulások év
végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával.

6.1. A normatív hozzájárulások év végi alakulásának a jövedelemkülönbség mérséklésre
gyakorolt hatásával való külön elszámolást igénybevételi kamatfizetési kötelezettség nem
terheli.

6.2. Ha a PM-BM együttes rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés, és a 2005.
évi végleges iparûzési adóerõképesség alapján – a normatív hozzájárulások évközi
elmozdulása figyelmen kívül hagyásával – számított jövedelemkülönbség mérséklés
(a továbbiakban: számított jövedelemkülönbség mérséklés) közötti különbség pozitív elõjelû
és meghaladja a PM–BM rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés abszolút
értékének 10%-át, a települési önkormányzat a különbség után igénybevételi kamatot fizet, az
alábbiak szerint:

a) ha az önkormányzat az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének aa) és ab) pontja szerinti idõpontig
mond le jövedelemkülönbség mérséklésrõl, a lemondást igénybevételi kamat nem terheli,

b) ha az önkormányzat az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének ac) pontja szerinti idõpontig mond
le jövedelemkülönbség mérséklésrõl, a lemondást a jegybanki alapkamatnak megfelelõ
igénybevételi kamat terheli,
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c) ha az év végi elszámolás során, vagy az Igazgatóság az Áht. 64/D. §-a szerinti
felülvizsgálati eljárása keretében a számított jövedelemkülönbség mérséklés alapján
visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra, azt a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelõ igénybevételi kamat terheli.

6.3. A 6.2. pontban meghatározott különbség számítás során az alábbiakat – ha azok
növelik a 2.1. pont szerinti adóalapot – figyelmen kívül kell hagyni:

– a 2005. július 15. után benyújtott elõtársasági záró adóbevallást,
– a 2005-ben kezdõ vállalkozások 2005. július 15. után közölt várható adóösszeget,
– a 2005-ben megszûnõ vállalkozások 2005. július 15. után benyújtott záró adóbevallását,
– a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó vállalkozás 2005. július 15. után benyújtott

adóbevallását,
– a 2005. július 15. után benyújtott önellenõrzést,
– az önkormányzati adófelderítést.

7. Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de legfeljebb az
önkormányzat által – saját forrásaiból – 2005-ben beruházásra felhasznált összeg
visszaigényelhetõ. A saját forrásba az államháztartás alrendszereibõl származó átvett
pénzeszköz nem számítható be.

8. A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésérõl történõ év végi elszámoláskor
megmaradó összeg a kiegészítésben részesülõ önkormányzatokat – a 4. a)–g) pontban
megjelölt értékhatár és a lakosságszám alapján számított összeg arányában – megilleti.



16046                                                   M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                    2004/202. szám

5. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatok

1. Lakossági közmûfejlesztés támogatása

Elõirányzat: 1 800,0 millió forint

A magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
szerint igényelhetõ.

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Elõirányzat: 5 500,0 millió forint

Az elõirányzat azoknak a településeknek a támogatására szolgál, amelyeken az
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közmûves ivóvízellátás
és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmû társaságtól vásárolt (átvett) lakossági célú
ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás igénylésének és elbírálásának részletes rendjérõl a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter – a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, az
egészségügyi miniszter és az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter
véleményének kikérésével – 2005. január 31-éig rendeletet ad ki. Az igényekrõl a
– Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által vezetett – tárcaközi bizottság javaslata
alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter dönt. A tárcaközi bizottság – a
rendelkezésére álló elõirányzat keretei között – az érintett körben figyelembe veszi az
igénybejelentést megelõzõ egyéves idõszak lakossági fogyasztásának mennyiségét, az ebben
várható változásokat, a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításait, valamint azt, hogy
az érintett önkormányzatok – a szolgáltatóval egyeztetett – igénybejelentései képviselõ-
testületi határozatokkal alátámasztottak-e. Több települést ellátó szolgáltató esetén vagy
regionális érdekek érvényesítésére a támogatás összegét a bizottság a támogatási küszöbérték
feletti települések átlagos fajlagos ráfordításai alapján is megállapíthatja. A támogatás
megállapításánál az elismert ráfordításon belüli értékcsökkenési leírás, illetve az
önkormányzati használati díjban szereplõ értékcsökkenési leírást pótló hányad nem haladhatja
meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasznált mértéket. A tárcaközi bizottság
intézkedik arról is, hogy a jóváhagyott összeg az egy települést ellátó vízközmû esetén a
szolgáltató székhelye szerinti önkormányzathoz, több települést ellátó vízközmû esetén pedig
az igénybejelentésben megjelölt önkormányzathoz kerüljön átutalásra. A jóváhagyott
összeget, ezen belül az eszközök pótlására és felújítására jóváhagyott összeget az
önkormányzat, illetve a szolgáltató dokumentálható és ellenõrizhetõ módon, kizárólag a
lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.
Ennek érdekében az önkormányzat és a szolgáltató szerzõdésben állapodik meg, amely rögzíti
a központi költségvetésbõl kapott összeg pontos rendeltetését, és azt, hogy az összeg
önkormányzathoz érkezésétõl számított sürgõs továbbutalása milyen idõtartamon belül
történik meg. Az elõirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatainak ráfordításaira is.
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3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

Elõirányzat: 220,0 millió forint

Az elõirányzat a meglévõ közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett
eszközökön végzendõ munkákat – kivételes esetben új eszköz beszerzését – a mûszaki
elõírások vagy a mûszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós
használata biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetén
lehetõség van a mûködtetés támogatására is. Az összegnek azon települési önkormányzatok
közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és mûködtetésében
vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöket közforgalmú,
közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában mûködtetik, tárcaközi bizottság javaslata
alapján a gazdasági és közlekedési miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium vezeti. A támogatás igénylésérõl, döntési rendszerérõl,
folyósításáról, felhasználásáról és elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és
közlekedési miniszter – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével –
2005. március 31-éig rendeletet ad ki.

4. Határátkelõhelyek fenntartásának támogatása

Elõirányzat: 100,0 millió forint

Támogatásra jogosult minden közúti határátkelõhelyet fenntartó települési önkormányzat. Az
önkormányzatok részére a támogatás összege a – Határõrség Országos Parancsnoksága által
2005. február 15-éig szolgáltatott – 2004. évi közúti ki- és belépési (személyi- és
jármûforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, azonban a támogatás összege
önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál. A támogatás elsõsorban a
határátkelõhely tisztántartása, megközelíthetõsége érdekében felmerülõ mûködési célú
kiadásokra fordítható a személyi jellegû kiadások kivételével.
A támogatás folyósításáról a Belügyminisztérium 2005. március 25-éig egyösszegben
intézkedik.

5. Helyi kisebbségi önkormányzatok mûködésének általános támogatása

Elõirányzat: 1 306,0 millió forint

Támogatásra jogosultak a helyi kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzaton
keresztül, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: kisebbségi
önkormányzat). A támogatás éves összege 714 ezer forint/kisebbségi önkormányzat. A
támogatás a helyi kisebbségi önkormányzatok mûködését szolgálja. A támogatás átutalása
négy egyenlõ részletben 2005. február 15-éig, május 15-éig, augusztus 15-éig, november
15-éig történik. A támogatásnak az érintett önkormányzatok részére történõ negyedévenkénti
átutalásáról a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (a továbbiakban: NEKH) a
fõvárosi/megyei közigazgatási hivatalok által készített, az illetékességi területükön mûködõ
kisebbségi önkormányzatokról szóló értesítése alapján intézkedik a Belügyminisztérium útján
a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére. Ha a kisebbségi önkormányzat év
közben megszûnik (feloszlatták, feloszlott, valamint ha a képviselõk száma a képviselõ-
testület mûködéséhez szükséges létszám alá csökken), és az idõközi választás eredménytelen,
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a megszûnést követõ hónap 1-jétõl nem illeti meg a támogatás idõarányos része. A kisebbségi
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az idõközi választás eredménytelensége
esetén – azzal egyidejûleg – értesíti a NEKH-t, valamint a Belügyminisztériumot a Kincstár
Területi Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül az õt meg nem illetõ
– idõarányos – támogatási elõirányzatról való lemondásról, és intézkedik az ennek megfelelõ
összeg visszautalásáról az Igazgatóságon keresztül a Kincstár felé.

6. Gyermek- és ifjúsági feladatok

Elõirányzat: 170,0 millió forint

Igényelhetik a helyi önkormányzatok ifjúsági referens és/vagy ifjúságsegítõi feladatokat ellátó
szakemberek foglalkoztatására, gyermek és/vagy ifjúsági feladatokról készítendõ koncepció
és cselekvési terv elkészítésére, gyermek és/vagy ifjúsági párbeszédrendszerek
létrehozására/mûködtetésére, ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás biztosítására.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter – a
belügyminiszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2005. február 15-éig
rendeletet ad ki.

7. Kiegészítõ támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához

Elõirányzat:  340,0 millió forint

Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi
kétnyelvû nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya
miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, illetve a nemzetiségi
nyelvoktató iskola mûködtetését az egyes kisebbségi vegyes bizottságok által elfogadott
ajánlásoknak megfelelõen biztosítani.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól az oktatási miniszter – a belügyminiszter, a pénzügyminiszter és az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter véleményének kikérésével – 2005.
március 31-éig rendeletet ad ki.

8. Könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás

Elõirányzat: 755,0 millió forint

Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár
állománygyarapításához, a közmûvelõdési infrastruktúra technikai, mûszaki fejlesztéséhez. A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeit a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet határozza meg.
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9. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

Elõirányzat: 1 060,0 millió forint

Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha hivatásos zenekart és/vagy énekkart tartanak fenn,
illetve abban az esetben, ha olyan hivatásos zenekart vagy énekkart támogatnak, amellyel a
zene- illetve énekkar mûködtetésére a helyi önkormányzat 2004. szeptember 1-éig hosszú
távú – legalább 5 éves – közszolgáltatási szerzõdést kötött. A helyi önkormányzatokat a
támogatási keretbõl 900 millió forint mûködési kiadásokra, 160 millió forint az
önkormányzati hozzájárulás arányában illeti meg. A támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a nemzeti kulturális
örökség minisztere – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2005. február 15-éig
rendeletet ad ki.

10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Elõirányzat: 13 541,3 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak a feladatellátás
racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2004. szeptember
30. napját követõen hozott döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik
teljesítéséhez. Az öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérõk munkaviszonyának
megszüntetése (felmentés vagy korengedményes nyugdíjazás) esetén kizárólag a kisebb
összegû kötelezettségvállalásnak megfelelõ támogatás adható. Amennyiben a
létszámcsökkentéssel érintett személy az önkormányzat racionalizálási döntését követõ
6 hónapon belül a rá irányadó öregségi nyugdíjjogosultság feltételeinek megfelel, támogatás
szempontjából nem vehetõ figyelembe.
Az öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérõ személyek esetében a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által megküldött szolgálati idõ igazolása szükséges.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzati szintû létszámcsökkentéssel
kapcsolatban meghozott döntés egyidejûleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További
feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Az elõrehozott öregségi nyugdíjra
jogosultak, illetve az abban részesülõk esetében kizárólag a felmentési illetmény
támogatható.
A pályázatok benyújtása négy ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2005.
március 31., II. ütem 2005. június 30., III. ütem 2005. augusztus 31., IV. ütem 2005.
október 15.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól a belügyminiszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2005. február 15-éig
rendeletet ad ki.
Az elõirányzat szolgál a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is.
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11. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása

Elõirányzat:  100,0 millió forint

A központi költségvetés támogatást nyújt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92/A. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett helyi
önkormányzatok feladataihoz. Az elõirányzat valamennyi könyvvizsgálatra kötelezett helyi
önkormányzatot egységesen illeti meg. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a belügyminiszter – a pénzügy-
miniszter véleményének kikérésével – 2005. március 31-éig rendeletet ad ki.

12. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása

Elõirányzat: 1 500,0 millió forint

Támogatásra jogosultak azok a települési önkormányzatok, amelyek a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján települési hulladék-
gazdálkodási tevékenységet látnak el.
A területi hulladékgazdálkodási tervekrõl szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendeletben
meghatározott települési szilárd- és folyékony hulladék mennyiségek, valamint a 2004.
január 1-jei lakosságszámok arányában számított régiónkénti elõirányzatot e törvény
19. számú melléklete tartalmazza.
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét a Kormány e törvény 66. §-ának
(4) bekezdése szerinti rendeletben szabályozza.

13. „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása

Elõirányzat: 200,0 millió forint

Támogatásban azon „art” mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévõ
„art” mozit támogató helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek vállalják, hogy a
támogatással kialakítják, illetve javítják e filmszínházak mûszaki, technikai, kényelmi
feltételeit. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól a nemzeti kulturális örökség minisztere – a pénzügyminiszter
véleményének kikérésével – 2005. január 31-éig rendeletet ad ki.

14. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
kártalanítása

Elõirányzat: 885,0 millió forint

Igényelhetik a települési önkormányzatok azon magánszemély tulajdonosok támogatására,
akiknek a martinsalakból épült – építési és használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel
rendelkezõ – lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott kérelme és a szakértõi
vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt támogatást a



2004/202. szám                                    M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                   16051

Belügyminisztérium az épületek károsodásának mértéke (kategóriái) és a településen belül az
azonos károsodásoknak egyidejû javítására tekintettel sorolja. A támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az ózdi
martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésérõl szóló
40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet határozza meg.

15. Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása

Elõirányzat: 420,0 millió forint

Támogatást igényelhetnek a helyi önkormányzatok, ha állatkertet tartanak fenn, vagy abban
az esetben, ha mûködtetésére hatályos hosszú távú közszolgáltatási szerzõdéssel
rendelkeznek. A helyi önkormányzatokat – kivéve a Fõvárosi Önkormányzatot – 50 millió
forint támogatás a mûködési kiadásokra illeti meg az önkormányzati hozzájárulás arányában.
A támogatás igénybevételének feltételeit a nemzeti kulturális örökség minisztere 2005.
február 15-éig rendeletben szabályozza. 370 millió forint az állatkertek mûködési, felújítási és
beruházási feladatainak pályázati úton történõ támogatására szolgál. A támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a
nemzeti kulturális örökség minisztere – a pénzügyminiszter véleményének kikésérével –
2005. február 15-éig rendelet ad ki.

16. Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási
munkálatainak támogatása

Elõirányzat: 605,0 millió forint

Az önkormányzatok támogatást a pincerendszerek miatt komplex vizsgálat és éves munkaterv
alapján, kizárólag belterületi közterület, önkormányzati, állami vagy egyházi tulajdonú
intézmény védelme, illetve partfal- és földcsuszamlások miatt a településeket,
településrészeket érintõ életveszély elhárítása érdekében igényelhetnek.
Pincerendszerek esetén csak mesterséges üregek által okozott veszélyhelyzet elhárítása
támogatható. Természetes partfalnak – a támogatás szempontjából – a földfelszín olyan
természetes úton kialakult szintkülönbség változása tekinthetõ, ahol a szintkülönbség
meghaladja a 3 métert és felületének legalább 2/3 részében 60°-nál meredekebb.
Földcsuszamlások esetén további megkötés, hogy az életveszély-elhárítás legalább három
ingatlant érint, illetve a rétegcsúszás árvizet vagy más katasztrófahelyzetet idézhet elõ.
A támogatásról a belügyminiszter határoz az általa kinevezett szakértõi bizottság vizsgálata és
javaslata figyelembevételével. A nyújtható támogatás mértéke a tervezett tárgyévi munkák
értékének 60%–90%-a, az önkormányzat éves költségvetésétõl függõen.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és
elszámolásának részletes szabályairól a belügyminiszter 2005. január 31-éig rendelet ad ki.
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17. A 2004. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett
önkormányzatok támogatása

Elõirányzat: 5 300,0 millió forint

Az érintett települési önkormányzatokat – a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és
az államháztartás három éves kereteirõl szóló 2003. évi CXVI. törvény 4. számú melléklet
B) III. 5. pontja második bekezdésében foglalt elszámolásnak megfelelõen – a 2004. évben a
jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél véglegezett beszámítási összeg egy része megilleti.

18. Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének
támogatása

Elõirányzat: 7 400,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott
önkormányzati pályázatok saját forrásához.
Az Alapok pályázataival összefüggõ igény benyújtására a helyi önkormányzatok jogosultak.
Amennyiben az Alapok pályázatát a helyi önkormányzatok társulása nyújtja be, úgy a saját
forrás kiegészítése iránti igényt a társulás nevében eljáró önkormányzat nyújthatja be.
Az EU-s pályázat elbírálásában illetékes hatóság a Belügyminisztérium megkeresésére
megvizsgálja a saját forrás kiegészítésére benyújtott pályázat és az Európai Unió támogatásai
iránt benyújtott pályázat pénzügyi-mûszaki tartalmának egyezõségét, majd arról a
megkeresést követõ 15 napon belül nyilatkozatot ad ki a Belügyminisztérium részére. A
benyújtott igényekrõl a belügyminiszter dönt. A 2006. évre ezen elõirányzat 150%-ára, azt
követõen évente 25-25%-ponttal kevesebbre vállalható kötelezettség.
Az elõirányzat 2005. október 31-éig az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott
pályázatokra fel nem használt részébõl támogatás nyújtható a kizárólag hazai finanszírozású
önkormányzati pályázatok saját forrásához is. Ez utóbbi az évenkénti támogatás összegét is
finanszírozza. Az e célra felhasználható keretösszeget a belügyminiszter döntése alapján meg
kell osztani a regionális fejlesztési tanácsok között, amelyek döntenek e források
felhasználásáról. E forrás elsõsorban a címzett vagy céltámogatásban részesülõ
vízgazdálkodási beruházások saját forrás kiegészítéséhez használható fel.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott pályázatoknál a belügyminiszter
– az érintett miniszterek véleményének kikérésével, a pénzügyminiszter egyetértésével –
2005. január 31-éig rendeletet ad ki. A kizárólag hazai finanszírozású pályázatoknál a
belügyminiszter november 15-éig dönt a regionális fejlesztési tanácsok által felhasználható
keretösszegrõl.
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19. A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek
támogatása

Elõirányzat: 6 400,0 millió forint

Támogatás illeti meg az egyes közszolgáltatások hatékonyabb szervezése, mûködése,
fejlesztése, a közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében – a külön törvényben
meghatározott kistérség határain belül – megalakuló többcélú kistérségi társulást.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirõl szóló 65/2004.
(IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerint megalakult társuláshoz a – külön
törvényben meghatározott – kistérségen belül valamennyi önkormányzat csatlakozik, úgy a
társulás a késõbb csatlakozott települési önkormányzatok után igényelhet támogatást.
Az elõirányzatból támogatás nyújtható a 2004. évi többcélú kistérségi modellkísérletek
folytatására, illetve új modellkísérletek támogatására is.
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeit a Kormány 2005. február 15-éig rendeletben szabályozza.

20. Többcélú kistérségi társulások normatív mûködési támogatása

Elõirányzat: 9 000,0 millió forint

Támogatást igényelhetnek a 2004. november 30-áig megalakult, alábbi feltételeket teljesítõ
többcélú kistérségi társulások:

a) a társuláshoz az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat
csatlakozott és legalább a közoktatási, szociális/gyermekjóléti, egészségügyi és
területfejlesztési feladatokat vállalták, vagy

b) az adott kistérséghez tartozó települési önkormányzatok több mint felének, de legalább két
települési önkormányzat részvételével alakult meg és a Társulásban részt vevõ települési
önkormányzatok lakosságszáma eléri a kistérség összlakosságának 60%-át;

vagy a kistérség határain belüli önkormányzatok 60%-a hozta létre a Társulást és a
lakosságszám eléri a kistérség összlakosságának 50%-át

és a társulás vállalta legalább három közszolgáltatási (közoktatási, továbbá választhatóan –
szociális/gyermekjóléti intézményi vagy egészségügyi és további egy választott) feladat
ellátását.

A támogatás feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, illetve az annak keretein belül
mûködõ intézményfenntartó társulások és intézmények valamennyi vállalt és támogatásban
részesülõ feladat esetében teljesítsék az adott ágazatra vonatkozó – külön kormányrendeletben
meghatározott – követelményeket.
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási,
szociális, gyermekjóléti, belsõ ellenõrzési, valamint mozgókönyvtári feladatok mûködési
kiadásainak normatív alapú támogatásához. A többcélú kistérségi társulás:

– a közoktatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás keretein belül mûködõ
intézményfenntartó társulások, valamint intézmények által ellátott többletfeladatok alapján,
továbbá
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– a szociális, gyermekjóléti, belsõ ellenõrzési és mozgókönyvtári feladatok társulásban
történõ ellátásának többletfeladatai

alapján jogosult támogatásra.

A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeit a Kormány 2005. január 31-éig rendeletben szabályozza.

21. A múzeumok szakmai támogatása

Elõirányzat: 330,0 millió forint

A támogatást a múzeumokat fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik. A támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a nemzeti kulturális
örökség minisztere 2005. március 31-éig rendeletben szabályozza.

22. Az ECDL számítógép-kezelõi vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése

Elõirányzat:  500,0 millió forint

a) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az ECDL számítógép-kezelõi vizsga
díjának a középfokú iskolák 2005. május–júniusban rendes érettségi vizsgát tevõ tanulók,
illetve szakiskolák esetében a 2004/2005. tanévben utolsó éves tanulók részére történõ
visszatérítéséhez a sikeres ECDL vizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása alapján.

b) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az államilag elismert egy középfokú
„C” típusú, vagy egy felsõfokú „C” típusú nyelvvizsga vizsgadíjának a középfokú iskolák
2005. május–júniusban érettségi vizsgát tevõ tanulók, illetve a szakiskolák esetében a
2004/2005. tanévben utolsó éves tanulók részére történõ visszatérítéséhez a sikeres
államilag elismert középfokú, vagy felsõfokú „C” típusú nyelvvizsgát igazoló
bizonyítvány bemutatása alapján.
A visszatérítésre jogosult az a sajátos nevelési igényû érettségizõ, vagy a szakiskola utolsó
évét végzõ tanuló is, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. §-ának
(9) bekezdése alapján mentesül az idegen nyelv tantárgyból vagy az írásbeli, vagy a
szóbeli készségek értékelése és minõsítése alól, és az államilag elismert, vagy azzal
egyenértékû egynyelvû, vagy kétnyelvû, legalább középfokú „A” vagy „B” típusú sikeres
nyelvvizsgát tett.
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az
oktatási miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2005. február 28-áig
rendeletet ad ki.
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23. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

Elõirányzat:  14 840,0 millió forint

Igényelheti az az önkormányzat, amely a 2005. év egészében helyi közforgalmú közlekedést
lebonyolító gazdálkodó szervezetet illetve költségvetési szervet tart fenn, a jogszabályokban
elõírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerzõdést
az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység
gyakorlásának jogát koncessziós szerzõdésben idõlegesen átengedte (a továbbiakban: helyi
közlekedés).

A támogatás az önkormányzatok között a 2004. évben ténylegesen teljesített férõhely-
kilométer arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok,
illetve településkategóriák súlyozott 2004. évi üzemi szintû fajlagos ráfordításait is.

A támogatás igénylésénél az önkormányzat – képviselõ-testületi határozattal alátámasztva –
nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához 2005-ben milyen összegû saját forrás
átadásával járul hozzá. A központi támogatás összege ezt az önkormányzati saját forrást nem
haladhatja meg.

A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának és
elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a
belügyminiszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2005. január 31-éig együttes
rendeletet ad ki.

24. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának
támogatása

Elõirányzat:  10 000,0 millió forint

A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak
kapacitást nem növelõ burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás), az e célra
fordított forrásaikkal megegyezõ mértékû támogatást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet által
meghatározott települések önkormányzatai burkolatfelújításra fordított forrásaik 140%-át
igényelhetik támogatásként.
A települési önkormányzatok tulajdonában lévõ szilárd burkolatú belterületi utak a 2002. évre
szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról rendelkezõ 198/2001. (X. 19.) Korm.
rendelet szerinti 1390. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésû jelentésben meghatározott,
2002. december 31-ei állapotnak megfelelõ burkolatterülete arányában – a forgalom sûrûséget
kifejezõ alábbi súlyokkal – számított régiónkénti elõirányzatot e törvény 19. számú melléklete
tartalmazza.
Súlyok:

– fõutak: fõváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5,
– gyûjtõutak: fõváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2,
– lakó és kiszolgáló utak: 1.
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A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább 4100,0 millió
forint illeti meg a Közép-Magyarországi Régió elõirányzatából.
A 2006. évre a régiónkénti 2005. évi eredeti elõirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség.
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét – ideértve a támogatás
szempontjából elismerhetõ fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 66. §-ának
(4) bekezdése szerinti rendeletben szabályozza.

25. Fõvárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása

Elõirányzat: 2 500,0 millió forint

Az elõirányzatból 1700 millió forint támogatás a fõvárosi kerületek burkolatlan
útállományának kerületi hosszúsága arányában jár a 2003. december 31-ei állapotnak
megfelelõen, amely adatokat a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról rendelkezõ 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti 1616/04. számú KSH
által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyonról” (a
továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való
ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen elõfeltételéül szolgáló
mellékgyûjtõ és fõgyûjtõ csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsõdlegesen a
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az
útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzõlámpa építésével engedélyezi,
akkor annak költségei is figyelembe vehetõk. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd
burkolattal történõ ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a
támogatás a csapadékvíz-elvezetõ csatorna építésével egyidejûleg (egy beruházásban)
megvalósuló útburkolásra fordítható.
Az elõirányzatból 800 millió forint támogatás a fõvárosi kerületek burkolatlan egyesített
rendszerû közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2003.
december 31-ei állapotnak megfelelõen, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás
az egyesített rendszerû közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való
ellátását szolgálja.
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján,
az e jogcímen a tárgyévben jogszerûen felmerült kiadások figyelembevételével, az
önkormányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A
támogatás folyósítása négy egyenlõ részletben, minden negyedév elsõ hónapjának 25-éig
történik.

26. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

Elõirányzat: 1 278,0 millió forint

Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott közoktatási
intézményekben a 2005. évi középszintû és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer
szerint megszervezett érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához. A
hozzájárulás kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehetõ
igénybe.
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A támogatás mértékének, igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól az oktatási miniszter 2005. március 15-éig rendeletet ad ki.

27. Kiegészítõ támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz

Elõirányzat: 8 400,0 millió forint

Kiegészítõ támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott költségvetési
szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak 2003. évi tényleges rendszeres személyi juttatásai
arányában. A rendszeres személyi juttatásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
finanszírozott feladatok nélkül kell számítani.
A támogatás folyósítása havonta, idõarányosan történik.
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6. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

A helyi önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló kiegészítõ
támogatások

1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatása

Elõirányzat: 12 000 millió forint

A mûködési forráshiányból és az önkormányzati kötelezõ feladatok alacsony szintû ellátási
képességébõl eredõen az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ helyi
önkormányzatok támogatást igényelhetnek az alábbi feltételek szerint.

E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képzõdõ
forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére
tett intézkedések mellett sem képesek a kötelezõ önkormányzati feladatok ellátására,
valamint az 1990. december 31-e elõtti hitel-, kötvénykötelezettség és azok tárgyévben
esedékes kamatai teljesítésére.

Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhetõ kiadások számításához e törvény
alapján a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató)
készít, és arról – a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain (a továbbiakban:
Igazgatóság) keresztül – a helyi önkormányzatokat tárgyév február 10-éig tájékoztatja.

1.1. Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a helyi önkormányzatok,
amelyek(nek):

1.1.1. lakosságszáma 500 fõ vagy ez alatti és körjegyzõséghez nem tartoznak, kivéve,
ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkeznek;

a közigazgatási hivatal a felmentést megadhatja:
– ha a települési önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetõvé, hogy az

igazgatási feladatai ellátására körjegyzõséget alakítson, illetve ahhoz
csatlakozzon,

– ha a települési önkormányzat az igazgatási feladatai ellátására már mûködõ
körjegyzõséghez kívánt csatlakozni, de a körjegyzõséghez tartozó
önkormányzatok ezt nem tették számára lehetõvé,

1.1.2. polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tartanak fenn, kivéve, ha a külön
jogszabály szerint létrehozott társulásban vesznek részt,

1.1.3. azon 500 fõ feletti lakosságszámú helyi önkormányzatok, amelyek az 1.2.,
1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
nem felelnek meg, illetve azok teljesítését nem vállalják, kivéve, ha a
közigazgatási hivatal felmentésével rendelkeznek;

a közigazgatási hivatal felmentést megadhatja:
– ha a helyi önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok

nem teszik lehetõvé, hogy társuljon és ezáltal teljesítse az 1.2. pontban
meghatározott feltételeket,
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– ha a helyi önkormányzat az adott feladat ellátására már mûködõ társuláshoz
kívánt csatlakozni, de a társulásban résztvevõ önkormányzatok ezt nem
tették számára lehetõvé,

1.1.4. 3 hónapra vagy ennél hosszabb idõre lekötött tartós bankbetéttel rendelkeznek,
intézményeiket is ideértve, kivéve, ha a bankbetét összege nem haladja meg az
1.1.6. pont szerinti felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt
forrásokat,

1.1.5. helyi adó bevezetésérõl – ide nem értve a megyei önkormányzatokat – nem
döntöttek, illetve ilyen bevételt nem terveznek,

1.1.6. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételeiken túl tervezik a felhalmozási
célú kiadásaikat, ideértve az 1991. január 1. után felvett fejlesztési célú hitel
törlesztését és annak kamatait. Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási
célra kapott támogatás vagy átvett pénzeszköz, a társadalmi és gazdasági
szempontból elmaradott települések támogatása, valamint a lakáshoz jutás
feladatai jogcímeken a települési önkormányzatot megilletõ normatív
hozzájárulás 100%-a, a közoktatási szakmai és informatikai fejlesztési
feladatokra kapott normatív, kötött felhasználású támogatás 70%-a, továbbá a
magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, a magánszemélyek által
befizetett építményadó és telekadó 20%-a, az önkormányzatok felhalmozási és
tõke jellegû bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú része, a
felhalmozási kiadások áfa-tartalmának visszatérített összege, a megyei
önkormányzatok egységes és lakosságszám arányos személyi jövedelemadó
részesedésének 22%-a, valamint a felhalmozási célra felvett hitel vehetõ
figyelembe,

1.1.7. kötelezõ könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelõzõ évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el,

1.1.8. mûködési forráshiányának az igénybejelentésben szerepeltetett összege nulla,
vagy ennél kisebb érték.

1.2. Kapacitáskihasználtsági feltételek:

a helyi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények
intézményenként, ezen belül az általános iskolákban évfolyamcsoportonként számított
kihasználtsága érje el a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti
csoport, illetve osztály átlaglétszámnak

– a 3 000 fõ vagy ez alatti lakosságszámú települések esetében 50 %-át,

– a 3 000 fõ feletti lakosságszámú települések és a megyei önkormányzatok
esetében a 70 %-át.

A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport,
illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényû
nevelésben, oktatásban részt vevõ gyermeket/tanulót, ha a többi tanulóval
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együtt vesz részt az óvodai, illetve az általános iskolai nevelésben a Közokt. tv.
3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.

1.2.1. Támogatásra jogosult a helyi önkormányzat abban az esetben is, ha a
2004/2005. nevelési-, illetve tanévben nem felel meg az 1.2. pont szerinti
feltételnek, de vállalja, hogy ezt a 2005/2006. nevelési-, illetve tanévben
teljesíti.

1.2.2. A támogatás idõarányos, 8 havi részére jogosult az a helyi önkormányzat,
amely a 2004/2005. nevelési-, illetve tanévben megfelel az 1.2. pontban
elõírtnak, de a 2005/2006. nevelési-, illetve tanévben nem vállalja, illetve nem
teljesíti e feltételt.

1.3. Amennyiben a település lakosságszáma 500 fõ, vagy ez alatti és nem felel meg az 1.2.,
1.2.1. és 1.2.2. pontok szerinti feltételeknek, kivéve, ha a közigazgatási hivatal
1.1.3. pont szerinti felmentésével rendelkeznek, akkor a feltételt nem teljesítõ óvoda
és alapfokú oktatási intézmény(ek) ellátottjaihoz kapcsolódó forráshiány – útmutató
szerint számított – összegével csökkentett támogatásra jogosult.

1.4. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelezõ önkormányzati feladatok – az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban:
OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet megelõzõ év tényleges mûködési kiadásait
a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvénybõl fakadó kötelezettséggel, továbbá az
államháztartás alrendszereitõl átvett kötelezõ feladatok elõirányzatának összegével
növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelõzõ év
kiadása alatt a következõ forrásokból teljesített kiadások értendõk: egészségügyi
mûködési célra OEP-tõl és egyéb szervektõl átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelõzõ
feladatellátás saját mûködési bevétele, az ilyen célú elõzõ évi maradvány-felhasználás.

1.4.1. A mûködési kiadás számításánál, – az útmutatónak megfelelõen – a tárgyévre
vonatkozó költségvetési törvény alapján kialakításra került mértéket lehet
figyelembe venni, ezen belül a személyi juttatásoknál 2005. évre a
foglalkoztatottakat érintõ kereset-emelésbõl a közalkalmazottak 2004. évi
bruttó keresetének 6%-os növekedése ismerhetõ el.

1.4.2. A személyi juttatások számításánál a fõállású polgármester, alpolgármester
illetményét és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester
tiszteletdíját

− azon települési önkormányzatnál, ahol a tárgyévet megelõzõ év január
1-jén a lakosságszám 350 fõ vagy ez alatti, a tárgyév január 1-jén hatályos
köztisztviselõi illetményalap két- és félszeresével megegyezõen,

− azon települési önkormányzatnál, ahol a tárgyévet megelõzõ év január
1-jén a lakosságszám 351–750 fõ közötti, a tárgyév január 1-jén hatályos
köztisztviselõi illetményalap három- és félszeresével megegyezõen

lehet figyelembe venni. E szabályok nem vonatkoznak azon településekre,
amelyek 2005. január 1-jén körjegyzõségi székhelyként mûködnek, és a
körjegyzõséghez három vagy több község tartozik.
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1.4.3. A forráshiány számításánál a helyi önkormányzat elvárható bevételeit – az
OEP finanszírozási kör nélkül – az e törvényben meghatározott központi
költségvetési kapcsolatokból származó mûködési célú forrásai, ideértve a
2005. évi bér és kapcsolódó kiadási kötelezettségek teljesítéséhez az e törvény
5. számú melléklet 27. pontja szerinti kiegészítõ támogatás összegét is, és az
intézményi mûködési bevételek, valamint az önkormányzatok sajátos
mûködési bevételei, a mûködési célú átvett pénzeszközök, a mûködési célú
kölcsönökbõl és értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettség
nélküli mûködési célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételbõl mûködésre
fordított összeg képezi. Amennyiben az intézményi mûködési és
önkormányzati sajátos mûködési bevételeknek – a megyei önkormányzatoknál
az illetékbevétel kivételével – az útmutató szerint korrigált összege az elõzõ
évi teljesítéshez képest nem növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált
infláció mértékével, a különbözet csökkenti, valamint ha az önkormányzatok
– elõzõek szerint figyelembe vett – sajátos mûködési bevételein belül a
tervezett iparûzési adó nem éri el a számított iparûzési adóerõ-képességet,
e különbözet csökkenti a számított forráshiányt.

1.4.3.1. A megyei önkormányzatoknál az illetékbevétel elvárt növekménye
minimálisan:

– az elõzõ év teljesítése 1%-ának, valamint

– a 2004. december 31-én nyilvántartott, végrehajtható – a megyei
   jogú városok nélküli – illetékhátralék-állomány 25%-ának

együttes összege.

1.4.4. A forráshiány számítása során a mûködési célú pénzeszközátadások és
átvételek egyenlege az útmutató szerint számított növekménnyel együtt kerül
figyelembevételre.

1.4.5. A tárgyévet megelõzõ évben e kiegészítõ támogatásban nem részesült
önkormányzatoknál csökkenti a számított forráshiányt az az összeg, amellyel a
tárgyévet megelõzõ évben a helyi önkormányzat felhalmozási kiadásai
meghaladták a felhalmozási bevételeit.

1.4.6. A pénzmaradvány igazolt kötelezettségeken felüli összege csökkenti a
számított forráshiányt. Az elõzõ évi pénzmaradványok megállapítását és
felhasználását – képviselõ-testületi (közgyûlési) jóváhagyással alátámasztva –
tételesen be kell mutatni.

1.4.7. A kiegészítõ támogatás összegét csökkenti

a) az e törvény 3. számú mellékletének 25. a) és b) jogcímei, valamint a
25. aa) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 19. a), b) és 20. a),
b) jogcím szerinti hozzájárulások kivételével számított a tárgyévi normatív
hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó, valamint az iparûzési
adóerõképesség együttes összegének 2 %-a, továbbá
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b) azon intézményekben nevelt, oktatott gyermekek, tanulók létszáma szerint
10 000 forint/fõ összeg, ahol a 2005/2006. nevelési évben elõször indított
óvodai csoport(ok)ban, illetve a 2005/2006. tanévben az alapfokú oktatási
intézmények 1. és 5. évfolyamain, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás
esetén a 7. évfolyamon a csoport, illetve osztály átlaglétszáma
évfolyamonként a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím
alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak a 65%-át nem éri el.

1.4.8. Az elõzõ években felvett mûködési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettsége a
számított forráshiánynak nem része.

1.4.9. Amennyiben a helyi önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelõzõ évi
teljesített mûködési kiadásainak összege a 2003. évi teljesített mûködési
kiadásoknak a 7 %-kal növelt országos, településkategóriánkénti egy lakosra
jutó – az útmutatóban meghatározott helyi kötelezõ feladatok megjelenítését
eredményezõ korrekciókkal és a legalacsonyabb és legmagasabb mûködési
kiadást teljesítõ önkormányzatok 3 %-a figyelmen kívül hagyásával – számított
átlagának 110 %-át meghaladja, illetve nem éri el annak 90 %-át, akkor a
forráshiány összege csökken, illetve nõ. A számítást az OEP finanszírozási kör
nélkül kell elvégezni. Egy adott önkormányzat szempontjából a
településkategória átlaga az önkormányzat lakosságszáma alapján, az
útmutatóban meghatározott kategória intervallumának közepétõl való
elhelyezkedése figyelembevételével kerül meghatározásra. A számításnál a
megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó feladat ellátását végzõ
intézményeket fenntartó városi önkormányzatok külön kategóriát alkotnak.

1.4.10. Az 1.4.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az
országos településkategória 100%-os mértékének megfelelõ szintig – az
önkormányzat 2004. évi kiadását csökkenti:

1.4.10.1. a fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közmûvelõdési, szociális
intézményekre, valamint a körjegyzõség fenntartására fordított
normatív hozzájáruláson, normatív kötött támogatáson, átvett
pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó mûködési
bevételeken felüli kiadás 50 %-a a 3 500 fõ vagy ez alatti
lakosságszámú települési önkormányzatnál,

1.4.10.2. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra átvett
pénzeszközt és mûködési bevételt meghaladó személyi kiadása és
annak munkaadókat terhelõ járuléka,

1.4.10.3. a határátkelõhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó
mûködési célú állami támogatáson és a tevékenységhez kapcsolódó
mûködési bevételeken felüli kiadása.

1.4.11. Az elõzõ pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több
az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott mûködési célú hitel
eredeti elõirányzatának összegénél.
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1.4.12. Amennyiben az elõzõ pontokban foglalt korrekciókkal számított forráshiány
összege az 50 000 forintot nem éri el, az önkormányzat részére 50 000 forint
támogatás kerül megállapításra.

1.5. A helyi önkormányzatok igényüket a Pénzügyminisztériumhoz az Igazgatóságokon
keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az Igazgatóságokhoz való beérkezés idõpontja
tárgyév április 20-a és tárgyév szeptember 30-a.

Az igénylést a következõ dokumentumokkal együtt kell megküldeni (a tárgyév elsõ
félévére vonatkozó dokumentumok csak a második határidõre szükségesek):

– a tárgyévet megelõzõ év költségvetésének végrehajtásáról, a tárgyévet
megelõzõ évben az önkormányzat pénzmaradványának megállapításáról és
felhasználásáról, a tárgyévi költségvetésrõl, és a tárgyévi elsõ félévi
beszámolóról szóló képviselõ-testületi (közgyûlési) elõterjesztés, rendelet,
illetõleg határozat, könyvvizsgálói jelentés,

– az 1990. december 31-e elõtti hiteltartozás és kamatai tárgyévet érintõ
kötelezettségének igazolásáról szóló banki bizonylat,

– a képviselõ-testület nyilatkozata 1.1.1.–1.1.5. és 1.1.7., valamint
1.2. pontokban foglaltak igazolására, illetve vállalására.

A Pénzügyminisztérium ütemezésének megfelelõen az Igazgatóságok az
igénybenyújtásra vonatkozó határidõket követõen – legkésõbb 30 napon belül – a
rendelkezésre álló dokumentumok és a helyi ismereteik alapján rövid szöveges és
számszaki elemzést készítenek a figyelembe vehetõ forráshiányról. A kérelmeket és
azok mellékleteit önkormányzatonként egy példányban a Pénzügyminisztérium részére
küldik meg.

A kérelmek döntés-elõkészítése során – indokolt esetben – a Pénzügyminisztérium
további információkat kérhet az önkormányzatoktól vagy az illetékes Igazgatóságtól.

1.6. A támogatásokról a pénzügyminiszter a tárgyév július 15-éig, illetve tárgyév november
30-áig dönt. A támogatásokat önkormányzatonként – évente két alkalommal – a Magyar
Közlönyben kell közzé tenni.

1.7. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok a tárgyévben
megilletõ kiegészítõ állami támogatás összegének terhére – utólagos elszámolási
kötelezettség mellett – finanszírozási elõleget vehetnek igénybe. Az elõleg igénylésére
az önkormányzat elfogadott költségvetési rendelete alapján, annak elfogadási
idõpontjához igazodóan tárgyév február 4-éig, illetve tárgyév március 4-éig – van
lehetõség.
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1.7.1. A jogosan igénybe vehetõ elõleg összege:

– ha az elõzõ évben is forráshiányos volt az önkormányzat, nem lehet több,
mint a tárgyévet megelõzõ évben a részére folyósított kiegészítõ támogatás
összegének 70 %-a,

– ha az elõzõ évben ezen a címen nem részesült támogatásban az
önkormányzat, nem haladhatja meg az elfogadott költségvetési rendeletében
meghatározott mûködési célú hitel 60 %-át.

1.7.2. Az erre irányuló kérelmeket a Belügyminisztériumnak címezve az illetékes
Igazgatósághoz kell benyújtani. Az elõleg átutalása az elsõ hét hónap során
havonta idõarányosan, a nettó finanszírozás keretében történik a kiegészítõ
támogatás terhére.

1.7.3. Amennyiben az elsõ alkalommal megállapított kiegészítõ támogatás összege
kisebb, mint az igényelt elõleg, akkor a jogtalanul igénybe vett elõleg
különbözetet – az elõleg folyósításától a támogatás folyósításának
megkezdéséig számított, a költségvetési évet megelõzõ év átlagos jegybanki
alapkamata kétszeresével növelten – a nettó finanszírozásba tartozó források
terhére kell – a tartozás erejéig – elszámolni.

1.7.4. Az igénybe vett elõlegrõl az önkormányzatok tárgyév május 31-éig
mondhatnak le írásban. A lemondást a Belügyminisztériumnak kell címezni,
és az illetékes Igazgatósághoz kell benyújtani. Az elõleg folyósításától a
lemondás idõpontjáig igénybe vett elõleget a költségvetési évet megelõzõ év
átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével növelten a nettó finanszírozás
keretében kell – a tartozás erejéig – elszámolni.

1.8. A támogatás átutalása – a nettó finanszírozás keretében – a közzététel hónapjáig
idõarányosan járó támogatásra szólóan – az elõleggel korrigálva – egy összegben, a
további részre vonatkozóan havi ütemezésben történik.

1.9. A támogatott helyi önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató
szerint elszámol. Az elszámolás során a helyi önkormányzat bemutatja az
igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt
kötelezettségei teljesülését, valamint az e melléklet szerinti 1.9.2.–1.9.5. pontokban
foglaltakat.

1.9.1. Amennyiben az elszámolás során a helyi önkormányzat az e melléklet
1.1.1–1.1.5. és 1.2. pontja szerinti valamely feltételt, illetve vállalását nem
teljesíti, a támogatásra nem jogosult, s a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint visszafizeti az Áht. 64/B. §-a
(2) bekezdésében foglaltak szerinti kamattal együtt.

1.9.2. Amennyiben a helyi önkormányzat az e melléklet 1.1.6. pontja szerinti
egyensúlyi feltételnek a teljesített bevételek és kiadások számbavétele alapján
nem felel meg, akkor a teljesített felhalmozási bevételeket meghaladó
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felhalmozási kiadások összegével megegyezõ jogtalanul igénybe vett kiegészítõ
támogatást vissza kell fizetnie.

1.9.3. Amennyiben a helyi önkormányzat tárgyévben teljesített mûködési célú
intézményi bevételei és önkormányzati sajátos – SZJA nélküli – mûködési
bevételei együttesen meghaladják a támogatásnál e jogcímeken figyelembe
vett mûködési bevételeket, akkor

– a figyelembe vett mûködési célú intézményi bevétel 20 %-át meghaladó
többletbevétel 20 %-ának összegével és

– az önkormányzati sajátos – SZJA nélküli – mûködési bevétel 10 %-át
meghaladó többletbevétel összegével

megegyezõ támogatást a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie.

1.9.4. Az elszámolás során visszafizetendõ a központi költségvetés javára a
kiegészítõ támogatásnál figyelembe nem vett normatív hozzájárulás évközi és
év végi pótlólagos igénylésének évközi és év végi visszafizetési kötelezettséget
meghaladó összegével megegyezõ támogatás is, a kötelezõ feladat ellátási
körben eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó normatív hozzájárulás
kivételével.

1.9.5. Az 1.9.2.–1.9.4. pontokban foglalt visszafizetési kötelezettség együttes összege
nem haladhatja meg az e jogcímen kapott kiegészítõ támogatás összegét. A
jogtalan igénybevételt az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt
kamatfizetési kötelezettség terheli. A jogtalan igénybevétel napja 2005. év
december 31-e.

1.9.6. Az 1.1.1., 1.1.3., 1.2., 1.3. és 1.4.10.1. pont alatti lakosságszám a 2004. január
1-jei állapottal megegyezõ.

1.10. A pénzügyminiszter az elõirányzat felhasználásáról az Országgyûlés Önkormányzati
Bizottságát a tárgyévet követõ év február 28-áig tájékoztatja.

2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az
adósságrendezés alatt mûködési célra igényelhetõ támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok
díjára

Elõirányzat: 270 millió forint

2.1. Visszterhes kamattámogatás iránti kérelmet nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényben
szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette meg. A
támogatás feltételeit a belügyminiszter és a támogatott önkormányzat közötti
megállapodásban kell rögzíteni.
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2.2. Az adósságrendezés megindítását követõen, az adósságrendezési eljárás idõtartama alatt
a forráshiányból eredõ jelentõs ellátóképesség-csökkenés és az e törvény 6. számú
mellékletének 1. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a helyi önkormányzat
támogatást igényelhet. E támogatást csak az a helyi önkormányzat igényelheti, amely a
források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések
mellett sem képes a válságköltségvetésben vagy a mûködési válságtervben foglalt
feladatok ellátására. Amennyiben az önkormányzat adott költségvetési évben az e
törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában szabályozott támogatásban már részesült,
úgy e jogcímen támogatást nem igényelhet.

2.3. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közremûködõ pénzügyi
gondnokok díjához állami támogatás vehetõ igénybe.

A pénzügyi gondnokok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének
jogerõre emelkedését követõen – a Belügyminisztérium intézkedik a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
végrehajtásának egyes kérdéseirõl szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. §-a
alapján.

A pénzügyi gondnok díjának összege – az általános forgalmi adóval együtt – legalább
800 ezer forint, legfeljebb 3000 ezer forint.

3. A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

Elõirányzat: 1200 millió forint

Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek mûködõképessége az 1. és 2. pont alapján igénybe
vehetõ támogatások mellett nem biztosítható a belügyminiszter visszatérítendõ, vagy vissza
nem térítendõ támogatást adhat, melyet célhoz, feladathoz is köthet. A támogatás kizárólag
mûködési kiadásokhoz igényelhetõ, az 1. pont szerinti támogatással el nem ismert, az
önkormányzatok kötelezõ feladataival összefüggõ kiadásokhoz. Az igényelhetõ támogatás
összege – a rendkívüli és elõre nem tervezhetõ esetek kivételével – nem haladhatja meg az
önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott mûködési célú éven belüli hitelek
összegének 1. pont szerinti támogatással csökkentett összegét. A támogatás megítélésénél
kiemelten figyelembevételre kerül a mûködési célra igénybe vett hitel nagysága. A támogatás
igényléséhez és felhasználásához a Belügyminisztérium tárgyév február 10-éig részletes
útmutatót készít, és arról – Igazgatóságokon keresztül – a helyi önkormányzatokat
tájékoztatja.

A belügyminiszter az elõirányzat felhasználásáról az Országgyûlés Önkormányzati
Bizottságát a tárgyévet követõ év február 28-áig tájékoztatja.
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7. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

A helyi önkormányzatok színházi támogatása

A helyi önkormányzatok színházi támogatási elõirányzata összesen 11 332,7 millió forint.
Ebbõl:

a) Mûködtetési hozzájárulás

ELÕIRÁNYZAT: 7 755,2 millió forint

Költségvetési szervként állandó vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó,
folyamatosan játszó kõszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság
tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi
önkormányzatokat mûködtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:

millió forint

Helyi önkormányzatok
Mûködtetési
hozzájárulás

Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 238,6
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 41,3
Budapest Fõvárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fõvárosi Operettszínház, József
Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp
Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Vidám
Színpad Kht., Vígszínház, Új Színház)

3 202,1

Budapest Fõváros V. Kerületi Önkormányzata
(Komédium Színház Kht.)

28,0

Budapest Fõváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 182,9
Budapest Fõváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház) 31,7
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 349,4
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Bartók Kamaraszínház)

80,1

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Gyõri Balett)

410,5

Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 213,4
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 223,2
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Katona József Színház) 215,2

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 307,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház)

328,1

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petõfi Színház) 204,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
(Móricz Zsigmond Színház)

224,1

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 376,7
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Vörösmarty Színház)

222,2

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 247,5
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 120,8
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 58,7
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petõfi Színház) 226,7
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Hevesi Sándor Színház)

221,9

Összesen: 7 755,2
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b) Mûvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

ELÕIRÁNYZAT: 2 202,2 millió forint

A helyi önkormányzatokat a költségvetési rendeletükben tervezett színház-támogatási
elõirányzatuk figyelembevételével a mûvészeti kiadásokhoz hozzájárulás illeti meg. Az
igénybevétel rendjét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát vezetõ miniszter
2005. január 31-éig rendeletben szabályozza.

c) Bábszínházak mûködtetési hozzájárulása

ELÕIRÁNYZAT: 160,7 millió forint

Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó,
folyamatosan játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság
tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi
önkormányzatokat mûködtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:

millió forint

Helyi önkormányzatok Mûködtetési
hozzájárulás

Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 13,0
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház)  17,3
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház)  14,6
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház)  13,8
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház)  14,8
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Csodamalom Bábszínház)

 13,9

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház)  14,1
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház)  13,9
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)  14,1
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház)  15,6
Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház)  15,6
Összesen: 160,7

d) Bábszínházak mûvészeti tevékenységének támogatása

ELÕIRÁNYZAT: 226,6 millió forint

A helyi önkormányzatokat – a c) pontban nem szereplõ önálló bábszínházak után – a
költségvetési rendeletükben tervezett bábszínház-támogatási elõirányzatuk
figyelembevételével a mûvészeti kiadásokhoz hozzájárulás illeti meg. Az igénybevétel
rendjét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát vezetõ miniszter 2005. ja-
nuár 31-éig rendeletben szabályozza.

e) Színházak pályázati támogatása

ELÕIRÁNYZAT: 988,0 millió forint

E támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázati felhívása alapján a
helyi önkormányzatok által fenntartott – az a) pontban nem szereplõ –, illetve az általuk
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támogatott szabadtéri színpadok, nemzetiségi színházak, valamint színházi vállalkozások
és alternatív mûhelyek igényelhetik. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása
a következõ:

millió forint

Színházak pályázati támogatása

Szabadtéri színházak 345,0

Nemzetiségi színházak 111,0

Színházi vállalkozások, alternatív színházi mûhelyek 145,0

Kiemelt alternatív színházi mûhelyek 200,0

Alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek 67,0

Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek 120,0

Összesen: 988,0

Az elosztásról – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát vezetõ miniszter rendelete
alapján – kuratórium dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.
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8. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

I. KIEGÉSZÍTÕ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ

1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/pedagógus

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és
továbbképzés megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 20–21. §-ában és a 122. §-ának
(3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a
Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértõ vagy pedagógiai
elõadó munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi
nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidõre átszámított
létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát.

A támogatás a pedagógus továbbképzésrõl, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet] elõírásainak
megfelelõen használható fel. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív
hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben e jogcímen vállalt
kötelezettségek, valamint jogszerûen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A
tárgyévi támogatással történõ elszámolást az ezzel összefüggõ gazdasági eseményeket
rögzítõ nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, valamint a szakvizsgáról, illetve
továbbképzésrõl kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel,
egyéb okirattal kell alátámasztani.

b) Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintû érettségiztetéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 forint/pedagógus

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a középiskolai pedagógusok
felkészítéséhez a kétszintû érettségiztetéshez.

Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt
típusú intézményekben, valamint az f) és g) pontján belüli, a 20. §-a (2) bekezdésében
felsorolt intézmények közül a fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott
középiskolában, pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a
2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes
munkaidõre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a
helyi önkormányzat rendeletében az érintett intézményekben meghatározott,
engedélyezett álláshelyek számát.

A támogatás a kétszintû érettségire az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 17/A. §-ának (2) bekezdésében a vizsgáztató
tanár részére elõírt, felkészítõ, akkreditált pedagógus továbbképzésen történõ részvétel
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költségeire használható fel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet elõírásainak
megfelelõen. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal
azonos eljárás alapján a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint
jogszerûen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással
történõ elszámolást azon továbbképzésekrõl kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal kell
alátámasztani, amelyeket az oktatási miniszter közleményben megjelöl.

2. A fõvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

ELÕIRÁNYZAT: 2 000,0 millió forint

Az elõirányzat a megyei (fõvárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (fõváros) területén
mûködõ helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében közoktatási
célra biztosított normatív hozzájárulási fõösszeg eredeti elõirányzata arányában.

A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggõ szakmai fejlesztési, mûködtetési,
üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható.

A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez
kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja.

A közalapítvány mûködtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás
nem fordítható.

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében
történik a közalapítványnál a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek és
jogszerûen elszámolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak a megyei (fõvárosi)
önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell.

A kitûzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és
egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 2 %-a használható
fel.

3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2600 forint/gyermek, tanuló

a) A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási
intézményekben meglévõ berendezések, felszerelések korszerûsítésére, fejlesztésére és
mûködtetésével összefüggõ beszerzésekre, továbbá – a nevelési-oktatási intézmények
kötelezõ (minimális) eszközeirõl és felszerelésérõl szóló jegyzék szerint – taneszközök és
felszerelések beszerzésére igényelhetik a következõk szerint:

aa) A támogatás fajlagos összege igényelhetõ az e törvény 3. számú mellékletének a
19. a), a 20. d), a 21. aa), b)–d), a 22., 23. pontja alapján meghatározott létszám
után, továbbá a 20. aa) pont alatti 1–4. évfolyamon nappali rendszerû általános
iskolai oktatásban résztvevõk létszáma után.

ab) A támogatás fajlagos összegének 75 %-a igényelhetõ az e törvény 3. számú
mellékletének 20. ba) és c) iskolai nappali rendszerû 5–13. évfolyamon oktatásban
részesülõk létszáma után.
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b) A támogatás 162,11 %-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott
közoktatási intézményekben meglévõ informatikai berendezések korszerûsítésére és
mûködtetésével összefüggõ költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási
tevékenységet segítõ info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások
beszerzésére, igénybevételének költségeire igényelhetik az e törvény 3. számú
mellékletének a 20. ba), c), 23. a) és b) pontjában meghatározott, iskolai nappali
rendszerû 5–13. évfolyamon oktatásban, részesülõk létszáma után.
A támogatási összeget az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésével és
az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokkal és üzemeltetéssel kapcsolatos
költségekre (együttesen szoftvereszköz), valamint hardvereszköz és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások (együttesen hardvereszköz) beszerzésére kell fordítania a fenntartónak. A
normatíva rendeletben meghatározott hányadát hardvereszköz-beszerzésre kell fordítani.

A fenntartó az eszközbeszerzéseket a közoktatási intézmények javára valósítja meg. A
fenntartó a normatíva felhasználásával csak olyan eszközbeszerzéseket valósíthat meg,
amely minden tekintetben megfelel az általa fenntartott közoktatási intézmény
igényeinek.

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának,
elosztásának részletes szabályairól, valamint a közoktatási intézmények általi igénylés
feltételeirõl, rendjérõl, az igénylés során érvényesítendõ szempontokról az oktatási
miniszter rendeletet ad ki.

Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó
elõirányzat figyelembevételével – a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében –
történik. Az a) és b) pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni.

4. Pedagógiai szakszolgálat

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 020 000 forint/közalkalmazott

A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a
pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben – az e törvény 3. számú mellékletének 21. aa) és
b) pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat,
továbbá elõbbi intézményekben a 21. c)–d) pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási
feladatokat ellátók kivételével – közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai
munkát segítõ munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó (október 1-jei)
közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai
becsült, teljes munkaidõre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai szakszolgálatot a
Közokt. tv. 33. §-ának (4)–(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési
kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet
1. §-ának (3) bekezdésében és 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg.

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a
költségvetési évben e jogcímen felmerült költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi
támogatással történõ elszámolást az ezzel összefüggõ gazdasági eseményeket rögzítõ
nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani.
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Kiegészítõ szabályok:

1. Pénzellátási szabályok

a) A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlõ részletben, január
25-éig, április 25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik.

b) Az 1., 3. és 4. pontban meghatározott támogatás folyósítása 13 egyenlõ részletben, a
helyi önkormányzatokat a nettó finanszírozás keretében megilletõ források utalásával
egyidejûleg történik.

2. Az 1–3. pontokban meghatározott támogatások év végi – kötelezettségvállalással nem
terhelt – maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a központi költségvetési
kapcsolatokat érintõ elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben. E pontokban
meghatározott támogatások következõ évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványai a 2005/2006. tanév végéig használhatók fel jogszerûen, a 2006. évi zárszámadás
keretében történõ elszámolási kötelezettséggel. A tanév végét követõen 2006. július 31-éig
dokumentálni kell a teljes támogatási idõszakra vonatkozóan az elõirányzatok felhasználását.
A 4. pontban meghatározott támogatás teljes összegével 2005. december 31-ei zárónappal kell
elszámolni és az év végi maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó
eljárási rend szerint.

3. A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatási feladatellátásokhoz kapcsolódóan a
kiegészítõ támogatások az I. 1–4. jogcímnél meghatározott feltételek szerint igényelhetõk,
illetve számolhatók el.

II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK KIEGÉSZÍTÕ TÁMOGATÁSA

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

ELÕIRÁNYZAT: 85 085,7 millió forint

A támogatás a települési önkormányzatok által a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szoctv.) alapján rendszeres szociális segélyben, idõskorúak járadékában, a
Szoctv. 41. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, a Szoctv. 55/A. §-ának b) pontja
alapján adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a
Szoctv. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatásban, és a
Szoctv. 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülõ
személyek számára, valamint a Szoctv. 41. §-a (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után
járó nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett összegek 90 %-ának fedezetére szolgál. Az
elõirányzat igénybevétele az önkormányzatok által havonta kifizetett összegek 90 %-a
alapján, a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye és az idõskorúak járadéka,
továbbá a bentlakásos szociális intézményben lakó és idõskorúak járadékában részesülõ
személyek esetében a részükre kifizetett ellátások 100 %-a alapján történik.
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Megilleti továbbá a támogatás az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértõ
módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek,
valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és
munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a
személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100 %-ára.

2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

ELÕIRÁNYZAT: 15 120,0 millió forint

A támogatást a települési önkormányzat az általa – a Szoctv. 37/A. §-a (7) bekezdésének
megfelelõen – szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti. A
támogatás a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra
fordítható. A támogatás összege foglalkoztatottanként 3700 forint mindazokra a napokra,
amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli.

 A támogatás éves összege településenként 1 000 000 forint alapösszegbõl, valamint a
rendszeres szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak
száma alapján számított kiegészítõ összegbõl áll a következõk szerint:

T = 1 000 000 + ( RSZ + KC × 7,21) × 40 745 (forint)

ahol

T = a települési önkormányzatnak közcélú foglalkoztatásra járó támogatása,
RSZ = a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek

2004. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,
KC = a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak

2004. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,
7,21 = a rendszeres szociális segélyezettek létszámának a közcélú munkával

foglalkoztatottak létszámához viszonyított arányszáma, a 2004. március, június
és szeptember havi országos adatok alapján,

40 745 = a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos
támogatás.

Azon önkormányzatoknál, ahol az elsõ félévi felhasználás nem éri el a támogatás éves
összegének idõarányos részét, 2005. augusztus 1-jével új elõirányzat kerül megállapításra. Az
új elõirányzatként megállapításra kerülõ összeg a támogatás éves összegének az idõarányosan
fel nem használt támogatás kétszeresével csökkentett összege, mely azonban nem lehet
kevesebb, mint az alapösszeg, illetve a módosított elõirányzat megállapításának idõpontjáig
felhasznált összeg.

Az eredeti elõirányzatokhoz képest történt elõirányzat-csökkentések országos szinten
összesített összege a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet költségvetésében tartalékot
képez, amelybõl a települési önkormányzatok közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást
igényelhetnek. A többlettámogatás igénylési szabályait a Kormány állapítja meg 2005.
március 31-éig.

Az önkormányzatot így megilletõ új elõirányzat éves felhasználásának elszámolása a
tárgyévben e jogcímen felmerült kiadások, valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások
folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerinti
havi visszaigénylések alapján történik.
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3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 23 000 forint/foglalkoztatott

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a szociális továbbképzés és szakvizsga
megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. §-ának (1) bekezdésében
felsorolt munkakörben személyes gondoskodást végzõ és a személyes gondoskodást végzõ
személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM
rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyek 2004. szeptember 1-jei állapotnak
megfelelõ statisztikai állományi létszáma. A támogatás a továbbképzésen való részvétel
költségeire (részvételi díj, utazási-szállási költség), a továbbképzésen résztvevõ
helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a továbbképzési kötelezettségének eleget tett
személy jutalmazására, a szakvizsga és az erre felkészítõ tanfolyamon való részvétel
költségeire fordítható.

A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel
összefüggõ eseményeket rögzítõ nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésrõl és a
szakvizsgáról kiadott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal
kell alátámasztani.

Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe
vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat érintõ elszámolási szabályok szerint
és eljárási rendben. A támogatás következõ évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványa 2006. július 31-éig használható fel jogszerûen, a 2006. évi zárszámadás
keretében történõ elszámolási kötelezettséggel. A támogatás folyósítása negyedévenként, a
tárgynegyedév második hónapjának 25-éig történik.

III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TÛZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

ELÕIRÁNYZAT: 30 998,6 millió forint

A támogatás a hivatásos önkormányzati tûzoltóság fenntartásához és mûködtetéséhez a
következõ normatívák alapján vehetõ igénybe.

1. A hivatásos önkormányzati tûzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:

a) A készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóság személyi
juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 603 785 forint/fõ

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet [a továbbiakban: 28/1996.
(XI. 26.) BM rendelet] a hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokságok kötelezõ
legkisebb létszáma melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelõ illetményt, a
10 %-os és 15 %-os illetménykiegészítés, valamint a 45 %-os veszélyes tûzoltói
beosztással járó pótlék fedezetét tartalmazza.
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b) A készenléti szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóság személyi
juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 800 000 forint/fõ

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati
tûzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 28/1996. (XI. 26.) BM
rendelet a hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokságok kötelezõ legkisebb létszáma
melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a Hszt
illetményrendszerének megfelelõ illetményt, továbbá a 10 %-os és 15 %-os illetmény-
kiegészítés fedezetét tartalmazza.

c) Illetménykiegészítéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 88 790 forint/fõ

A támogatást a Fõvárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton
túl a Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt.
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter
irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.)
BM rendelet alapján – a fõvárosi tûzoltó-parancsnokság megyei illetékességû
középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetmény-
kiegészítéséhez – a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet, a hivatásos önkormányzati
tûzoltóság kötelezõ legkisebb létszáma címû mellékletének táblázata „Létszám összesen”
rovatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint.

2. A hivatásos önkormányzati tûzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi
normatívákkal vehetõ igénybe:

a) A tûzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartásához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3350 forint/m2

A támogatás a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat a tûzoltó laktanya telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a
használatbavételi engedélyben szereplõ fûtéssel és világítással ellátott tûzoltólaktanya és
kiegészítõ létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe vett – fûtéssel és
világítással ellátott nettó alapterület – 2004. augusztus 31-ei állapot szerint jár.

b) A tûzoltójármûvek és egyéb tûzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez,
karbantartásához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjérõl szóló 59/1995. (V. 30.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet] „A hivatásos önkormányzati
tûzoltó-parancsnokságok kötelezõ legkisebb gépjármûfecskendõ és különleges szer
állománya” címû mellékletében meghatározott tûzoltó jármûvek, továbbá a rendelet
mellékletében nem specifikált, de rendszeresített és mûködõ különleges és speciális
szerek, valamint a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a hivatásos önkormányzati és az
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önkéntes tûzoltóságok mûködési területérõl, valamint a tûzoltóságok vonulásával
kapcsolatos költségek megtérítésérõl szóló 2/2003. (I. 14.) BM rendelet [a továbbiakban:
2/2003. (I. 14.) BM rendelet] 5. számú mellékletében meghatározott, a Regionális
Mûszaki Mentõbázisnál üzemeltetett speciális tûzoltó technikai eszközök elõzõ 3 évben
(2001–2003. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga alapján tervezett
futásteljesítmény alapján.

c) A különleges szerek kötelezõ évi rendszeres mûszaki felülvizsgálatához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe az 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet, a
2/2003. (I. 14.) BM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott, a Regionális
Mûszaki Mentõbázisnál üzemeltetett különleges tûzoltó technikai eszközök
– emelõkosaras gépjármû, gépezetes létra, daru, különleges darus gépjármû, mûszaki
mentõ, gyorsbeavatkozó, porral oltó gépjármû, habbal oltó gépjármû, olajbalesetet
elhárító gépjármû – 2004. augusztus 31-ei száma alapján.

d) A speciális szerek kötelezõ évi rendszeres mûszaki felülvizsgálatához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe az 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet
mellékletében nem specifikált, de rendszeresített és mûködõ speciális szerek, továbbá a
2/2003. (I. 14.) BM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott, a Regionális
Mûszaki Mentõbázisnál üzemeltetett speciális tûzoltó technikai eszközök – búvárszer,
tûzoltóhajó, légzõ-bázis, turbó-reaktív oltógépjármû, por-hab kombinált oltójármû,
lánctalpas-erdõtüzes gépjármû, cserefelépítményes jármû, mûszaki mentõ konténer,
vegyi mentesítõ konténer – 2004. augusztus 31-ei száma szerint.

e) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 57 800 000 forint

A támogatást a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokságot fenntartó Fõvárosi Önkormányzat
veheti igénybe, a fõvárosi kerületi tûzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi
riasztási rendszer üzemeltetéséhez.

f) A készenléti szolgálattal rendelkezõ tûzoltó-parancsnokság intézményi létesítmény-
üzemeltetési kiadásaihoz – irodaszer, információhordozó eszközök, kommunikációs és
számítástechnikai eszközök – és egyéb kiadásokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 34 893 forint/fõ

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet – a
hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokságok kötelezõ legkisebb létszáma –
melléklet „Létszám összesen” rovatának adata szerint.
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g) A készenléti szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltó-
parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fõ

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati
tûzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 28/1996. (XI. 26.) BM
rendelet, a készenléti szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltó-
parancsnokságok létszáma mellékletének táblázata „Létszám összesen” rovatának adata
szerint.

A hivatásos önkormányzati tûzoltóság fenntartásához és mûködtetéséhez a fenti
normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tûz elleni
védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben
elõírt követelmények teljesítéséhez.

IV. LAKOSSÁGI TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA

ELÕIRÁNYZAT: 197,4 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG: 105 forint/m3

A támogatás az összegyûjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett
lakossági folyékony hulladék köbmétere után megilleti azon önkormányzatokat, amelyek a
környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közmûves csatornahálózattal el nem látott
településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyûjtésérõl ártalmatlanítás céljából
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján szervezett hulladékkezelési
közszolgáltatás keretében gondoskodnak. Az igényelt összeget a fajlagos lakossági
ráfordítások (díjak) csökkentésére kell fordítani.

A támogatást a helyi önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi mennyisége
(m3) alapján igényelhetik.

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján,
az e jogcímen a tárgyévben jogszerûen elszámolt költségek figyelembevételével, az
önkormányzathoz beérkezett, a lerakóhely üzemeltetõje által igazolt és az önkormányzat által
felülvizsgált számlák alapján történik.

V. BELSÕ ELLENÕRZÉSI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

 ELÕIRÁNYZAT: 100,0 millió forint

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 228 forint/költségvetési szerv

A hozzájárulás igényelhetõ a helyi önkormányzatok belsõ ellenõrzési feladatai ellátásához,
amennyiben azt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a szerinti 2004. szeptember 30-áig létrehozott társulásban
látják el.

A hozzájárulás a társulásban részt vevõ helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó
költségvetési szervei után, beleértve a polgármesteri hivatalokat, a körjegyzõségeket és a
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körjegyzõségeket mûködtetõ önkormányzatokat is – a 3500 fõ lakosságszám feletti települési
és megyei önkormányzatok költségvetési szervei kivételével – igényelhetõ.

A költségvetési szervek száma az igénylésnél a 2004. szeptember 30-ai állapottal megegyezõ.

A hozzájárulás a belsõ ellenõrzési feladatok ellátására fordított személyi juttatásokra, illetve
szolgáltatások igénybevételének költségeire használható fel.

Az igénybe vett hozzájárulás elszámolása a költségvetési szervek számának és a költségvetési
évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerûen elszámolt költségek
figyelembevételével – a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében – történik,
azzal, hogy a költségvetési szervek számának növekedéséhez kapcsolódó többlet-hozzájárulás
az év végi elszámolás során nem igényelhetõ. A hozzájárulás a költségvetési szerv
megszûnésének, a társulásból történõ kiválásnak, a társulás megszûnésének idõpontját követõ
hónap végéig – idõarányosan – jár.

A támogatás folyósítására negyedévenként, a tárgynegyedév második hónapjának 25-éig
kerül sor.
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Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel 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 50 000,0

2 Szak kép zé si célú ki fi ze té sek 21 832,4

3 Mun ka nél kü li el lá tá sok 80 304,1

4 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás 50,8

5 Bér ga ran cia ki fi ze té sek 4 200,0

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 3 300,0

7 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 52 000,0

7 Az alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 338,0

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 19 264,9

2 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si prog ram 1 187,5

9 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat köz pon to sí tott ke re te 237,5

10 Át adás EU társ fi nan szí ro zás ra

1 Mun ka nél kü li ség ke ze lé se 4 591,0

2 Fel nõtt kép zés 1 067,0

3 Szak kép zés fej lesz té se 949,0

11 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka vé del mi Fel ügye lõ ség nek pénz esz köz 396,6

12 TB alap nak át adás 730,0

14 Te rü let ki egyen lí tés re pénz esz köz át adás 405,0

15 Non-pro fit szek tor be li mun ka vál la lás tá mo ga tá sa 250,0

22 Mun ka adói já ru lék 176 440,0

23 Mun ka vál la lói já ru lék 54 024,0

24 Vál lal ko zói já ru lék 11 183,7

26 Egyéb be vé tel

1 Te rü le ti egyéb be vé tel 2 300,0

2 Köz pon ti egyéb be vé tel 297,7

3 Szak kép zé si egyéb be vé tel 250,0

28 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás 9 900,0

29 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té se 160,0

31 Szak kép zé si hoz zá já ru lás 23 598,4

33 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz té se 550,0

34 Mun ka nél kü li el lá tó rend szer vál to zá sá val össze füg gõ költ ség ve té si be fi ze tés 29 300,0



35 Já ru lék ked vez mény vissza té rí tés
1 Nor ma tív já ru lék ked vez mény vissza té rí tés 5 500,0
2 Öt ven év fe let ti ek já ru lék ked vez mé nye 2 800,0

1–35. cím össze sen: 278 703,8 278 703,8

Össze sen: 278 703,8 278 703,8

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 3 400,0
2 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sai 980,0

2 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõ ké szí té se 1 000,0
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 2 700,0
2 Pak si Atom erõ mû le sze re lé sé nek elõ ké szí té se 50,0
3 Ki égett fû tõ ele mek át me ne ti tá ro ló já nak fel újí tá sa 46,6

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 785,4
2 RHK Kht. mû köd te té si költ sé ge és a püs pök szi lá gyi hul la dék tá ro ló üze mel te té se 1 084,5

5 Fel ügye le ti díj fi ze té si kö te le zett ség 289,3
6 Ön kor mány za tok tá mo ga tá sá ra 709,8
7 Alap ke ze lõ nek mû kö dé si cél ra 65,0
8 Nuk le á ris lé te sít mé nyek be fi ze té sei

1 Pak si Atom erõ mû Rt. 23 709,6
9 Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé se 6,5
10 Költ ség ve té si tá mo ga tás 5 790,0

1–10. cím össze sen: 11 110,6 29 506,1 18 395,5

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 18 395,5

Össze sen: 29 506,1 29 506,1
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LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

1 Rend sze res be fi ze tés 5,5

3 Költ ség ve té si tá mo ga tás 84,5

6 Alap ke ze lõ mû kö dé si költ sé gei 90,0

Össze sen: 90,0 90,0

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

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 8 989,1

3 Re gi o ná lis in no vá ció tá mo ga tá sa 7 950,7

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 támogatása 3 653,6

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 280,0

6 Nem ze ti Ku ta tá si és Fej lesz té si prog ra mok 13 600,0

7 Nem zet kö zi együtt mû kö dés bõl ere dõ fel ada tok 919,9

8 Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 1 215,0

9 Új fej lesz té si ter vek re való fel ké szü lés tá mo ga tá sa 210,0

15 In no vá ci ós já ru lék 23 423,2

16 Költ ség ve té si tá mo ga tás 12 196,9

17 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sei 798,2

18 Át vett pénz esz köz 400,0

Össze sen: 36 818,3 36 818,3

1
6

0
8

2
M

 A
 G

 Y
 A

 R
  K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
4

/2
0

2
. 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

ALAP 2005. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Egyenleg



10. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez
Mil lió fo rint ban

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 1 126 887,3

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 244 206,2

2 Ma gánnyug díj pénz tá ri ta gok ál tal fi ze tett nyug díj já ru lék 13 203,0

3 Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sai

1 Rok kant sá gi nyug el lá tás 696,1

2 Pénz tár ta gok vissza lé pé se 569,1

3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok

2 Meg álla po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 1 459,0

5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 305,6

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

2 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium fe je zet bõl 31,0

9 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hozzájárulás

1 Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet tõl 13 803,9

2 Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 11 447,2

3 Igaz ság ügyi Mi nisz té rium  fe je zet tõl 1 848,3

4 Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet tõl 580,8

5 Mi nisz ter el nök ség fe je zet tõl 662,4

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 6 654,1

6 Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok

3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben ré sze sü lõk utá ni köz pon ti költ ség ve té si té rí tés 22 947,0

4 Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk mi at ti já ru lék ki esés pót lá sá ra költ ség ve té si tá mo ga tás 211 248,0

5 Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénz esz köz át adás 187 209,1

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 9 009,2

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 1 189 455,0

2 Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj 279 229,2

3 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 254 816,0

6 Ti zen har ma dik havi nyug díj 103 411,3

4 Nyug díj biz to sí tás egyéb ki adá sai

4 Egyéb, el lá tás hoz kap cso ló dó ki adá sok

2 Pos ta költ ség 4 187,3

3 Egyéb ki adá sok 400,0

2
0

0
4

/2
0

2
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

  K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

6
0

8
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 2005. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



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 15,0
2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás stb.) 8,0 5,0

1–3. cím össze sen: 1 831 518,8 1 852 787,3

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 5 953,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 500,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 087,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 653,7
3 Do lo gi ki adá sok 2 797,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0
6 Ka mat fi ze té sek 110,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 272,6
2 Fel újí tás 2,8

3 Köl csö nök 480,0
2 Igaz ga tá si szer vek 15 314,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 86,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 760,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 109,1
3 Do lo gi ki adá sok 2 328,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 126,0
2 Fel újí tás 77,0

LXXI. fe je zet össze sen: 1 854 373,8 1 854 373,8 21 268,5

K I A D Á S I    F Õ Ö S S Z E G : 1 854 373,8

B E V É T E L I    F Õ Ö S S Z E G : 1 854 373,8

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE : 0,0
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11. szá mú mel lék let a 2004. évi CXXXV. tör vény hez
Mil lió fo rint ban

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 689 778,9
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 223 817,8
3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok

1 Bal ese ti já ru lék 2 673,8
2 Meg álla po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 854,5
4 Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás 23 332,0
5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 373,2
8 Sor ka to nai és pol gá ri szol gá la tot tel je sí tõk utá ni egész ség biz to sí tá si járulék

2 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium fe je zet bõl 19,0
9 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hozzájárulás

1 Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet tõl 315,7
2 Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 1 059,5
3 Igaz ság ügyi Mi nisz té rium fe je zet tõl 161,7
4 Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet tõl 28,9
5 Mi nisz ter el nök ség fe je zet tõl 14,9

4 Egész ség ügyi hoz zá já ru lás
1 Té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás 143 868,8
2 Szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lás 18 521,9

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 5 175,7
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 1 250,0
2 Egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lás 3 500,0
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 57 941,0

7 Egész ség biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb be vé te lek
1 Ter hes ség meg sza kí tás egyé ni té rí té si díja 700,0
2 Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek 2 700,0
3 Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek 2 000,0
7 Gyógy szer gyár tók és for gal ma zók be fi ze té se 200,0
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 218,0
2 Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 172,0

11 Egész ség ügyi szol gál ta tók vissza fi ze té se 0,1
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 235 037,1
3 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 8 670,8
6 Ti zen har ma dik havi nyug díj 15 231,5

2 Egész ség biz to sí tás pénz beli el lá tá sai
1 Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély 25 340,0
2 Táp pénz

1 Táp pénz 93 750,7
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2 Gyer mek ápo lá si táp pénz 3 660,1

3 Bal ese ti táp pénz 7 217,2

3 Be teg ség gel kap cso la tos se gé lyek

1 Kül föl di gyógy ke ze lés 659,5

4 Egy sze ri se gély 450,0

4 Kár té rí té si já ra dék 1 045,0

5 Bal ese ti já ra dék 6 480,4

6 Gyer mek gon do zá si díj 57 941,0

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 63 939,8

2 Vé dõ nõi szol gál ta tás, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem 17 028,5

3 Fo gá sza ti el lá tás 21 760,1

4 Gon do zó in té ze ti gon do zás 10 769,4

5 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás 6 296,6

6 Já ró be teg-szak el lá tás 108 937,6

7 CT, MRI 11 155,3

8 Mû ve se ke ze lés 16 829,4

9 Házi szak ápo lás 3 558,1

10 Fek võ be teg-szak el lá tás 411 079,3

11 Mû kö dé si költ ség elõ leg 350,8

13 Cél elõ irány za tok 7 041,4

15 Men tés 17 984,2

2 Gyógy für dõ és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tá sa 5 708,4

3 Anya tej-el lá tás 315,2

4 Gyógy szer tá mo ga tás

1 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai 257 820,0

2 Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás 25 080,0

3 Vény ke ze lé si díj, gyógy szer tá rak el lá tá si ér dek bõl tör té nõ tá mo ga tá sa 1 100,0

5 Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás

1 Köt szer tá mo ga tás 4 100,0

2 Gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zé si rend szer be ve ze té se és ki ala kí tá sa 1 500,0

3 Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás 39 600,0

6 Uta zá si költ ség té rí tés 5 637,8

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 954,4

2 Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 620,0

3 Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés 120,0

4 Egész ség biz to sí tás egyéb ki adá sai

4 Egyéb, el lá tá sok hoz kap cso ló dó ki adá sok

1 Ki fi ze tõ he lye ket meg il le tõ költ ség té rí tés 1 232,9

2 Pos ta költ ség 2 182,3

3 Egyéb ki adá sok 138,5

4 Or vos spe ci fi kus vé nyek 308,0

5 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé se 45,4
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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 13,0 23,0
2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás stb.) 28,0 60,0

1–3. cím össze sen: 1 498 717,7 1 178 760,4

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 17 150,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 389,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 536,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 462,4
3 Do lo gi ki adá sok 1 769,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 215,0
6 Ka mat fi ze té sek 157,0

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 762,4

3 Köl csö nök 690,0 50,0
2 Igaz ga tá si szer vek 4 212,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 162,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 850,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 506,1
3 Do lo gi ki adá sok 3 017,7

LXXII. fe je zet össze sen: 1 521 684,9 1 180 365,4 21 362,2

K I A D Á S I  F Õ Ö S S Z E G: 1 521 684,9

B E V É T E L I  F Õ Ö S S Z E G: 1 180 365,4

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: –341 319,5
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12. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez
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2004/202.szám

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Millió forintban

B E V É T E L E K
2005. évi

elõirányzat
K I A D Á S O K

2005. évi
elõirányzat

ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 816 666,2 Nyugellátások

Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 482 492,2   Öregségi nyugdíj 1 189 455,0

Egyéb járulékok és hozzájárulások 58 971,4   Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 514 266,3

Egészségügyi hozzájárulás 162 390,7   Hozzátartozói nyugellátás 263 486,8

Késedelmi pótlék, bírság 11 829,8   Tizenharmadik havi nyugdíj 118 642,8

Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 421 404,1 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 196 543,9

Központi költségvetési hozzájárulások 62 691,0 Természetbeni ellátások 1 039 286,3

Egyéb bevételek 14 999,3 Egyéb kiadások 8 494,4

Összesen: 3 031 444,7 Összesen: 3 330 175,5

VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 103,0   VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 61,0

TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 3 191,5   TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 45 822,2

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 3 034 739,2 KIADÁSI FÕÖSSZEG: 3 376 058,7

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 341 319,5



13. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. privatizációval
és vagyonkezeléssel összefüggõ ráfordításai, tartalékfeltöltése

Millió forintban

Megnevezés
2005. évi
elõirányzat

I. A kormányzati szektor hiányát érintõ ráfordítások 47 713,0

1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján 19 551,0

a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történõ kezelésre átvett
vagyon értékesítése elõkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülõ ki -
adások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény
kamata

8 092,0

ebbõl: az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata 2 500,0

b) vagyonkezeléssel összefüggõ ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] 4 733,0

c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §],
forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés

700,0

d) az ÁPV Rt. mûködési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] 5 000,0

e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 300,0

f) vagyontárgyak vásárlása 726,0

2. Egyéb ráfordítások 28 162,0

a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 16 937,0

b) az ÁPV Rt. és a jogelõdök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyon -
tárgyak esetén az állam tulajdonosi felelõsségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok
finanszírozása

10 230,0

c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 995,0

II. A kormányzati szektor hiányát nem érintõ ráfordítások 132 346,0

1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 9 000,0

2. Üzleti célú befektetések 20 570,0

3. Vagyontárgyak vásárlása 46 938,0

4. Privatizációs tartalék feltöltése 54 338,0

5. Kárpótlási jegy bevonás 1 500,0

Ráfordítások összesen 180 059,0
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Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok
Millió forint

2004 2005 2006
Operatív
Program

Prioritás
EU forrás

Központi
költségvetési

forrás
Összesen EU forrás

Központi
költségvetési

forrás
Összesen EU forrás

Központi
költségvetési

forrás
Összesen

 Humán Erõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Aktív munkaerõ-piaci politikák támogatása 7 143,1 2 381,0 9 524,1 10 197,8 3 399,3 13 597,1 13 212,0 4 404,0 17 616,0
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõpiacra
történõ belépés segítségével 3 882,5 1 294,2 5 176,7 5 542,9 1 847,6 7 390,5 7 181,2 2 393,7 9 574,9

Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó-
képesség javítása 10 230,7 3 410,2 13 640,9 14 606,0 4 868,6 19 474,6 18 923,0 6 307,6 25 230,6

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
10 554,3 2 567,7 13 122,0 15 067,9 3 665,8 18 733,7 19 521,5 4 749,2 24 270,7

HEFOP Technikai segítségnyújtás 1 677,6 559,2 2 236,8 2 395,1 798,3 3 193,4 3 103,0 1 034,3 4 137,3
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

Beruházás-ösztönzés 5 873,4 2 433,8 8 307,2 8 385,3 3 474,6 11 859,9 10 863,7 4 501,6 15 365,3
Kis-és középvállalkozások fejlesztése 7 139,1 2 991,7 10 130,8 10 192,2 4 271,2 14 463,4 13 204,6 5 533,6 18 738,2
Kutatás-fejlesztés, innováció 5 871,1 2 184,5 8 055,6 8 381,9 3 118,7 11 500,6 10 859,2 4 040,6 14 899,8
Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 5 619,3 2 029,4 7 648,7 8 022,5 2 897,3 10 919,8 10 393,7 3 753,6 14 147,3
GVOP Technikai segítségnyújtás 1 023,3 341,1 1 364,4 1 460,9 487,0 1 947,9 1 892,8 630,9 2 523,7

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a
mezõgazdaságban 10 764,4 3 580,8 14 345,2 15 367,9 5 112,2 20 480,1 19 910,1 6 623,2 26 533,3

Élelmiszerfeldolgozás modernizálása 2 641,7 880,5 3 522,2 3 771,4 1 257,2 5 028,6 4 886,1 1 628,7 6 514,8
Vidéki térségek fejlesztése 4 998,4 1 306,1 6 304,5 7 136,0 1 864,7 9 000,7 9 245,2 2 415,8 11 661,0
AVOP Technikai segítségnyújtás 470,2 156,7 626,9 671,2 223,8 895,0 869,6 289,9 1 159,5

Regionális Operatív Program (ROP)
A turisztikai potenciál erõsítése a régiókban 4 820,3 1 630,5 6 450,8 6 881,8 2 327,8 9 209,6 8 915,8 3 015,8 11 931,6
Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 12 085,8 2 387,1 14 472,9 17 254,5 3 407,9 20 662,4 22 354,3 4 415,2 26 769,5
A humánerõforrás-fejlesztés regionális dimenziójának
erõsítése 3 193,8 882,3 4 076,1 4 559,6 1 259,7 5 819,3 5 907,3 1 632,0 7 539,3

ROP Technikai segítségnyújtás 1 285,7 428,6 1 714,3 1 835,6 611,9 2 447,5 2 378,2 792,7 3 170,9
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

Környezetvédelem 7 454,8 2 479,7 9 934,5 10 643,0 3 540,2 14 183,2 13 788,7 4 586,5 18 375,2
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 11 237,5 3 745,8 14 983,3 16 043,3 5 347,8 21 391,1 20 785,2 6 928,4 27 713,6
KIOP Technikai segítségnyújtás 778,9 259,6 1 038,5 1 112,0 370,6 1 482,6 1 440,6 480,2 1 920,8

Összesen 118 745,8 37 930,7 156 676,5 169 528,8 54 152,3 223 681,1 219 635,4 70 157,7 289 793,1
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16091

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok

Millió forint

2004 2005 2006

Intézkedés
EU forrás

Központi
költségvetési

forrás
Összesen EU forrás

Központi
költségvetési

forrás
Összesen EU forrás

Központi
költségvetési

forrás
Összesen

A munkaerõpiac szempontjából hátrányos helyzetû
személyek munkaerõpiacra való belépésének vagy
visszailleszkedésének segítése

767,1 255,7 1 022,8 1 083,4 361,1 1 444,5 1 387,4 462,5 1 849,9

Az egész életen át tartó tanulás támogatása és
befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a
munkaerõ-piaci szempontból hátrányos helyzetû
személyek munkavállalásának és munkában
maradásának elõsegítésére

712,3 237,4 949,7 1 006,0 335,3 1 341,3 1 288,4 429,4 1 717,8

A nemek közötti munkaerõ-piaci különbség és a
foglalkozási szegregáció csökkentése

146,1 48,7 194,8 206,3 68,8 275,1 264,3 88,1 352,4

Menedékkérõk 54,8 18,3 73,1 77,4 25,8 103,2 99,1 33,0 132,1

Technikai Segítségnyújtás 146,1 48,7 194,8 206,3 68,8 275,1 264,3 88,1 352,4

Összesen 1 826,4 608,8 2 435,2 2 579,5 859,8 3 439,3 3 303,5 1 101,1 4 404,6
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A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok

Millió forint
2004 2005 2006

Szektor megnevezése
EU forrás

Közlekedés 35 904,9 29 156,0 42 141,1
Környezetvédelem 35 474,9 27 422,9 42 719,8

Összes Kohéziós Alap forrás 71 379,8 56 578,9 84 860,9
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A Schengen Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok

Millió forint

2004 2005 2006
Cél megnevezése

EU forrás

Külsõ határok õrizetének megerõsítése 8 004,7 8 044,7 8 189,4
Az ellenõrzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapcitás növelésével 2 661,5 2 674,8 2 722,9
A mélységi ellenõrzés hatékonyságának növelése 2 544,1 2 556,8 2 602,8
A nemzetközi bûnügyi együttmûködési képesség és kapacitás fokozása 325,7 327,3 333,2
Menedzsment költségek 501,0 503,5 512,6

Összesen 14 037,0 14 107,1 14 360,9
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A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok

Millió forint

2004 2005 2006

Prioritás Intézkedés
EU forrás

Központi
költségvetési

forrás
Összesen EU forrás

Központi
költségvetési

forrás
Összesen EU forrás

Központi
költségvetési

forrás
Összesen

A környezeti állapot megõrzése és javítása

Agrár-környezetgazdálkodás  16 977,7  4 245,1  21 222,8  20 367,6  5 092,6  25 460,2  25 223,5  6 305,7  31 529,2

EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való
megfelelés elõsegítése

 10 739,9  2 685,0  13 424,9  13 933,9  3 484,1  17 418,0  6 039,3  1 508,9  7 548,2

A termõhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó
termelési szerkezet kialakításának támogatása

Mezõgazdasági területek erdõsítése  4 089,8  1 023,1  5 112,9  4 929,6  1 231,8  6 161,4  7 202,3  1 801,4  9 003,7

A termelõk gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci
pozícióinak javítása

Félig önellátó gazdaságok támogatása  857,6  213,8  1 071,4  1 458,3  363,9  1 822,2  2 570,4  643,9  3 214,3

Termelõi csoportok létrehozása  1 547,4  386,8  1 934,2  2 524,6  631,2  3 155,8  2 850,4  712,6  3 563,0

Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészítõ
támogatása

 -  -  -  -  -  -  3 944,8  987,4  4 932,2

A mezõgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítõ
jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók
számára, akik kedvezõtlen termõhelyi adottságú területeken gazdálkodnak

Kedvezõtlen adottságú területek támogatása  5 031,5  1 257,2  6 288,7  5 624,4  1 407,4  7 031,8  5 919,7  1 480,7  7 400,4

Egyéb tevékenységek

SAPARD program keretében jóváhagyott projektek  3 817,5  1 272,5  5 090,0  -  -  -  -  -  -

Technikai segítségnyújtás  3 054,0  763,5  3 817,5  2 545,0  636,3  3 181,3  2 036,0  509,0  2 545,0

Összesen  46 115,4  11 847,0  57 962,4  51 383,5  12 847,2  64 230,7  55 786,4  13 949,6  69 736,0
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A decentralizált támogatási programok elõirányzatai régiónkénti összege
Millió forintban

Közép-
Magyar-
ország

Közép-
Dunántúl

Nyugat-
Dunántúl

Dél-
Dunántúl

Észak-
Magyar-
ország

Észak-
Alföld

Dél-
AlföldMegnevezés

régió

összesen

I. Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt támogatási elõirányzatok 8 892,3 3 555,6 3 221,3 4 749,0 6 213,9 8 021,4 5 596,5 40 250,0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

2. cím Központosított elõirányzatok

12. alcím Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 413,0 162,0 173,0 126,0 194,0 208,0 224,0 1 500,0

24. alcím Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolatfelújításának támogatása

4 788,8 919,4 804,0 840,8 865,6 857,1 924,3 10 000,0

6. cím Címzett és céltámogatások 279,0 309,0 271,0 327,6 396,0 459,0 458,4 2 500,0

XVII. Területfejlesztés

5. cím, 3. alcím Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat

2. jogcímcsoport Decentralizált területfejlesztési programok 1 561,5 1 282,2 1 088,3 2 365,6 3 661,3 5 065,3 2 975,8 18 000,0

3. jogcímcsoport Decentralizált szakmai fejlesztési programok 730,0 443,0 485,0 689,0 597,0 832,0 474,0 4 250,0

LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

3. cím Regionális innováció támogatása 1 120,0 440,0 400,0 400,0 500,0 600,0 540,0 4 000,0

II. A megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt támogatási elõirányzatok 1 564,8 1 516,0 1 342,9 2 313,2 3 262,3 3 965,0 2 908,8 16 873,0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 1 564,8 1 516,0 1 342,9 2 313,2 3 262,3 3 965,0 2 908,8 16 873,0

Decentralizált programok támogatásai mindösszesen (I+II) 10 457,1 5 071,6 4 564,2 7 062,2 9 476,2 11 986,4 8 505,3 57 123,0
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20. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

„1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez

A fizetési osztályok elsõ fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege
forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó

legkisebb szorzószámok 2005. január 1-jétõl

Fizetési Fizetési osztályok
foko-
zatok A B C D E F G H I J

1. 57 000 60 200 62 400 64 500 75 000 107 200 112 600 115 200 128 600 142 000
2. 1,025 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06 1,06 1,06
3. 1,050 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,12 1,12 1,12
4. 1,075 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,18 1,18 1,18
5. 1,100 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,24 1,24 1,24
6. 1,125 1,20 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22 1,30 1,30 1,30
7. 1,150 1,24 1,24 1,24 1,24 1,27 1,27 1,36 1,36 1,36
8. 1,175 1,28 1,28 1,28 1,28 1,32 1,32 1,42 1,42 1,42
9. 1,200 1,32 1,32 1,32 1,32 1,37 1,37 1,48 1,48 1,48

10. 1,225 1,36 1,36 1,36 1,36 1,42 1,42 1,54 1,54 1,54
11. 1,250 1,40 1,40 1,40 1,40 1,47 1,47 1,60 1,60 1,60
12. 1,275 1,44 1,44 1,44 1,44 1,52 1,52 1,66 1,66 1,66
13. 1,300 1,48 1,48 1,48 1,48 1,57 1,57 1,73 1,73 1,73

14. 1,325 1,52 1,52 1,52 1,52 1,62 1,62 1,80 1,80 1,80

A fizetési osztályok elsõ fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege
forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó

legkisebb szorzószámok 2005. szeptember 1-jétõl

Fizetési Fizetési osztályok
foko-
zatok A B C D E F G H I J

1. 59 600 62 900 65 200 67 400 78 400 112 000 117 700 120 400 134 400 148 400
2. 1,025 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06 1,06 1,06
3. 1,050 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,12 1,12 1,12
4. 1,075 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,18 1,18 1,18
5. 1,100 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,24 1,24 1,24
6. 1,125 1,20 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22 1,30 1,30 1,30
7. 1,150 1,24 1,24 1,24 1,24 1,27 1,27 1,36 1,36 1,36
8. 1,175 1,28 1,28 1,28 1,28 1,32 1,32 1,42 1,42 1,42
9. 1,200 1,32 1,32 1,32 1,32 1,37 1,37 1,48 1,48 1,48

10. 1,225 1,36 1,36 1,36 1,36 1,42 1,42 1,54 1,54 1,54
11. 1,250 1,40 1,40 1,40 1,40 1,47 1,47 1,60 1,60 1,60
12. 1,275 1,44 1,44 1,44 1,44 1,52 1,52 1,66 1,66 1,66
13. 1,300 1,48 1,48 1,48 1,48 1,57 1,57 1,73 1,73 1,73

14. 1,325 1,52 1,52 1,52 1,52 1,62 1,62 1,80 1,80 1,80”
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21. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

Vízkészletjárulék

1. A vízhasználó és az üzemi fogyasztó vízkészletjárulékot köteles fizetni.

2. a) vízhasználó az, aki vízjogi engedélyköteles tevékenységet folytat, kivéve, ha a 16–18. pontok
alapján mentesül a vízkészletjárulék fizetése alól,

b) üzemi fogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató közmûrõl a saját gazdasági célú vízhasználatához
településenként évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel.

3. A vízhasználónak a vízkészletjárulékot
a) a b)–c) alpontokban meghatározott vízhasználatot kivéve 2005. évben 3,90 forint/m3 alapjárulék,
b) ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget – az egyes külön megjelölt idõszakra is

tekintettel – 10%-nál nagyobb mértékben túllépi, a teljes többletmennyiség után 2005. évben a
7,80 forint/m3 alapjárulék,

c) ha a vízjogi engedélyköteles a tevékenységet engedély nélkül folytatja (a továbbiakban: engedély
nélküli vízhasználat), 2005. évben 25,00 forint/m3 alapjárulék figyelembevételével, a befizetés
összegét meghatározó, külön jogszabályban elõírt – az igénybe vett vízmennyiség meghatározásának
módjától, a vízhasznosítás és a vízkészlet jellegétõl, továbbá az adott térség vízkészlet-gazdálkodási
helyzetétõl függõ – szorzószámok alkalmazásával, a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség alapján
kell kiszámítania.

A vízmennyiség meghatározását az engedély nélküli vízhasználatnál a külön jogszabályban
foglaltak szerint kell elvégezni.

4. A vízhasználó a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80%-a után köteles a 3. a)
pontjában 2005. évre 3,90 forint/m3 meghatározott alapjárulék figyelembevételével – a 3. pontban
foglaltak szerint – a vízkészletjárulékot kiszámítani, ha az általa igénybe vett víz mennyisége – a
16. pont b), f) és i) alappontjaiban meghatározott esetek kivételével – a vízjogi engedélyben megjelölt
mennyiség 80%-át nem éri el.

5. Az üzemi fogyasztónak a vízkészletjárulékot 2005. évben 12,20 forint/m3 járulék alapján a
ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után kell kiszámítania.

6. A járulékfizetésre kötelezett a vízkészletjárulék késedelmes megfizetése esetén a késedelem
okától függetlenül a befizetési határidõ napjától késedelmi pótlékot köteles kiszámítani és megfizetni.

7. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.

8. A járulékfizetésre kötelezett által befizetett összeget – ha az összes tartozásról kisebb –
sorrendben (ezen belül nemenként a legrégebbi tartozástól kezdve) az adóbírságra, a mulasztási
bírságra, azt követõen a késedelmi pótlékra, végül a készletjárulék tartozásra kell elszámolni.

9. A vízhasználó és az üzemi fogyasztó – a 10. és 11. pontokban megállapított kivételekkel – a
vízkészletjárulékot a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napjáig köteles befizetni az illetékes vízügyi
hatóság környezetvédelmi és vízügyi célelõirányzat számlájára.

10. A tárgyévet követõ elsõ hónap 15. napjáig köteles a vízhasználó a vízkészletjárulékot befizetni,
a) ha a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) nem

haladja meg a 25 m3/nap mennyiséget (kisfogyasztó),
b) ha az évnek csak meghatározott idõszakában használt vizet (idõszakos vízhasználó),
c) ha a 3. b) pont alapján fizet vízkészletjárulékot.

11. Az engedély nélküli vízhasználat után a vízkészletjárulékot a jogerõs hatósági határozat közlését
követõ hónap 15. napjáig kell kiszámítani és befizetni.
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12. A járulékfizetésre kötelezett a fizetési kötelezettségét annak keletkezésétõl – vízhasználónál a
vízjogi engedély kézhezvételétõl, üzemi fogyasztónál a vízfelhasználás megkezdésétõl – számított
15 napon belül az illetékes vízügyi hatóságnak – az e célra készített nyomtatványon – bejelenteni
köteles (bejelentkezés).

13. A járulékfizetésre kötelezett köteles a bejelentkezésen túl a vízügyi hatóság részére nyilatkozatot
adni

a) a tényleges vízigénybevételérõl, a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról, a
9–11. pontokban elõírt határidõben, valamint a negyedéves befizetési kötelezettség körébe esõ
vízhasználó az éves adatokról összevontan is, a tárgyévet követõ hó 15. napjáig, az e célra szolgáló
adatlapon, a befizetett összegek jogcímeirõl pedig a teljesítés (átutalási) bizonylatán,

b) az üzemi fogyasztó részére lekötött vízmennyiségekrõl a tárgyévet követõ hónap 15. napjáig az
e célra szolgáló adatlapon.

14. A vízkészletjárulék-fizetés bizonylatait a vízügyi hatóság ellenõrzi. Ha fizetésre kötelezett a
bejelentkezési, a nyilatkozattételi, a nyilvántartási, illetõleg a vízkészletjárulék- és pótlékbefizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérõl
szóló törvényt kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon a
vízügyi hatóságot kell érteni. Vízkészletjárulék ügyben I. fokon a területileg illetékes vízügyi hatóság
jár el.

15. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 165. §-a (3) bekezdése elsõ fordulatában a
pótlékfizetés kezdõ napjának eltérõ megállapítására a 171. § (1) bekezdésében, továbbá a 134. §-ban
meghatározott, a fizetési kötelezettség mérséklésére, elengedésére vonatkozó szabályokat a vízügyi
hatóság nem alkalmazhatja.

16. Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie
a) a felszín alatti vízkivételnél a vízjogi engedély szerinti víztartó rétegbe visszasajtolt – a felszín

alatti vizeket nem veszélyeztetõ – vízmennyiség után,
b) a tûzivízellátás, a polgári védelmi készenléti célokat szolgáló vízmennyiség, továbbá az

életveszélyt okozó bányászati vízbetörés esetén az életmentés idõtartamára kiemelt vízmennyiség
után,

c) a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után,
d) a talajvízdúsításra betáplált vízmennyiséggel azonos vízmennyiség kitermelése után, ha az a

talajvízdúsítással igénybe vett vízadó rétegbõl történik,
e) az ár- és belvíz befogadására kijelölt csatornák, halastavak, tározók védekezési célból történõ

feltöltésére használt és a fõmûveken átvezetett, a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiség
után,

f) a vízjogi engedély szerinti vízmennyiség azon része után, amely nem vehetõ igénybe, mert a
vízkészlet természeti okokból nem áll rendelkezésre,

g) ha a hatóság a vízkivételt korlátozta,
h) a használt víz ismételt felhasználás vagy átadása után, kivéve a kettõsmûködésû csatornákból

történõ vízkivételt,
i) a felszíni vízbõl történõ ökológiai célú vízhasználat vízmennyisége után,
j) ha a vízkészletjárulék tárgyévre vonatkozó összege nem haladja meg az 1000 forintot,
k) kármentesítés céljából történõ vízkivétel hatósági kötelezés vagy engedély alapján.

17. A vízhasználónak a 16. b) és a 16. f) pontokban megjelölt mentesség megállapítását az ok
bekövetkezésétõl számított hatvan napon belül az illetékes vízügyi hatóságtól kell kérnie. Hatvan nap
után a mentességre hivatkozni nem lehet.

18. Nem kell az üzemi fogyasztónak vízkészletjárulékot fizetnie, ha a közegészségügyi elõírások az
igénybe vett vízmennyiség több mint 50%-ára ivóvízminõséget határoznak meg.
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22. számú melléklet a 2004. évi CXXXV. törvényhez

„6. számú melléklet az 1992. évi LXXXIX. törvényhez

Támogatható célok 2005–2006. évekre

 Sor-
szám  Támogatható cél  Igénybevétel feltételei

I.  Szennyvízelvezetés és -tisztítás  1. A szennyvízelvezetéssel és -tisztítással
kapcsolatos támogatás az állandó népesség ellátására
igényelhetõ. A támogatás az egyes utcákban létesített
utolsó állandó lakosú ingatlanig igényelhetõ a
törzshálózat és szennyvízbekötõ-vezeték építéséhez,
közbeesõ, üdülõ céljára hasznosított ingatlan bekötõ
vezetékével együtt.

A Regionális Fejlesztési Tanácsok a benyújtott
céltámogatási igényeket az alábbi szempontok
alapján rangsorolják:

1. A tervezett fejlesztés a mûszakilag az elmúlt
évek során szétszakadt beruházásnak
minõsíthetõ-e.
2. A beruházás megvalósítása a Nemzeti
Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Program teljesítéséhez
szükséges-e. Ezen belül is elõnyben kell
részesíteni:
2.1. a 10 000 lakosegyenértéknél nagyobb
terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású,
külön jogszabály által kijelölt érzékeny
területen fekvõ települést vagy agglomerációt,
2.2. a 15 000 lakosegyenértéknél nagyobb
terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású
szennyvízelvezetési agglomeráció területét,
2.3. a 10 000–15 000 lakosegyenérték
terheléssel jellemezhetõ szennyvíz-kibocsátású
szennyvíz-elvezetési agglomeráció területét,
2.4. a 2000–10 000 lakosegyenérték
terheléssel jellemezhetõ szennyvízkibocsátású
szennyvízelvezetési agglomeráció területét.
Az azonos kategóriába esõ igények esetében a
szennyezõ anyag csökkenésének mértéke
szerinti sorrendet is fel kell állítani.
3.  Az igénykielégítés során elõnyben kell
részesíteni azokat a beruházásokat, amelyeknél
a megvalósíthatósági tanulmány alapján
kiválasztott megoldás beruházási összköltsége
és az üzemeltetési költségei a
legelõnyösebbek. Figyelembe lehet venni
– az egy ingatlanra jutó beruházási költség
összegét, továbbá a talajviszonyokból és az
úthelyreállításból adódó magasabb költségek
szükségességét.

 2. Nem igényelhetõ támogatás a meglévõ
létesítmény rendeltetésének megváltoztatásával,
átalakításával, élettartamának növelésével
összefüggõ, az üzemeltetést szolgáló javítási,
karbantartási munkákhoz, valamint a meglévõ
szennyvízcsatorna-hálózat kapacitásnövelõ
átalakításához.

3. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat,
ahol a bekötések száma a meglévõ
szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére
vonatkozóan a városokban az 50, a községekben a
30 bekötést nem éri el.

I.1.  Szennyvízközmû beruházás:
A szennyvíztisztító-telep, valamint a
szennyvízcsatorna-hálózat együttes
megvalósítása szennyvízközmû beruházásnak
minõsül. Az önkormányzat a szennyvízközmû
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 Sor-
szám  Támogatható cél  Igénybevétel feltételei

beruházásra vonatkozó igényét egy
igénybejelentésben nyújtja be. Az I.2. és I.3.
célok esetében az önkormányzat csak akkor
nyújthat be igényt, amennyiben az a meglévõ
szennyvíztisztító-telep kapacitásának
növelésére irányul. Az I.4. célra csak akkor
nyújtható be igény, amennyiben – a meglévõ
tisztítótelep jobb kihasználása céljából – a
csatornahálózat bõvítését tervezi az
önkormányzat.

I.2.  Szennyvíztisztító-telep építése  Támogatást igényelhet minden helyi önkormányzat,
kivéve a 2000 fõ alatti állandó népességû települési
önkormányzatok, a megyei jogú városok
önkormányzatai és Budapest Fõváros
Önkormányzata. A 2000 fõ alatti állandó népességû
települések önkormányzatai csak társulással
igényelhetnek támogatást, ha a társult
önkormányzatok összes állandó népessége 2000 fõ
feletti. A 2000 fõ alatti állandó népességû település
önkormányzata akkor igényelhet egyedi vagy közös
beruházáshoz támogatást, ha a beruházás
indokoltságát ivóvízbázis-védelem vagy tartósan
magas talajvízállás szempontjából a
megvalósíthatósági tanulmány igazolja, és a szakmai
értékelést végzõ szervezet javaslatával alátámasztja.
Azoknak a helyi önkormányzatoknak – amelyek
területén olyan természetes, illetve jogi személyek
vannak, akik ipari tevékenységük folytán
csatornabírságolás hatálya alá esõ szennyvizet
bocsátanak ki a közcsatorna-hálózatba – igazolniuk
kell, hogy megtették azokat a hatósági
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a
szennyvíztisztító-telep üzembe helyezését követõen
az ipari elõtisztító által kibocsátott szennyvíz
minõsége nem haladja meg a csatornabírságról szóló
jogszabályban szereplõ, a közcsatornát károsító
anyagokra elõírt határértékeket. A támogatási
arány: 50%

I.3.  Települési folyékony hulladék (tengelyen
szállított szennyvíz) tisztítótelep építése

 Támogatást igényelhet minden helyi önkormányzat,
kivéve a 2000 fõ alatti állandó népességû települési
önkormányzatok, a megyei jogú városok
önkormányzatai és Budapest Fõváros
Önkormányzata. A 2000 fõ alatti állandó népességû
települések önkormányzatai csak társulással
igényelhetnek támogatást, ha a társult
önkormányzatok összes állandó népessége 2000 fõ
feletti. A 2000 fõ alatti állandó népességû település
önkormányzata akkor igényelhet egyedi vagy közös
beruházáshoz támogatást, ha a beruházás
indokoltságát ivóvízbázis-védelem vagy tartósan
magas talajvízállás szempontjából a
megvalósíthatósági tanulmány igazolja, és a szakmai
értékelést végzõ szervezet javaslatával alátámasztja.
 További feltételek:
 a) az önkormányzat központi belterületére kiterjedõ
közmûves ivóvízellátás biztosított;
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 Sor-
szám  Támogatható cél  Igénybevétel feltételei

 b) a létesítendõ tisztítótelep a késõbbiek során
kiépítendõ közcsatorna-hálózathoz csatlakoztatható
és a szennyvíz tisztítására alkalmassá tehetõ.
 A felsorolt feltételek együttes fennállása esetén a
támogatási arány: 40%.

I.4.  Szennyvízcsatorna-hálózat építése  Támogatást igényelhet minden települési
önkormányzat a szennyvízcsatorna-hálózattal még
nem rendelkezõ területek ellátásához.
 Egy önkormányzat e célra annyi igényt nyújthat be,
ahány közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
 Az igényhez csatolni kell az önkormányzat
nyilatkozatát arról, hogy az érintett területre
vonatkozóan a tervezett szennyvízcsatorna-hálózat
1 kilométerére nézve az ingatlantulajdonosok 80%-a,
de városban legalább 50, községben legalább
30 ingatlantulajdonos vállalta, hogy legkésõbb az
üzembe helyezést követõ 1 éven belül rácsatlakozik a
szennyvízcsatorna hálózatra.
 A támogatási arány 15 000 fõ feletti állandó
népességû település esetében: 40%.
 A támogatási arány 2000 fõ fölötti és 15 000 fõ alatti
állandó népességû település esetében:  50%.
Más önkormányzat vagy állam tulajdonában lévõ
érvényes üzemeltetési vízjogi engedéllyel rendelkezõ
szennyvíztisztító mûre, vagy folyamatban lévõ állami
fõmû építéséhez való csatlakozás esetén a támogatási
arány 10%-ponttal növekszik.

II. Egészségügy – Mûködõ Kórházak és
szakrendelõk gép-mûszer beszerzései

A Regionális Fejlesztési Tanácsok a
céltámogatási igényeket az alábbi szempontok
szerint rangsorolják:

1.  Az ellátásban részesülõk társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott és az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott
településen élnek-e.

2.  Az érintett kórházak az egészségügyi
ellátásban betöltött progresszivitási szintjük
szerint hol helyezkednek el.

3.   Az érintett egészségügyi intézmény által
ellátottak száma magas-e. Ezen belül: – azon
önkormányzatok esetében, amelyek több
kórház fenntartói teendõit látják el, külön kell
vizsgálni az egyes kórházak által ellátottak
számát.

4. Elõnyben kell részesíteni azon
mûszerigényeket, amelyek nélkülözhetetlenek a
mûködéshez szükséges minimumfeltételek
teljesítéséhez.

 Támogatást igényelhetnek a helyi önkormányzatok
1 millió Ft egyedi értéken felüli és egy éven túl
elhasználódó egészségügyi gép-mûszer
beszerzéséhez a következõ szakterületek számára:
– képalkotó-diagnosztika, kivéve CT és MRI
berendezések;
– aneszteziológiai-intenzív terápiás-sürgõsségi
eszközök.

A támogatási arány: 40%”



2004. évi CXXXVI.

törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról*

I.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. törvény módosítása

1.  § A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 4.  §-a
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki, egy ide jû -
leg a be kez dés h) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„g) szo ciá lis szol gál ta tó: az a sze mély vagy szer ve zet,

amely ki zá ró lag a 60–65/E.  §-ban meg ha tá ro zott szo ciá lis
alap szol gál ta tá so kat nyújt ja. Ha jog sza bály más ként nem
ren del ke zik, a szo ciá lis szol gál ta tók ra a szo ciá lis in téz mé -
nyek re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen alkal -
mazni;

h) szo ciá lis in téz mény: az e tör vény ben meg ha tá ro zott
nap pa li, illetve bent la ká sos el lá tást nyúj tó szervezet;”

2.  § Az Szt. III. címe a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal és az azt
meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„A szociális igazgatás szervei

4/A.  § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott szo ciá lis fel -
adat- és ha tás kö rö ket

a) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te,
b) a te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te re,
c) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak ban: 

jegy zõ),
d) a me gyei, fõ vá ro si szo ciá lis és gyám hi va tal (a továb -

biak ban: me gyei szo ciá lis és gyám hi va tal)
gya ko rol ja (a továb biak ban az a)–d) pon tok ban fog lal tak
együtt: szo ciá lis ha tás kört gya kor ló szerv).

(2) A jegy zõ
a) elsõ fo kon dönt a ha tás kö ré be utalt ha tó sá gi ügyek -

ben,
b) el lát ja e tör vény ben és kü lön jog sza bá lyok ban meg -

ha tá ro zott egyéb fel ada to kat.
(3) A me gyei szo ciá lis és gyám hi va tal
a) elsõ fo kon dönt a ha tás kö ré be utalt ha tó sá gi ügyek -

ben,
b) el lát ja az ille té kességi te rü le té hez tar to zó te le pü lé si

jegy zõ szak mai irá nyí tá sát, fe let tes szerv ként jár el a
(2) be kez dés a) pont ja sze rin ti hatósági ügyekben,

c) el lát ja e tör vény ben és kü lön jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott egyéb fel ada to kat.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2004. de cem ber 20-i ülés nap ján
 fogadta  el.

(4) A me gyei szo ciá lis és gyám hi va tal a me gyei, fõ vá ro -
si köz igaz ga tá si hi va tal szo ciá lis fel adat- és ha tás kör rel
ren del ke zõ ága za ti szak igaz ga tá si szer ve.

(5) A szo ciá lis ága za tért fe le lõs mi nisz ter vég zi a me -
gyei szo ciá lis és gyám hi va tal szak mai irá nyí tá sát, és – ha
jog sza bály ki vé telt nem tesz – fe let tes szerv ként jár el a
me gyei szo ciá lis és gyám hi va tal hatósági ügyeiben.”

3.  § Az Szt. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a te le pü lé si
ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a ha tás kö ré be tar to zó
pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sok nál a nyi lat ko zat és az
iga zo lás tar tal má nak, illetve be nyúj tá sá nak rész le tes
szabályait rendeletben szabályozza.”

4.  § Az Szt. 25.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Szo ciá lis rá szo rult ság ese tén a jo go sult szá má ra
a) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az e tör vény ben

meg ha tá ro zott fel té te lek szerint
aa) idõs ko rú ak já ra dé kát,
ab) rend sze res szo ciá lis se gélyt,
ac) a 41.  § (1) be kez dé sé ben és a 43/A.  § (1) be kez dé -

sé ben fog lalt ápo lá si díjat;
b) a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te az e

tör vény ben, illetve az ön kor mány zat ren de le té ben meg ha -
tá ro zott feltételek szerint

ba) a 38.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt la kás fenn tar tá si tá -
mo ga tást,

bb) a 43/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ápo lá si dí jat,
bc) át me ne ti se gélyt,
bd) te me té si se gélyt

ál la pít meg (a továb biak ban együtt: szo ciá lis rá szo rult ság -
tól füg gõ pénz be li el lá tá sok).”

5.  § Az Szt. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„26.  § A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a
ha tás kö ré be tar to zó pénz be li el lá tá so kat ki egé szít he ti, és a
szo ci á li san rá szo rul tak ré szé re – a ren de le té ben meg ha tá -
ro zott mó don és fel té te lek sze rint – más pénzbeli
támogatásokat is megállapíthat.”

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

„(1) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a szo ciá lis
rá szo rult ság tól füg gõ pénz be li el lá tá sok irán ti ké rel met

a) a jegy zõ ha tás kö ré be tar to zó el lá tás ese tén a ké rel -
me zõ la kó he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat
pol gár mes te ri hi va ta lá nál,

b) a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek
ha tás kö ré be tar to zó el lá tás ese tén az ön kor mány zat ren de -
le té ben meg ha tá ro zott ön kor mány za ti szerv nél
kell elõ ter jesz te ni.”
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(2) Az Szt. 32.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a te le pü lé si 
ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ren de let ben sza bá lyoz -
za a ha tás kö ré be tar to zó pénz be li el lá tá sok meg ál la pí tá sá -
nak, ki fi ze té sé nek, fo lyó sí tá sá nak, va la mint el len õr zé sé -
nek sza bá lya it.”

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

„(1) Az idõs ko rú ak já ra dé ka a meg él he tést biz to sí tó jö -
ve de lem mel nem ren del ke zõ idõs ko rú sze mé lyek ré szé re
nyúj tott tá mo ga tás. A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je
idõskorúak járadékában részesíti azt

a) a 62. élet évét, ille tõ leg a reá irány adó nyug díj kor ha -
tárt be töl tött sze mélyt, aki nek sa ját és vele együtt lakó há -
zas tár sa, élet tár sa jö ve del me alap ján szá mí tott egy fõre
jutó havi jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri legkisebb összegének 80%-át,

b) az egye dül ál ló, 62. élet évét, ille tõ leg a reá irány adó
nyug díj kor ha tárt be töl tött, de 75 éves nél fi a ta labb sze -
mélyt, aki nek havi jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi 
nyug díj min den ko ri leg ki sebb összegének 95%-át,

c) az egye dül ál ló, 75. élet évét be töl tött sze mélyt, aki -
nek havi jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 130%-át.”

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

„(1) Az idõs ko rú ak já ra dé ká nak havi össze ge
a) jö ve de lem mel nem ren del ke zõ
aa) 32/B.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti jo go sult 

ese tén az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé -
nek 80%-a,

ab) 32/B.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti jo go sult 
ese tén az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé -
nek 95%-a,

ac) 32/B.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti jo go sult
ese tén az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé -
nek 130%-a;

b) jö ve de lem mel ren del ke zõ jo go sult ese tén az a) pont
sze rin ti összeg nek és a jo go sult havi jö ve del mé nek a
különbözete.”

9.  § Az Szt. 37/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„37/A.  § (1) A rend sze res szo ciá lis se gély a meg él he tést 
biz to sí tó jö ve de lem mel nem ren del ke zõ, hát rá nyos mun -
ka erõ-pi a ci hely ze tû ak tív korú sze mé lyek ré szé re nyúj tott 
tá mo ga tás. A te le pü lé si ön kor mány zat, 2006. ja nu ár 1-jé -
tõl a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je rend sze res szo ciá -
lis segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki

a) egész ség ká ro so dott, vagy
b) nem fog lal koz ta tott,

fel té ve, hogy meg él he té se más mó don nem biz to sí tott. A
b) pont sze rin ti sze mély ese té ben a rend sze res szo ciá lis se -

gély meg ál la pí tá sá nak fel té te le, hogy vál lal ja a be il lesz ke -
dé sét se gí tõ prog ram ban va ló rész vé telt.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá ban egész ség -
ká ro so dott sze mély nek mi nõ sül az, aki

a) mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te,
vagy

b) va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, vagy
c) fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül.
(3) Az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá ban nem fog -

lal koz ta tott sze mély nek mi nõ sül az, aki nek esetében
a) a mun ka nél kü li já ra dék, ille tõ leg a jö ve de lem pót ló

tá mo ga tás fo lyó sí tá si idõ tar ta ma le járt, és ál lás ke re sést
ösz tön zõ jut ta tás ban nem részesül, vagy

b) a mun ka nél kü li já ra dék fo lyó sí tá sát ke re sõ te vé -
keny ség foly ta tá sa  miatt a fo lyó sí tá si idõ le jár tát meg elõ -
zõ en szün tet ték meg, és a ke re sõ te vé keny sé get köve tõen
az Flt. alap ján mun ka nél kü li járadékra nem szerez
jogosultságot, vagy

c) a rend sze res szo ciá lis se gély irán ti ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ két év ben a me gyei, fõ vá ro si mun ka ügyi
köz pont tal (a továb biak ban: mun ka ügyi köz pont), ille tõ -
leg annak ki ren delt sé gé vel, vagy a la kó-, tar tóz ko dá si hely 
sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ki je lölt
szerv vel (a továb biak ban: együtt mû kö dés re ki je lölt szerv)
legalább egy év idõtartamig együttmûködött, vagy

d) az ápo lá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás, a rend sze res szo ciá lis já ra dék, a
bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, az át me -
ne ti já ra dék, a rok kant sá gi nyug díj, a bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj fo lyó sí tá sa meg szûnt, és köz vet le nül a ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ en a mun ka ügyi köz pont tal, illetve
annak ki ren delt sé gé vel, vagy az együttmûködésre kijelölt
szervvel legalább három hónapig együttmûködött,
és ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, ide nem ért ve a te le -
pü lé si ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tást és az
al kal mi mun ka vál la lói könyvvel végzett munkát.

(4) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban ak kor nem biz to sí -
tott a meg él he té se

a) az (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt sze mély nek,
ha havi jö ve del me, va la mint csa lád já ban az egy fõre jutó
havi jö ve de lem nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min -
den ko ri leg ki sebb összegének 80%-át,

b) az (1) be kez dés b) pont já ban meg je lölt sze mély nek,
ha havi jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 70%-át, va la mint csa -
lád já ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem nem ha lad ja meg
az öreg sé gi nyug díj min den ko ri legkisebb összegének
80%-át
és va gyo na sem ne ki, sem csa lád já nak nincs.

(5) A (3) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti együtt mû kö -
dés idõ tar ta má nak szá mí tá sá nál a mun ka ügyi köz pont,
illetve az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv ál tal fel aján lott és 
a nem fog lal koz ta tott sze mély ál tal el vál lalt mun ka idõ tar -
ta mát is figye lembe kell venni.

(6) A csa lá di jö ve de lem szá mí tás nál a rend sze res szo ciá -
lis se gélyt igény lõ ré szé re a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -
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zõ en fo lyó sí tott rend sze res pénz el lá tás össze gét, va la mint
a köz cé lú, illetve köz hasz nú fog lal koz ta tás ból szár ma zó
jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni.

(7) A rend sze res szo ciá lis se gély re való jo go sult ság

a) a (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben a mun ka -
nél kü li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sa, ille tõ leg az Flt.
alap ján fo lyó sí tott mun ka nél kü li já ra dék, vagy ál lás ke re -
sést ösz tön zõ jut ta tás idõtartamának kimerítésétõl,

b) a (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt eset ben a ke re sõ -
te vé keny ség meg szû né sé tõl,

c) a (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti rend sze res pénz el lá -
tás fo lyó sí tá sá nak megszûnésétõl

szá mí tott ti zen ket tõ hó na pon be lül be nyúj tott ké re lem
alap ján ál la pít ha tó meg.”

10.  § Az Szt. 37/B.  §-a (1) be kez dé sé nek aa) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem ál la pít ha tó meg rend sze res szo ciá lis se gély, ille -
tõ leg a meg ál la pí tott el lá tást meg kell szün tet ni annak a
sze mély nek, aki]

„aa) egyéb rend sze res pénz el lá tás ban ré sze sül [4.  §
(1) bek. i) pont], ki vé ve, ha annak össze ge nem éri el az
öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek
80%-át egész ség ká ro so dott sze mély ese té ben, 70%-át pe -
dig nem fog lal koz ta tott sze mély ese té ben,”

11.  § Az Szt. 37/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„37/D.  § (1) A nem fog lal koz ta tott sze mély a rend sze res 
szo ciá lis se gély fo lyó sí tá sá nak fel té te le ként együtt mû kö -
dés re kö te les, amelynek keretében

a) az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv nél nyil ván tar tás -
ba ve te ti magát, és

b) a be il lesz ke dé sét se gí tõ prog ram ról írás ban meg ál la -
po dik az együtt mû kö dés re ki je lölt szervvel, továbbá

c) tel je sí ti a be il lesz ke dé sét se gí tõ prog ram ban fog lal -
ta kat.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat az ál ta la fenn tar tott in -
téz mény vagy más szerv út ján gon dos ko dik az (1) be kez -
dés sze rin ti együtt mû kö dés in téz mé nyi feltételeirõl.

(3) A be il lesz ke dést se gí tõ prog ram a rend sze res szo ciá -
lis se gély ben ré sze sü lõ sze mély szo ciá lis hely ze té hez és
men tá lis ál la po tá hoz iga zod va a következõkre terjedhet ki:

a) az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel való kap cso lat -
tar tás ra,

b) a nem fog lal koz ta tott sze mély szá má ra elõ írt egyé ni
ké pes sé ge ket fej lesz tõ vagy az élet mó dot for má ló fog lal -
ko zá son, ta nács adá son, ille tõ leg a mun ka vég zés re tör té nõ
fel ké szü lé si programban való részvételre,

c) a fel aján lott és szá má ra – a 37/H.  § (6) be kez dé se
sze rint – meg fe le lõ mun ka le he tõ ség elfogadására,

d) a mun ka ügyi köz pont nál mun ka nél kü li ként tör té nõ
nyil ván tar tás ba vé tel re és az el he lyez ke dés ér de ké ben a
mun ka ügyi köz pont tal való együttmûködésre.

(4) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti nyil ván tar tás a
18.  §-ban fog lal ta kon túl a nem fog lal koz ta tott sze mély is -
ko lai vég zett sé gét és szak kép zett sé gét tartalmazza.

(5) A te le pü lé si ön kor mány zat ren de let ben sza bá lyoz za
az együtt mû kö dés el já rá si sza bá lya it, to váb bá a be il lesz -
ke dést se gí tõ prog ra mok tí pu sa it és az együtt mû kö dé si
kötelezettség megszegésének eseteit.”

12.  § (1) Az Szt. 37/E.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A rend sze res szo ciá lis se gély havi össze ge]
„a) jö ve de lem mel nem ren del ke zõ egész ség ká ro so dott

jo go sult ese tén az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb
össze gé nek 80%-a, nem fog lal koz ta tott személy esetén
70%-a;”

(2) Az Szt. 37/E.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tárgy hó ra járó rend sze res szo ciá lis se gély össze -
gét a se gély szü ne tel te té sé nek idõ tar ta má ra jutó, va la mint
az al kal mi mun ka vál la lá si na pok ra jutó se gély összegével
csökkenteni kell.”

13.  § Az Szt. 37/F.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„37/F.  § A te le pü lé si ön kor mány zat, 2006. ja nu ár 1-jé -
tõl a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a rend sze res szo -
ciá lis se gély re való jo go sult sá got éven te fe lül vizs gál ja. Ha 
a se gély re való jo go sult ság fel té te le i nek fe lül vizs gá la ta
nyo mán meg ál la pí tást nyer, hogy a fel té te lek to vább ra is
fenn áll nak, a te le pü lé si ön kor mány zat, 2006. ja nu ár 1-jé -
tõl a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a se gélyt to vább fo -
lyó sít ja. A nem fog lal koz ta tott sze mély ré szé re a se gély
ak kor fo lyó sít ha tó to vább, ha – az ál ta lá nos jo go sult sá gi
fel té te lek fenn ál lá sa mel lett – a 37/D.  §-ban foglaltaknak
meg fele lõen a települési önkormányzat által kijelölt
szervvel együttmûködött.”

14.  § (1) Az Szt. 37/G.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A haj lék ta lan nem fog lal koz ta tott sze mély nek a
37/D.  §-ban elõ írt együtt mû kö dé si kö te le zett sé ge az zal a
la kó- vagy tar tóz ko dá si he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor -
mány zat ál tal ki je lölt szerv vel áll fenn, amely nek ha tá ro -
za ta, 2006. ja nu ár 1-jé tõl amely jegy zõ jé nek ha tá ro za ta
alap ján a fõ jegy zõ a rend sze res szo ciá lis se gélyt fo lyó sít ja. 
Amennyi ben a rend sze res szo ciá lis se gélyt a (7) be kez dés
sze rint a fõ vá ro si ön kor mány zat, 2006. ja nu ár 1-jé tõl a fõ -
vá ro si fõ jegy zõ ál la pí tot ta meg, a haj lék ta lan nem fog lal -
koz ta tott sze mély együtt mû kö dé si kö te le zett sé ge a fõ vá -
ro si ön kor mány zat ál tal ki je lölt szerv vel áll fenn.”

(2) Az Szt. 37/G.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A fõ vá ros ban a haj lék ta la nok rend sze res szo ciá lis
se gé lye zé se a fõ vá ro si ön kor mány zat, 2006. ja nu ár 1-jé tõl
a fõ vá ro si fõ jegy zõ fel ada ta.”
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15.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 37/H.  §-sal egé szül ki:
„37/H.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat a nem fog lal -

koz ta tott sze mé lyek mun ka erõ-pi a ci hely ze té nek ja ví tá sa
ér de ké ben fog lal koz ta tást szer vez. A fog lal koz ta tá si kö te -
le zett ség köz mun ka, köz hasz nú mun ka vagy köz cé lú mun -
ka (a továb biak ban együtt: az ön kor mány zat ál tal szer ve -
zett fog lal koz ta tás) biz to sí tá sá val tel je sít he tõ. Az ön kor -
mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tás idõ tar ta ma leg -
alább har minc mun ka nap, ki vé ve, ha a nem fog lal koz ta tott 
sze mélyt al kal mi mun ka vál la lói könyv vel fog lal koz tat ják. 
Az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel köz cé lú mun ka ke re -
té ben tör té nõ fog lal koz ta tás ra ab ban az eset ben ke rül het
sor, ha a fog lal koz ta tás elsõ nap já tól szá mí tott hat hó na pon 
be lül a fog lal koz ta tás együt tes idõ tar ta ma el éri a har minc
mun ka na pot. A fog lal koz ta tás meg szer ve zé sét az ön kor -
mány zat má sik ön kor mány zat tal lét re ho zott tár su lás vagy
más szer ve zet út ján is vé gez he ti.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban köz cé lú mun ka
alatt az olyan köz mun ká nak vagy köz hasz nú mun ká nak
nem mi nõ sü lõ ál lam i vagy he lyi ön kor mány za ti fel adat el -
lá tá sát kell ér te ni, amely nek tel je sí té sé rõl – jog sza bály
alap ján – a települési önkormányzat gondoskodik.

(3) A nem fog lal koz ta tott sze mély ál tal egy be füg gõ en
vég zett köz cé lú mun ka idõ tar ta ma a 12 hó na pot nem ha -
lad hat ja meg. A nem fog lal koz ta tott sze mély ezen fog lal -
koz ta tá sá nak meg szû né sét kö ve tõ 12 hó na pon be lül
– egyéb fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – is mé tel ten ak kor
fog lal koz tat ha tó köz cé lú mun ka ke re té ben, ha a személy
nem jogosult munkanélküli járadékra.

(4) A köz cé lú mun ká ra való fel ké szí tés ér de ké ben az
ön kor mány zat be ta ní tást szer vez het, amely nek idõ tar ta ma
nem ha lad hat ja meg a fog lal koz ta tá si na pok szá má nak
20%-át, és nem le het több, mint 40 mun ka nap. A be ta ní tás
idõ tar ta ma közcélú munkavégzésnek minõsül.

(5) Köz cé lú mun ka ke re té ben fog lal koz tat ha tó
a) a rend sze res szo ciá lis se gély re jo go sult,
b) a 37/A.  § (3) be kez dé sé nek c)–d) pont já ban fog lal -

tak sze rint együtt mû kö dõ,
c) a rend sze res szo ciá lis se gély re a mun ka nél kü li já ra -

dék ra való jo go sult sá ga  miatt már nem jogosult
nem fog lal koz ta tott sze mély.

(6) A nem fog lal koz ta tott sze mély ak kor kö te les a fel -
aján lott mun kát el fo gad ni, ha

a) a mun ka a szak kép zett sé gé nek, is ko lai vég zett sé gé -
nek, vagy an nál eggyel ala cso nyabb szin tû vég zett ség nek,
vagy az ál ta la utol já ra leg alább hat hó na pig be töl tött mun -
ka kör kép zett sé gi szint jé nek, va la mint az Flt. 25.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) és d) pont já nak meg fe lel, és

b) a vár ha tó havi ke re set el éri a min den ko ri kö te le zõ
leg ki sebb mun ka bér összegét,

c) a rész mun ka idõs fog lal koz ta tás ese tén a mun ka hely
és a la kó hely kö zöt ti na pon ta tör té nõ oda- és vissza uta zás
ide je az Flt. 25.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha -
tá ro zott idõ tar tam fe lét nem ha lad ja meg és vár ha tó havi
ke re se te leg alább a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka -
bér össze gé nek idõ ará nyos ré szét el éri.”

16.  § (1) Az Szt. 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ápo lá si díj ra jo go sult – a je gyes ki vé te lé vel –
a hoz zá tar to zó [Ptk. 685.  § b) pont ja], ha ál lan dó és tar tós
gon do zás ra szoruló

a) sú lyo san fo gya té kos, vagy

b) tar tó san be teg 18 év alat ti

sze mély gon do zá sát, ápo lá sát vég zi.”

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

„(2) Az ápo lá si dí jat – a 43/B.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak ki vé te lé vel – az ápo lást vég zõ sze mély la kó he lye
sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat, 2006. ja nu ár
1-jé tõl annak jegyzõje állapítja meg.”

(3) Az Szt. 41.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) tar tó san be teg az a sze mély, aki elõ re lát ha tó lag
 három hó nap nál hosszabb idõ tar tam ban ál lan dó ápo lást,
gon do zást igé nyel.”

17.  § Az Szt. 43.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„43.  § (1) Az ápo lá si díj meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem hez 
csa tol ni kell a háziorvos

a) iga zo lá sát ar ról, hogy az ápolt

aa) sú lyo san fo gya té kos, vagy

ab) tar tó san be teg,

b) arra vo nat ko zó szak vé le mé nyét, hogy az ápolt ál lan -
dó és tar tós gon do zás ra szorul.

(2) A há zi or vos az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt iga -
zo lást

a) az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet or vo si bi zott sá -
gá nak szak vé le mé nye, vagy

b) a me gyei gyer mek-szak fõ or vos iga zo lá sa, vagy

c) a fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó in téz mény vagy te -
rü le ti leg ille té kes szak ren de lõ in té zet szak or vo sa ál tal ki -
adott zá ró je len tés, igazolás

alap ján ál lít ja ki.

(3) A há zi or vos az (1) be kez dés aa) pont já ban fog lalt
iga zo lást a Ta nu lá si Ké pes sé get Vizs gá ló Szak ér tõ Bi zott -
ság szak vé le mé nye alapján is kiállíthatja.

(4) Az ápo lá si dí jat ké rel me zõ sze mély, illetve az ápo lá -
si dí jat meg ál la pí tó szerv

a) az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt iga zo lás fe lül -
vizs gá la tát az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat te rü le ti leg ille té kes vá ro si in té ze té nek tisz ti or -
vo sa ál tal ki je lölt, az ápo lást in do ko ló di ag nó zis szerinti
szakorvostól vagy szervtõl,

b) az (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt szak vé le mény
fe lül vizs gá la tát az ápolt sze mély tar tóz ko dá si he lye sze rint 
ille té kes me gyei, fõ vá ro si szo ciá lis mód szer ta ni in téz -
mény tõl

kér he ti.”
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18.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 43/A–43/B.  §-sal egé szül ki:

„43/A.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat, 2006. ja nu ár
1-jé tõl a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a fo ko zott ápo -
lást igény lõ sú lyo san fo gya té kos sze mély gon do zá sát,
ápo lá sát vég zõ sze mély ké rel mé re a 44.  § (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban foglalt összegû ápolási díjat állapít meg.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa so rán fo ko zott ápo lást
igény lõ az a sze mély, aki má sok sze mé lyes se gít sé ge nél -
kül ön ál ló an nem képes

a) ét kez ni, vagy

b) tisz tál kod ni, vagy

c) öl töz köd ni, vagy

d) il lem he lyet hasz nál ni, vagy

e) la ká son be lül – se géd esz köz igény be vé te lé vel sem –
köz le ked ni,

fel té ve, hogy ese té ben az a)–e) pon tok ban fog lal tak kö zül
leg alább há rom egy ide jû leg fenn áll.

(3) A te le pü lé si ön kor mány zat, 2006. ja nu ár 1-jé tõl a te -
le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a (2) be kez dés ben fog lalt
fel té te lek fenn ál lá sá ról az ápolt sze mély tar tóz ko dá si he -
lye sze rint ille té kes me gyei, fõ vá ro si szo ciá lis mód szer ta ni 
intézmény szakvéleménye alapján dönt.

43/B.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
le te – az ön kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek fenn ál lá sa ese tén – ápo lá si dí jat ál la pít hat meg annak
a hoz zá tar to zó nak, aki 18. élet évét be töl tött tar tó san be teg
sze mély ápo lá sát, gon do zá sát vég zi. A jo go sult ság meg ál -
la pí tá sa szem pont já ból figye lembe ve he tõ egy fõre szá mí -
tott havi csa lá di jö ve de lem ha tárt úgy kell sza bá lyoz ni,
hogy az ön kor mány zat ren de le te az öreg sé gi nyug díj min -
den ko ri leg ki sebb össze gé nél, egye dül ál ló esetén annak
150%-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltételt
nem írhat elõ.

(2) Az (1) be kez dés ben, va la mint a 43/A.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt ápo lá si díj meg ál la pí tá sa so rán a
41–43.  §-ok ban fog lal ta kat meg fele lõen alkalmazni kell.”

19.  § (1) Az Szt. 44.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ápo lá si díj havi össze ge az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek

a) a 41.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt eset ben 100%-a,

b) a 43/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt eset ben 130%-a,

c) a 43/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt eset ben leg alább
80%-a.

(2) Az ápo lá si díj havi össze ge a más rend sze res pénz el -
lá tás ban ré sze sü lõ jo go sult ese tén az (1) be kez dés sze rin ti
összeg nek és a jo go sult ré szé re fo lyó sí tott más rend sze res
pénz el lá tás havi össze gé nek a kü lön bö ze te. Ha a kü lön bö -
zet az ezer fo rin tot nem éri el, a jo go sult ré szé re ezer fo rint
összegû ápolási díjat kell megállapítani.”

(2) Az Szt. 44.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ápo lá si díj ra való jo go sult ság fel té te le it a jo go -
sult sá got meg ál la pí tó szerv két éven te leg alább egy szer
felülvizsgálja.”

20.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 50/A.  §-sal egé szül ki:
„50/A.  § (1) Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár

(a továb biak ban: OEP) a köz gyógy el lá tás ra jo go sult sze -
mély jo go sult sá gá ról ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet.

(2) A nyil ván tar tás tar tal maz za a jo go sult
a) sze mé lyes azo no sí tó ada ta it (név, szü le té si név, any -

ja neve, szü le té si hely, szü le té si idõ, la kó hely, tar tóz ko dá -
si hely),

b) tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét,
c) a köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság kez dõ és be fe -

je zõ idõ pont ját,
d) a köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sá -

ról dön tést hozó szerv meg ne ve zé sét és ha tá ro za tá nak
 számát.

(3) A nyil ván tar tás ada ta i nak meg is me ré sé re a jo go sult -
ság vizs gá la ta cél já ból a gyógy szer tár jo go sult. A gyógy -
szer tár a köz gyógy el lá tás ke re té ben tör té nõ gyógyszer -
kiadást meg elõ zõ en ellen õr zi, hogy az iga zol vá nyon fel -
tün te tett sze mély sze re pel-e a ha tó sá gi nyil ván tar tás ban.

(4) Az OEP a tá rolt ada to kat a köz gyógy el lá tás ra való
jo go sult ság meg szû né sét kö ve tõ 5 év el tel té vel tör li a nyil -
ván tar tás ból.”

21.  § (1) Az Szt. 55.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás a szo ci á li san rá -
szo rult sze mé lyek ré szé re nyúj tott, lak ha tást se gí tõ el lá tás. 
A te le pü lé si ön kor mány zat adós ság ke ze lé si szol gál ta tás -
ban ré sze sít he ti azt a családot vagy személyt,

a) aki nek
aa) az adós sá ga meg ha lad ja az öt ven ezer fo rin tot, és

aki nek a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adós sá gok va la -
me lyi ké nél fenn ál ló tar to zá sa legalább hat havi, vagy

ab) a köz üze mi díj tar to zá sa  miatt a szol gál ta tást ki kap -
csol ták, továbbá

b) aki nek a ház tar tá sá ban az egy fõre jutó havi jö ve de -
lem nem ha lad ja meg az ön kor mány zat ren de le té ben meg -
ha tá ro zott összeg ha tárt, valamint

c) aki a te le pü lé sen el is mert mi ni má lis la kás nagy sá got
és mi nõ sé get meg nem ha la dó la kás ban la kik, fel té ve,
hogy vál lal ja az adós ság és a te le pü lé si ön kor mány zat ál tal 
meg ál la pí tott adós ság csök ken té si tá mo ga tás kü lön bö ze té -
nek meg fi ze té sét, to váb bá az adós ság ke ze lé si ta nács adá -
son való rész vé telt.”

(2) Az Szt. 55.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta
és a)–b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés al kal ma zá sa so rán adós ság nak mi nõ -
sül a lak ha tá si költ sé gek körébe tartozó

a) köz üze mi díj tar to zás (ve ze té kes gáz-, áram-, táv -
hõ-szol gál ta tá si, víz- és csa tor na hasz ná la ti, sze mét szál lí -
tá si, több la kást tar tal ma zó la kó épü le tek nél, ház töm bök -
nél központi fûtési díjtartozás),

b) kö zös költ ség-hát ra lék,”
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(3) Az Szt. 55.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett összeg ha tárt
úgy kell sza bá lyoz ni, hogy az ön kor mány zat ren de le te az
öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek
150%-ánál, egye dül élõ ese tén annak 200%-ánál ala cso -
nyabb jö ve del met jo go sult sá gi feltételként nem írhat elõ.”

(4) Az Szt. 55.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás idõ tar ta ma – a
(6) be kez dés sze rin ti eset ki vé te lé vel – leg fel jebb ti zen -
nyolc hó nap, amely in do kolt eset ben egy al ka lom mal hat
hónappal meghosszabbítható.”

(5) Az Szt. 55.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(8) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (6)–(7) be kez dés je lö lé se
(9)–(10) be kez dés re módosul:

„(6) Ha a (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti adós ság az
(5) be kez dés sze rin ti idõ tar tam alatt nem ke zel he tõ, az
adós ság ke ze lé si szol gál ta tás idõ tar ta ma leg alább hu szon -
négy, de leg fel jebb hatvan hónap, amennyiben

a) az adós ság össze ge meg ha lad ja a ket tõ száz ezer fo -
rin tot,

b) a tar to zás meg ha lad ja a hi tel lel ter helt in gat lan for -
gal mi ér té ké nek 50%-át, és

c) az adós hoz zá já rul az adós ság ke ze lés idõ tar ta má ra a
tá mo ga tás össze gét biz to sí tó jel zá log jog nak, va la mint el -
ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom nak in gat la ná ra tör té nõ be -
jegy zé sé hez, ille tõ leg feljegyzéséhez.

(7) A jel zá log jog be jegy zé sé nek és az el ide ge ní té si és
ter he lé si ti la lom té nye fel jegy zé sé nek kez de mé nye zé sé rõl
az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás ra való jo go sult sá got meg -
ál la pí tó ha tá ro zat ren del ke zik. A ha tá ro zat egy pél dá nyát
az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes föld hi va tal hoz meg
kell kül de ni. A föld hi va tal a jel zá log jo got és az el ide ge ní -
té si és ter he lé si ti lal mat az önkormányzat javára az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi, ille tõ leg feljegyzi.

(8) A Ma gyar Ál lam az 1988. de cem ber 31-ét meg elõ -
zõ en ha tály ban volt jog sza bá lyok alap ján fel vett egyes la -
kás cé lú köl csö nök bõl ere dõ adós sá gok ren de zé sé rõl  szóló
kor mány ren de let alap ján meg vá sá rolt kö ve te lé sé vel
össze füg gés ben tör té nõ be fi ze tés rõl a hi tel szer zõ dés sel
érin tett in gat lan fek vé se szerinti települési önkormányzat
javára lemond.”

22.  § (1) Az Szt. 55/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adós ság csök ken té si tá mo ga tás mér té ke nem ha -
lad hat ja meg az adós ság ke ze lés kö ré be be vont adós ság
75%-át, és össze ge leg fel jebb ket tõ száz ezer fo rint, az 55.  § 
(6) be kez dé se sze rin ti eset ben leg fel jebb négy száz ezer fo -
rint le het. A tá mo ga tás – az 55.  § (6) be kez dé se ki vé tel ével –
egy összeg ben vagy havi rész le tek ben nyújt ha tó az adós
vál la lá sá tól füg gõ en.”

(2) Az Szt. 55/A.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az ön kor mány zat a lak ha tást ve szé lyez te tõ mér té -
kû adós ság fel hal mo zó dá sá nak el ke rü lé se cél já ból a kö ve -
te lés jo go sult já val meg ál la po dást köt het, mely nek ke re té -
ben – az adós írás be li be le egye zé se ese tén – a kö ve te lés jo -
go sult ja az adós la kó he lye sze rint ille té kes te le pü lés jegy -
zõ jét fél éven te tá jé koz tat ja a legalább három havi tartozást 
felhalmozó adósokról.”

23.  § (1) Az Szt. 55/B.  §-a (1) be kez dé sé nek b)–c) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adós ság csök ken té si tá mo ga tás to vább nem fo lyó sít -
ha tó, és a ki fi ze tett össze get vissza kell té rí te ni, ha a
jogosult]

„b) az ál ta la vál lalt adós ság tör lesz tés há rom havi rész le -
tét nem tel je sí ti, ille tõ leg

c) az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás igény be vé te lé nek
idõ tar ta ma alatt a la kás fenn tar tá si ki adá sok kal kap cso la tos 
fi ze té si kö te le zett sé gé nek három hónapig nem tesz
eleget.”

(2) Az Szt. 55/B.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Azon csa lád vagy sze mély, aki adós ság ke ze lé si
szol gál ta tás ban ré sze sült és az adott adós ság tí pus tel jes
össze ge ki egyen lí tés re ke rült a szol gál ta tó felé, ugyan azon 
adós ság tí pus ra vo nat ko zó an adós ság ke ze lé si szol gál ta tás -
ban a ki egyen lí tést kö ve tõ 12 hó na pon be lül is mé tel ten
nem részesülhet. Az adósság típusai a következõk:

a) ve ze té kes gáz díj tar to zás,
b) áram díj tar to zás,
c) táv hõ-szol gál ta tá si díj tar to zás,
d) víz- és csa tor na hasz ná la ti díj tar to zás,
e) sze mét szál lí tá si díj tar to zás,
f) köz pon ti fû té si díj tar to zás,
g) kö zös költ ség-hát ra lék,
h) lak bér hát ra lék,
i) hi tel in té zet tel kö tött la kás cé lú köl csön szer zõ dés bõl

fenn ál ló hátralék.”

24.  § (1) Az Szt. 55/C.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A te le pü lé si ön kor mány zat adós ság ke ze lé si szol gál ta -
tást ak kor nyújt hat, ha]

„c) az adós ság csök ken té si tá mo ga tás és a 38.  § (5) be -
kez dés sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás nyúj tá sá hoz sa -
ját forrást különít el.”

(2) Az Szt. 55/C.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ön kor mány zat ren de le té ben sza bá lyoz za az
adós ság ke ze lé si szol gál ta tás rész le tes sza bá lya it, így kü lö -
nö sen a hely ben el is mer he tõ la kás nagy sá got és mi nõ sé get, 
az 55/B.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak kö zül az
adós ság ke ze lé si szol gál ta tás ba be vont adós ság tí pu sok kö -
rét és össze gük fel sõ ha tár át, az adós ság csök ken té si tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sá nak mód ját, az adós ság ke ze lé si szol gál ta -
tás ra vo nat ko zó jö ve del mi és va gyo ni jo go sult sá gi fel té te -
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le ket, a hi tel lel ter helt in gat lan for gal mi ér té ké nek meg ál -
la pí tá si mód ját, az el já rá si sza bá lyo kat, az adós ság ke ze lé si 
tanácsadást végzõ intézmény által ellátandó feladatokat,
az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel módját.”

25.  § (1) Az Szt. 57.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Szo ciá lis alap szol gál ta tá sok
a) a fa lu gond no ki és ta nya gond no ki szol gál ta tás,
b) a szo ciá lis in for má ci ós szol gál ta tás,
c) az ét kez te tés,
d) a házi se gít ség nyúj tás,
e) a csa lád se gí tés,
f) a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás,
g) a kö zös sé gi el lá tá sok,
h) a tá mo ga tó szol gál ta tás,
i) az ut cai szo ciá lis mun ka,
j) a nap pa li el lá tás.”

(2) Az Szt. 57.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Alap szol gál ta tá si köz pont az a szo ciá lis in téz mény, 
amely

a) ét kez te tést,
b) házi se gít ség nyúj tást,
c) csa lád se gí tést,
d) nap pa li el lá tást, és
e) gyer mek jó lé ti szol gál ta tást

biz to sí t.”

26.  § Az Szt. IV. fe je ze té nek II. címe he lyé be a kö vet ke -
zõ cím lép:

„II. cím

Alapszolgáltatások”

27.  § (1) Az Szt. 59.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ  ren del ke zés lép:

„(2) A szo ciá lis szol gál ta tó, illetve in téz mény együtt -
mû kö dik az el lá tá si te rü le tén mû kö dõ szo ciá lis, gyer mek -
jó lé ti-gyer mek vé del mi, egész ség ügyi, ok ta tá si és mun ka -
ügyi szol gál ta tók kal, intézményekkel, így különösen

a) az ott hon ápo lá si szol gá lat tal,
b) a párt fo gó fel ügye lõi és jogi se gít ség nyúj tó szol gá -

lat tal,
c) fo gya té kos sze mély el lá tá sa ese tén a gyógy pe da gó -

gi ai, ne ve lé si szak szol gá la tok kal és a fo gya té kos sze mé -
lyek se gí tõ, ér dek vé del mi szervezeteivel,

d) pszi chi át ri ai be teg és szen ve dély be teg ese tén a há zi -
or vos sal és a ke ze lõ or vos sal.”

(2) Az Szt. 59.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A szo ciá lis alap szol gál ta tást nyúj tó sze mély – kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint – gon do zá si
ter vet ké szít az egyes el lá tot tak ré szé re nyúj tott szol gál ta -
tá sok for má i ról, rend sze res sé gé rõl, idõ tar ta má ról.”

28.  § (1) Az Szt. a 60.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás”

(2) Az Szt. 60.  §-ának (2)–(5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fa lu gond no ki szol gál ta tás hat száz la kos nál ki -
sebb te le pü lé sen mû köd tet he tõ. Amennyi ben a fa lu gond -
no ki szol gá lat lé te sí té sét köve tõen a te le pü lés la kos ság szá -
ma tíz szá za lé kot meg nem ha la dó mér ték ben emel ke dik
hat száz la kos fölé, a szolgáltatás tovább mûködtethetõ.

(3) A ta nya gond no ki szol gál ta tás leg alább het ven és
leg fel jebb négy száz la kos ság szá mú – kü lön jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott – kül te rü le ti vagy egyéb bel te rü le ti la kott
he lyen mû köd tet he tõ. Amennyi ben a he lyi sa já tos sá gok
alap ján a ta nya gond no ki szol gál ta tás több ta nya gond nok
köz re mû kö dé sé vel va ló sít ha tó meg, a ta nya gond no kok ál -
tal el lá tan dó kör ze tek ha tá ra it a fenn tar tó te le pü lé si ön kor -
mány zat ren de le té ben ha tá roz za meg – fi gye lem mel a la -
kos ság szám korlátra – azzal, hogy új tanyagondnoki
szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhetõ meg.

(4) A fa lu gond no ki, illetve ta nya gond no ki szol gál ta tás
a fenn tar tó ön kor mány zat ren de le té ben rész le te sen meg -
ha tá ro zott, (1) be kez dés sze rin ti fel ada to kat lát ja el, va la -
mint – az ön kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott mó -
don – közremûködhet az étkeztetés biztosításában.

(5) Egy te le pü lé sen – amennyi ben a te le pü lés mind a ta -
nya gond no ki, mind a fa lu gond no ki szol gál ta tás ra vo nat -
ko zó fel té te lek nek meg fe lel – vagy fa lu gond no ki, vagy ta -
nya gond no ki szolgáltatás mûködtethetõ.”

(3) Az Szt. 60.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A tár su lás ke re té ben meg szer ve zett fa lu gond no ki,
illetve ta nya gond no ki szol gál ta tás csak azon te le pü lé sek
te kin te té ben mû köd tet he tõ, ame lyek a (2), illetve a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott feltételeknek megfelelnek.”

29.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 61.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Szociális információs szolgáltatás

61.  § (1) A szo ciá lis in for má ci ós szol gál ta tás cél ja,
hogy az e tör vény ben meg ha tá ro zott, illetve egyéb, a szo -
ciá lis biz ton ság meg te rem té sé hez kap cso ló dó el lá tá so kat
és szol gál ta tá so kat igény lõk meg fe le lõ tá jé koz ta tást kap -
ja nak az el lá tá sok hoz zá fér he tõ sé gé vel és az igény be vé te -
lük re vo nat ko zó sza bá lyok kal kap cso lat ban.

(2) A szo ciá lis in for má ci ós szol gál ta tás ke re té ben rész -
le tes tá jé koz ta tást kell nyújtani

a) az e tör vény ben, illetve a Gyvt.-ben meg ha tá ro zott
sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó el lá tá sok kal és szol gál ta -
tá sok kal, va la mint az egész ség ügyi el lá tás sal kap cso lat -
ban

aa) a hely ben igény be ve he tõ el lá tá sok és szol gál ta tá -
sok kö ré rõl, fel té te le i rõl és az igény be vé tel lel kap cso la tos
eljárási kérdésekrõl,
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ab) a hely ben nem el ér he tõ el lá tá sok, szol gál ta tá sok el -
ér he tõ sé gé rõl és igény be vé te lük módjáról;

b) a pénz be li és ter mé szet be ni szo ciá lis és gyer mek vé -
del mi el lá tá sok kal, a csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok kal, a tár -
sa da lom biz to sí tá si és a fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó el lá -
tá sok kal, va la mint a fo gya té kos ság gal össze füg gõ el lá tá -
sok kal kap cso lat ban

ba) az el lá tás meg ál la pí tá sá ra ha tás kör rel és ille té -
kességgel ren del ke zõ szerv el ér he tõ sé gé rõl,

bb) az el lá tá sok igény lé sé hez szük sé ges ira tok ról;
c) if jú sá gi ügyek ben.
(3) Ha a tá jé koz ta tást kérõ sze mély ál tal igé nyelt szo ciá -

lis szol gál ta tás hely ben nem ér he tõ el, a szo ciá lis in for má -
ci ós szol gál ta tást nyúj tó in téz ke dik az el lá tá si le he tõ sé gek
fel ku ta tá sa ér de ké ben, va la mint se gít sé get nyújt az el lá tást 
nyúj tó val való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben.

(4) A szo ciá lis in for má ci ós szol gál ta tás el ér he tõ sé gé rõl
és a szol gál ta tás ke re té ben biz to sí tott in for má ci ók kö ré rõl
a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta los lap já ban, illetve a hely ben
szo ká sos módon kell tájékoztatást nyújtani.”

30.  § (1) Az Szt. 63.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[Házi se gít ség nyúj tás ke re té ben kell gon dos kod ni]
„d) azok ról a sze mé lyek rõl, akik a re ha bi li tá ci ót köve -

tõen a sa ját la kó kör nye ze tük be tör té nõ vissza il lesz ke dés
cél já ból tá mo ga tást igé nyel nek ön ál ló élet vi te lük fenn tar -
tá sá hoz.”

(2) Az Szt. 63.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A házi se gít ség nyúj tás ke re té ben biz to sí ta ni kell
a) az alap ve tõ gon do zá si, ápo lá si fel ada tok el vég zé sét,
b) az ön ál ló élet vi tel fenn tar tá sá ban, az el lá tott és la kó -

kör nye ze te hi gi é ni ás kö rül mé nye i nek meg tar tá sá ban való
közremûködést,

c) a ve szély hely ze tek ki ala ku lá sá nak meg elõ zé sé ben,
illetve azok el há rí tá sá ban való se gít ség nyúj tást.

(3) Amennyi ben a házi se gít ség nyúj tás so rán szakápo -
lási fel ada tok el lá tá sa vá lik szük sé ges sé, a házi se gít ség -
nyúj tást vég zõ sze mély kez de mé nye zi az ott hon ápo lá si
szol gá lat keretében történõ ellátást.”

31.  § Az Szt. 64.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„64.  § (1) A csa lád se gí tés a szo ciá lis vagy men tál hi gi é -
nés prob lé mák, illetve egyéb krí zis hely zet  miatt se gít sé get
igény lõ sze mé lyek, csa lá dok szá má ra az ilyen hely zet hez
ve ze tõ okok meg elõ zé se, a krí zis hely zet meg szün te té se,
va la mint az élet ve ze té si ké pes ség megõrzése céljából
nyújtott szolgáltatás.

(2) A csa lád se gí tés ke re té ben biz to sí ta ni kell
a) a szo ciá lis, élet ve ze té si és men tál hi gi é nés ta nács -

adást,
b) a csa lád gon do zást, így a csa lád ban je lent ke zõ mû kö -

dé si za va rok, illetve konf lik tu sok meg ol dá sá nak elõ se gí -
té sét,

c) a ve szé lyez te tett sé get és a krí zis hely ze tet ész le lõ jel -
zõ rend szer mû köd te té sét, en nek ke re té ben a szo ciá lis és
egész ség ügyi szol gál ta tók, in téz mé nyek, az ok ta tá si in téz -
mé nyek, a gyer mek jó lé ti szol gá lat, a párt fo gó fel ügye lõi
és jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat, va la mint a tár sa dal mi
szer ve ze tek, egy há zak és ma gán sze mé lyek rész vé te lé nek
biz to sí tá sát a meg elõ zés ben,

d) a hu mán jel le gû ci vil kez de mé nye zé sek elõ se gí té sét, 
kö zös ség fej lesz tõ, va la mint egyé ni és cso por tos te rá pi ás
prog ra mok szer ve zé sét,

e) a tar tós mun ka nél kü li ek, a fi a tal mun ka nél kü li ek, az
adós ság ter hek kel és lak ha tá si prob lé mák kal küz dõk, a fo -
gya té kos ság gal élõk, a kró ni kus be te gek, a szen ve dély be -
te gek, a pszi chi át ri ai be te gek, a ká bí tó szer-prob lé má val
küz dõk, illetve egyéb szo ci á li san rá szo rult sze mé lyek és
csa lád tag ja ik ré szé re ta nács adás nyúj tá sát,

f) a csa lá do kon be lü li kap cso lat erõ sí tést szol gá ló kö -
zös ség épí tõ, csa lád te rá pi ás, konf lik tus ke ze lõ me di á ci ós
prog ra mo kat és szol gál ta tá so kat, va la mint a ne héz élet -
hely zet ben élõ csa lá do kat se gí tõ szol gál ta tá so kat.

(3) A csa lád se gí tés ke re té ben vég zett te vé keny ség nek
– a szol gál ta tást igény be vevõ ér de ké ben, má sok sze mé lyi -
sé gi jo ga i nak sé rel me nél kül – a szük sé ges mér té kig ki kell 
ter jed nie az igény be vevõ kör nye ze té re, kü lö nö sen csa lád -
já nak tag ja i ra. Kis ko rú sze mély re a csa lád se gí tés ak kor
ter jed het ki, ha

a) a kis ko rú csa lád tag já nak el lá tá sa a csa lád se gí tés ke -
re té ben indult, és

b) a kis ko rú ér de kei – a gyer mek jó lé ti szol gál ta tás
igény be vé te le nél kül – e szol gál ta tás ke re té ben is meg fele -
lõen biztosíthatók.”

32.  § (1) Az Szt. a 65.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás”

(2) Az Szt. 65.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„65.  § (1) A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás a sa ját

ott ho nuk ban élõ, egész sé gi ál la po tuk és szo ciá lis hely ze -
tük  miatt rá szo ru ló, a se gély hí vó ké szü lék meg fe le lõ hasz -
ná la tá ra ké pes idõs ko rú vagy fo gya té kos sze mé lyek,
illetve pszi chi át ri ai be te gek ré szé re az ön ál ló élet vi tel
fenn tar tá sa mel lett fel me rü lõ krízishelyzetek elhárítása
céljából nyújtott ellátás.

(2) A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ke re té ben
biz to sí ta ni kell

a) az el lá tott sze mély se gély hí vá sa ese tén az ügye le tes
gon do zó nak a hely szí nen tör té nõ ha la dék ta lan meg je le né -
sét,

b) a se gély hí vás oká ul szol gá ló prob lé ma meg ol dá sa
ér de ké ben szük sé ges azon na li in téz ke dé sek megtételét,

c) szük ség ese tén to váb bi egész ség ügyi vagy szo ciá lis
el lá tás kez de mé nye zé sét.

(3) A fo gya té kos sze mé lyek, illetve a pszi chi át ri ai be te -
gek ré szé re nyúj tott jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás
el lá tó ja együtt mû kö dik a tá mo ga tó szol gál ta tást, illetve a
kö zös sé gi pszi chi át ri ai el lá tást nyúj tó szol gál ta tó val.”
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33.  § (1) Az Szt. a 65/A.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
al cím mel egé szül ki:

„Közösségi ellátások”

(2) Az Szt. 65/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„65/A.  § (1) A kö zös sé gi el lá tá sok cél ja a pszi chi át ri ai
vagy a szen ve dély be te gek la kó kör nye zet ben tör té nõ gon -
do zá sa, to váb bá gyó gyu lá suk és re ha bi li tá ci ó juk elõ se gí -
té se.

(2) A kö zös sé gi el lá tá sok ke re té ben biz to sí ta ni kell
a) a la kó kör nye zet ben tör té nõ se gít ség nyúj tást az ön -

álló élet vi tel fenn tar tá sá ban,
b) a meg le võ ké pes sé gek meg tar tá sát, illetve fej lesz té sét,
c) a há zi or vos sal és a ke ze lõ or vos sal való kap cso lat tar -

tás ré vén a szol gál ta tást igény be vevõ ál la po tá nak fo lya -
ma tos figyelemmel kísérését,

d) a pszi cho-szo ci á lis re ha bi li tá ci ót, a szo ciá lis és men -
tá lis gondozást,

e) az or vo si vagy egyéb te rá pi ás ke ze lé sen, szol gál ta tás -
ban való rész vé tel ösz tön zé sét és fi gye lem mel kí sé ré sét,

f) meg ke re sõ prog ra mok szer ve zé sét az el lá tás ra szo -
ruló sze mé lyek el éré se ér de ké ben.”

34.  § (1) Az Szt. a 65/C.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
al cím mel egé szül ki:

„Támogató szolgáltatás”

(2) Az Szt. 65/C.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tó szol gál ta tás cél ja a fo gya té kos sze mé -
lyek la kó kör nye zet ben tör té nõ el lá tá sa, el sõ sor ban a la ká -
son kí vü li köz szol gál ta tá sok el éré sé nek se gí té se, va la mint
élet vi te lük ön ál ló sá gá nak meg õr zé se mel lett a la ká son be -
lü li spe ci á lis se gít ség nyúj tás biz to sí tá sa révén.”

35.  § Az Szt. a 65/E.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Utcai szociális munka”

36.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 65/F.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Nappali ellátás

65/F.  § (1) A nap pa li el lá tás haj lék ta lan sze mé lyek és el -
sõ sor ban a sa ját ott ho nuk ban élõ,

a) ti zen nyol ca dik élet évü ket be töl tött, egész sé gi ál la -
po tuk vagy idõs ko ruk  miatt szo ciá lis és men tá lis tá mo ga -
tás ra szo ru ló, ön ma guk el lá tá sá ra rész ben ké pes sze mé -
lyek,

b) ti zen nyol ca dik élet évü ket be töl tött, fekvõbeteg-
 gyógyintézeti ke ze lést nem igény lõ pszi chi át ri ai be te gek,
illetve szen ve dély be te gek,

c) har ma dik élet évü ket be töl tött, ön ki szol gá lás ra rész -
ben ké pes vagy ön el lá tás ra nem ké pes, de fel ügye let re szo -
ru ló fo gya té kos, illetve au tis ta sze mé lyek
ré szé re biz to sí t le he tõ sé get a nap köz be ni tar tóz ko dás ra,
tár sas kap cso la tok ra, va la mint az alap ve tõ hi gi é ni ai szük -

ség le te ik ki elé gí té sé re, to váb bá igény sze rint meg szer ve zi
az el lá tot tak nap köz be ni ét kez te té sét.

(2) Rend kí vül in do kolt eset ben nap pa li el lá tás olyan fo -
gya té kos sze mé lyek ré szé re is biz to sít ha tó, aki re néz ve
szü lõ je vagy más hoz zá tar to zó ja gyer mek gon do zá si se -
gély ben, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban vagy ápo lá si díj -
ban ré sze sül.

(3) A fenn tar tó a 92/B.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze -
rin ti szak mai prog ram ban meg ha tá roz hat ja, hogy az in téz -
mény az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak kö zül me lyik
el lá tot ti cso por to kat lát ja el. Ez a ren del ke zés nem érin ti a
86.  § (2) be kez dé sé nek b)–e) pont ja sze rin ti ön kor mány za -
tok el lá tá si kö te le zett sé gét.”

37.  § Az Szt. 73.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Pszi chi át ri ai be te gek, illetve szen ve dély be te gek re -
ha bi li tá ci ós in téz mé nyé ben azt a 18. élet évét be töl tött
pszi chi át ri ai be te get, illetve 16. élet évét be töl tött szen ve -
dély be te get kell el lát ni, aki rend sze res vagy akut gyógy in -
té ze ti ke ze lés re nem szorul és utógondozására nincs más
mód.”

38.  § Az Szt. 86.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„86.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat kö te les biz to sí ta ni
a) szo ciá lis in for má ci ós szol gál ta tást,
b) ét kez te tést,
c) házi se gít ség nyúj tást,
d) ál lan dó la ko sa i nak szá má tól füg gõ en a (2) be kez dés

sze rin ti szo ciá lis szol gál ta tá so kat,
e) az a)–d) pont ban nem em lí tett szo ciá lis szol gál ta tá -

sok hoz – kü lö nös te kin tet tel a csa lád se gí tés hez – való
hozzáférést.

(2) Az a te le pü lé si ön kor mány zat, ame lyik nek te rü le tén
a) két ezer fõ nél több ál lan dó la kos él, csa lád se gí tést,
b) há rom ezer fõ nél több ál lan dó la kos él, az a) pont

sze rin ti alap szol gál ta tást, va la mint nap pa li el lá tást,
c) tíz ezer fõ nél több ál lan dó la kos él, az a)–b) pont sze -

rin ti alap szol gál ta tá so kat, va la mint tá mo ga tó szol gál ta -
tást, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást, kö zös sé gi el lá -
tá so kat és az idõsek átmeneti el he lye zé sét,

d) har minc ezer nél több ál lan dó la kos él, az a)–c) pont
sze rin ti szo ciá lis szol gál ta tá so kat és az át me ne ti el he lye -
zé si for má kat,

e) öt ven ezer nél több ál lan dó la kos él, az a)–d) pont sze -
rin ti szo ciá lis szol gál ta tá so kat és az ut cai szo ciá lis mun kát
kö te les biz to sí ta ni.

(3) A te le pü lé si ön kor mány za tok az (1)–(2) be kez dés
sze rin ti szo ciá lis szol gál ta tá so kat tár su lás út ján is
biztosíthatják.

(4) A fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat kö te les biz to sí ta ni 
az (1) be kez dés és a (2) be kez dés a)–e) pont ja sze rin ti szo -
ciá lis szol gál ta tá so kat, a 88.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak
figye lembevételével.”
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39.  § Az Szt. 88.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„E ren del ke zés te kin te té ben az egyes egy há zak jogi sze -
mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge it egy há zan -
ként egy fenn tar tó nak kell tekinteni.”

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

„(1) A szo ciá lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter
pá lyá zat út ján or szá gos vagy re gi o ná lis ha tás kör rel mód -
szer ta ni fel ada to kat el lá tó szer ve ze tet je löl ki a szo ciá lis
szol gál ta tást vég zõ szer ve ze tek kö zül. A ki je lö lés öt évre
szól, amely nek le tel tét köve tõen új pá lyá zat ki írá sá ra ke rül 
sor. Mód szer ta ni fel ada tok el lá tá sá ra az a jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
szakmai követelményeknek megfelelõ szervezet jelölhetõ
ki, amely

a) alap te vé keny sé ge ként szo ciá lis szol gál ta tást nyújt,
vagy

b) szo ciá lis szol gál ta tás sal össze füg gõ ku ta tó, fej lesz tõ 
vagy kép zõ te vé keny sé get vé gez, fel té ve, hogy szo ciá lis
szol gál ta tást nyúj tó szer ve ze ti háttérrel is rendelkezik.”

41. § (1) Az Szt. 92.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A leg alább két ezer la ko sú te le pü lé si ön kor mány -
zat, illetve a me gyei ön kor mány zat a te le pü lé sen, illetve a
me gyé ben, fõ vá ros ban élõ szo ci á li san rá szo rult sze mé lyek 
ré szé re biz to sí tan dó szol gál ta tá si fel ada tok meg ha tá ro zá sa 
ér de ké ben szol gál ta tás ter ve zé si kon cep ci ót ké szít.
Amennyi ben a te le pü lé sek egyes szo ciá lis fel ada ta i kat tár -
su lás ke re té ben lát ják el, e szol gál ta tá sok te kin te té ben a
szol gál ta tás ter ve zé si kon cep ci ót a tár su lás ké szí ti el. A
szol gál ta tás ter ve zé si kon cep ció tar tal mát a he lyi ön kor -
mány zat, illetve a tár su lás két éven te fe lül vizs gál ja és ak -
tualizálja.”

(2) Az Szt. 92.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ké szí tett koncep -
ciónak il lesz ked nie kell a tár su lás és a me gyei, fõ vá ro si
ön kor mány zat ál tal ké szí tett kon cep ci ó hoz. A tár su lás ál -
tal ké szí tett kon cep ci ó nak il lesz ked nie kell a me gyei, fõ -
vá ro si önkormányzat által készített koncepcióhoz.”

42.  § Az Szt. IV. fe je ze te a kö vet ke zõ 92/K.  §-sal és az
azt meg elõ zõ VII. cím mel egé szül ki:

„VII. cím

A szociális szolgáltatások engedélyezése

92/K.  § (1) Szo ciá lis szol gál ta tá so kat a 4.  § (1) be kez dé -
sé nek m) pont já ban meg ha tá ro zott bár mely ál lam i, egy há -
zi és nem ál lam i fenn tar tó biz to sít hat, ha az ál ta la fenn tar -
tott szo ciá lis szol gál ta tó, illetve szo ciá lis in téz mény

a) meg fe lel az e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel té te lek nek, és

b) jog erõs mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zik.
(2) A mû kö dé si en ge dély ki adá sá ról a fenn tar tó ké rel me 

alapján
a) szo ciá lis szol gál ta tó ese tén a fenn tar tó szék he lye

sze rint ille té kes, kü lön jog sza bály ban ki je lölt vá ro si, fõ vá -
ro si ke rü le ti, illetve kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott kis -
tér ség szék he lye sze rin ti köz sé gi ön kor mány zat jegy zõ je
(a továb biak ban: városi jegyzõ),

b) nap pa li el lá tást nyúj tó szo ciá lis in téz mény ese tén az
in téz mény szék he lye, ille tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes
városi jegyzõ,

c) bent la ká sos szo ciá lis in téz mény ese tén az in téz mény 
szék he lye, ille tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes köz igaz ga -
tá si hi va tal, 2005. szep tem ber 1-jé tõl a me gyei szociális és
gyámhivatal
dönt [az a)–c) pon tok ban fog lalt szer vek a továb biak ban
együtt: mû kö dést en ge dé lye zõ szerv].

(3) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv ellen õr zi, hogy a
szo ciá lis szol gál ta tó, illetve in téz mény mû kö dé se meg fe -
lel-e a mû kö dé si en ge dély ben és a jog sza bá lyok ban fog lal -
tak nak.

(4) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv – kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint – a mû kö dé si en ge délyt vissza von -
hat ja, és kö te lez he ti a fenn tar tót a szo ciá lis szol gál ta tás
abbaha gyására, ha mû kö dé se nem fe le l meg a jog sza bá -
lyok ban, illetve a mû kö dé si en ge dély ben fog lal tak nak.

(5) A szo ciá lis in for má ci ós szol gál ta tás foly ta tá sá hoz
mû kö dé si en ge dély nem szük sé ges, de be kell je len te ni a
fenn tar tó szék he lye sze rint ille té kes vá ro si jegy zõ nek.”

43. § Az Szt. 94/G.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Kor lá to zó in téz ke dés al kal ma zá sá ra csak az el lá tott 
pszi chés meg nyug ta tá sá nak meg kí sér lé sét köve tõen ke rül -
het sor. A kor lá to zó in téz ke dés, el já rás – a sza bad moz gás -
ban tör té nõ kor lá to zás, illetve far ma ko te rá pia, az in téz mé -
nyen be lü li el kü lö ní tés, vagy ezen esz kö zök kom plex al -
kal ma zá sa – nem le het bün te tõ jel le gû, és csak ad dig tart -
hat, illetve az adott hely zet hez iga zo dó an csak olyan mér -
té kû és jel le gû le het, amely a ve szély el há rí tá sá hoz fel tét -
le nül szük sé ges.”

44.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 99/A.  §-sal egé szül ki:
„99/A.  § A nap pa li el lá tást nyúj tó és a bent la ká sos in -

téz mé nyek ben az el lá tot tak ér de ke ik kö zös ség ben tör té nõ
kép vi se le té re és kö zös sé gi éle tük meg szer ve zé sé re – vá -
lasz tott kép vi se lõ ik bõl – el lá tot ti ön kor mány za tot hoz hat -
nak lét re, amely el lát ja az in téz mény szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za tá ban, illetve há zi rend jé ben meg ha tá ro zott
fel ada to kat. Az el lá tot ti ön kor mány zat meg ala kí tá sa az ér -
dek kép vi se le ti fó rum mû kö dé sét, és a 99.  § (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott fel ada ta it nem érin ti.”

45.  § Az Szt. 112.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím lép:

„A rehabilitációs intézményekre és a rehabilitációs célú
lakóotthonokra vonatkozó külön szabályok”
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46.  § Az Szt. 113/B.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„A fogyatékos személyek otthonára és ápoló, gondozó
célú lakóotthonára vonatkozó külön szabályok”

47.  § Az Szt. 113/D.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
új c) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi c) pont je -
lö lé se d) pont ra változik:

[A szak ér tõi bi zott ság tag jai a (6) be kez dés ben fog lal ta -
kon túl]

„c) szen ve dély be te gek ott ho na, la kó ott ho na ese té ben a
me gyei, fõ vá ro si pszi chi át ri ai szak fõ or vos, vagy az ál ta la
ja va solt és a me gyei, fõ vá ro si ön kor mány zat ál tal ki je lölt,
szen ve dély be te gek ellátásában elismert szakorvos;”

48.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 115/A.  §-sal egé szül ki:
„115/A.  § Té rí tés men te sen kell biz to sí ta ni
a) a fa lu gond no ki és ta nya gond no ki szol gál ta tást,
b) a szo ciá lis in for má ci ós szol gál ta tást,
c) a csa lád se gí tést,
d) a kö zös sé gi el lá tá so kat,
e) az ut cai szo ciá lis mun kát,
f) haj lék ta lan sze mé lyek ré szé re a nap pa li el lá tást,
g) az éj je li me ne dék he lyen biz to sí tott el lá tást.”

49.  § (1) Az Szt. 117.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
helyéb e a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó sza ko sí tott el lá tá sok
in téz mé nyi té rí té si díjának alapja]

„b) át me ne ti, va la mint ápo lást, gon do zást nyúj tó és re -
ha bi li tá ci ós in téz mény, to váb bá ápo ló, gon do zó célú la kó -
ott hon ese tén az egy el lá tott ra jutó önköltség napi
összege;”

(2) Az Szt. 117.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz mé nyi el lá tá -
sért fi ze ten dõ sze mé lyi té rí té si díj nem ha lad hat ja meg a
jo go sult havi jövedelmének]

„c) 50%-át a re ha bi li tá ci ós célú la kó ott ho ni el he lye -
zést;”
[nyúj tó in téz mé nyek ese tén.]

50.  § Az Szt. 124.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rend sze res szo ciá lis se gély nek, a 41.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti ápo lá si díj nak és az idõs ko rú ak já ra dé ká nak a 
tel jes össze gét a köz pon ti költ ség ve tés megtéríti.”

51.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 130.  §-sal egé szül ki:
„130.  § A kis tér sé gi tár su lás a te le pü lé si ön kor mány za -

tok több cé lú kis tér ség tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII.
tör vény 2.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ösz tön zõ tá mo ga -
tás ra jo go sult, ha a kis tér ség hez tar to zó va la mennyi te le -
pü lé sen az ál ta la fenn tar tott szol gál ta tó, illetve intézmény
keretében biztosítja

a) a csa lád se gí tést,
b) a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást,
c) a kö zös sé gi el lá tá so kat,
d) a tá mo ga tó szol gál ta tást, és
e) a nap pa li el lá tást.”

52.  § Az Szt. 132.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy meg ál la pít sa]
„g) a nem ál lam i és egy há zi fenn tar tók ál tal igény be ve -

he tõ nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás igény lé sé nek, fo lyó sí tá -
sá nak és el szá mo lá sá nak részletes szabályait;”

II.

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
 szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

53.  § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvt.) 6.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„A gyer mek nem vet he tõ alá kín zás nak, tes ti fe nyí tés -
nek és más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bün te -
tés nek, illetve bánásmódnak.”

54.  § A Gyvt. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„16.  § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott, a gyer me kek
vé del mét biz to sí tó ha tó sá gi fel adat- és hatásköröket

a) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te,
b) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je,
c) a kü lön jog sza bály ban ki je lölt vá ro si, fõ vá ro si ke rü -

le ti, illetve kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott kis tér ség
szék he lye sze rin ti köz sé gi ön kor mány zat pol gár mes te ri
hi va ta lá nak gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha -
tás kör rel ren del ke zõ ügy in té zõ je (a továb biak ban: városi
gyámhivatal),

d) a me gyei, fõ vá ro si szo ciá lis és gyám hi va tal (a továb -
biak ban: me gyei gyám hi va tal)
gya ko rol ja [a c)–d) pon tok ban fog lalt szer vek a továb biak -
ban együtt: gyám hi va tal].

(2) A me gyei gyám hi va tal a me gyei, fõ vá ro si köz igaz -
ga tá si hi va tal gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha -
tás kör rel ren del ke zõ ága za ti szakigazgatási szerve.”

55.  § A Gyvt. 18.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A jo go sult gyer mek szá má ra
a) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az e tör vény ben

meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint rend sze res gyer mek vé del -
mi támogatást,

b) a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te az
e tör vény ben, illetve az ön kor mány zat ren de le té ben meg -
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ha tá ro zott fel té te lek sze rint rend kí vü li gyermekvédelmi
támogatást
fo lyó sít.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a ha -
tás kö ré be tar to zó el lá tást ki egé szít he ti, és a ren de le té ben
meg ha tá ro zott mó don és fel té te lek sze rint a gyer mek és a
fi a tal fel nõtt szo ciá lis rá szo rult sá gá ra te kin tet tel más
pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.”

56.  § (1) A Gyvt. 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a gyer me ket
rend sze res tá mo ga tás ban ré sze sí ti, ha a gyer me ket gon do -
zó csa lád ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem összege nem
haladja meg

a) az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé -
nek (a továb biak ban: az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze -
ge) 110%-át,

aa) ha a gyer me két egye dül ál ló,
ab) ha a tar tó san be teg, illetve fo gya té kos gyer me két

nevelõ
szü lõ vagy tör vé nyes kép vi se lõ gon doz za sa ját ház tar tá sá -
ban,

b) az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze gé nek
ba) 100%-át vagy
bb) 105%-át
az a) pont alá nem tar to zó ese tek ben,

és a csa lád ban tör té nõ ne vel ke dés nem ál l a gyer mek ér de -
ke i vel el len tét ben, fel té ve, hogy az (5) be kez dés sze rin ti
va gyo ni hely zet vizs gá la ta so rán az egy fõ re ju tó va gyon
ér té ke nem ha lad ja meg kü lön-kü lön vagy együt te sen a
(7) bekezdésben meghatározott értéket.”

(2) A Gyvt. 19.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A jo go sult ság el bí rá lá sá nál a te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je a va gyo ni hely zet vizs gá la tát ak kor ír hat ja elõ, ha
a 131.  § (4) be kez dés sze rin ti el já rás nem ve ze tett ered -
mény re.”

57.  § A Gyvt. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A rend sze res tá mo ga tás havi össze ge – gyer me ken -
ként – az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb összegének

a) 30%-a, a 19.  § (2) be kez dé sé nek aa) pont já ban meg -
ha tá ro zott esetben,

b) 22%-a a 19.  § (2) be kez dé sé nek ab) és ba) pont já ban
meg ha tá ro zott eset ben,

c) 13%-a a 19.  § (2) be kez dé sé nek bb) pont já ban meg -
ha tá ro zott eset ben.”

58.  § A Gyvt. a kö vet ke zõ 94/A.  §-sal egé szül ki:
„94/A.  § A te le pü lé si ön kor mány za tok a sze mé lyes

gon dos ko dás ke re té be tar to zó gyer mek jó lé ti alap el lá tá so -
kat, kü lö nö sen a böl csõ de, a gyer me kek át me ne ti ott ho na,
a csa lá dok át me ne ti ott ho na és a gyer mek jó lé ti köz pont

mû köd te té sét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják.”

59.  § (1) A Gyvt. 100.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mû kö dé si en ge dély ki adá sá ról a fenn tar tó ké rel -
mé re

a) gyer mek jó lé ti szol gál ta tás és a gyer me kek nap köz -
be ni el lá tá sa ese tén a szol gál ta tó (in téz mény) szék he lye,
ille tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes, kü lön jog sza bály ban
ki je lölt vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti, illetve kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott kis tér ség szék he lye sze rin ti köz sé gi ön kor -
mány zat jegy zõ je,

b) he lyet tes szü lõi há ló zat, ne ve lõ szü lõi há ló zat, kül sõ
fé rõ he lyen biz to sí tott utó gon do zói el lá tás ese tén a mû köd -
te tõ szék he lye sze rint ille té kes megyei gyámhivatal,

c) az a)–b) pont ban nem sza bá lyo zott szol gál ta tó te vé -
keny ség en ge dé lye zé se ese tén a szol gál ta tó (in téz mény)
szék he lye, ille tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes megyei
gyámhivatal
dönt [az a)–c) pon tok ban fog lalt szer vek a továb biak ban
együtt: mû kö dést en ge dé lye zõ szerv].

(3) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv ellen õr zi, hogy a
szol gál ta tó te vé keny sé get a mû kö dé si en ge dély ben és a
jog sza bá lyok ban fog lal tak nak meg fele lõen végzik-e.”

(2) A Gyvt. 100.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv – kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint – a mû kö dé si en ge délyt vissza von ja,
ha a szol gál ta tó te vé keny ség nem fe le l meg a jog sza bá -
lyok ban, illetve a mû kö dé si engedélyben foglaltaknak.”

60.  § A Gyvt. 107.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je]
„h) az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint

rend sze res tá mo ga tást fo lyó sít a jo go sult gyer mek szá -
mára,”

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

„(1) A gyer me kek vé del mét biz to sí tó fel adat- és ha tás -
kört gya kor ló ál lam i és nem ál lam i szerv (a továb biak ban:
adat ke ze lõ szerv) az e tör vény ben sza bá lyo zott fel ada tai
el lá tá sá hoz a 135–136.  §-ban fel so rolt adat kör ben, az ott
meg ha tá ro zott cé lok tel je sü lé sé hez el en ged he tet le nül
szük sé ges sze mé lyes ada to kat ke zel he ti.”

62.  § (1) A Gyvt. 135.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„135.  § (1) A 15.  § (1)–(4) be kez dé se i ben meg ha tá ro -
zott el lá tá sok és in téz ke dé sek nyúj tá sa és meg té te le, azok
el len õr zé se, va la mint biz to sí tá sa so rán az e tör vény ben
meg ha tá ro zott jo gok ér vé nye sü lé sé nek elõ se gí té se cél já -
ból a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok kezelésére az
alábbi szervek és személyek jogosultak:
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a) a gyer me kek vé del mét biz to sí tó ha tó sá gi fel adat- és
ha tás kö rö ket gya kor ló szer vek és sze mé lyek (16.  §),

b) a fõ vá ro si fõ jegy zõ,
c) a gyer mek jó lé ti alap el lá tást és gyer mek vé del mi

szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tás, in téz mény vezetõje,
d) a he lyet tes szü lõ, ne ve lõ szü lõ,
e) a gyer mek jo gi kép vi se lõ, illetve amennyi ben a gyer -

mek pa na szá nak or vos lá sa ér de ké ben fel tét le nül szük sé -
ges a be teg jo gi kép vi se lõ, illetve az ellátottjogi képviselõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer vek jo go sul tak
a) a gyer mek
aa) sze mély azo no sí tó,
ab) anya nyel vé re vo nat ko zó,
ac) csa lá di jog ál lá sá ra vo nat ko zó,
ad) ve szé lyez te tett sé gé nek meg ál la pí tá sá hoz szük sé -

ges és elég sé ges ada ta i nak, így kü lö nö sen va gyo ni hely ze -
té re, kör nye ze té re, élel me zé sé re, ru há za tá ra, lakhatási
viszonyaira vonatkozó,

ae) meg fe le lõ el lá tá sá hoz, gon do zá sá hoz szük sé ges és
elég sé ges ada ta i nak, így kü lö nö sen a sze mé lyi sé gé re, ma -
ga tar tá sá ra, sze mé lyes kap cso la ta i ra, szo ká sa i ra, ta nul má -
nyi ered mé nye i re, neveltségi állapotára vonatkozó,

af) egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó,
ag) bün tet len elõ éle té re, illetve a vele kap cso la tos ha -

tó sá gi, bí ró sá gi el já rá sok ra, ha tá ro za tok ra vonatkozó,
ah) kó ros szen ve dé lyé re vo nat ko zó;
b) a szü lõ, tör vé nyes kép vi se lõ, he lyet tes szü lõ, ne ve -

lõ szü lõ
ba) sze mély azo no sí tó,
bb) va gyo ni hely ze té re, mun ka he lyé re, is ko lai vég zett -

sé gé re, kap cso la ta i ra vonatkozó,
bc) gyer mek ne ve lés sel össze füg gõ, így kü lö nö sen élet -

ve ze té sé re, ne ve lé si ma ga tar tá sá ra vonatkozó,
bd) egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó,
be) bün tet len elõ éle té re vo nat ko zó;
c) a gyer mek
ca) test vé re i nek sze mély azo no sí tó,
cb) sa ját gyer mek ének sze mély azo no sí tó,
cc) kap cso lat tar tás ra jo go sult hoz zá tar to zó já nak sze -

mély azo no sí tó,
cd) la kó he lyén élet vi tel sze rû en tar tóz ko dó sze mé lyek

sze mély azo no sí tó és sze mé lyes kö rül mé nye i re vonatkozó,
ce) sor sá nak meg ter ve zé se szem pont já ból je len tõ ség -

gel bíró sze mé lyek, így kü lö nö sen a ko ráb bi gon do zók,
szom szé dok el ér he tõ sé gé re vonatkozó,

cf) há zi or vo sá nak, vé dõ nõ jé nek, amennyi ben óvo dai,
is ko lai ne ve lés ben ré sze sül, a köz ok ta tá si in téz mény ve ze -
tõ jé nek elérhetõségére vonatkozó
ada ta i nak a ke ze lé sé re.”

(2) A Gyvt. 135.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat kö rök pon tos
tar tal mát a kü lön jog sza bály sze rin ti gyer mek vé del mi
nyil ván tar tás rög zí ti.”

63.  § A Gyvt. 137.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa
(4) be kez dés re vál to zik:

„(3) A Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet – kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint – or szá gos
nyil ván tar tást ve zet a szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõ
szol gál ta tók ról, in téz mé nyek rõl, he lyet tes szü lõi és ne ve -
lõ szü lõi há ló za tok ról.”

64.  § (1) A Gyvt. 148.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Gyer mek ét kez te tés ese tén

a) a böl csõ dés, va la mint az óvo dás rend sze res tá mo ga -
tás ban ré sze sü lõ gyer mek után az in téz mé nyi té rí té si díj
100%-át,

b) az a) pont alá nem tar to zó, rend sze res tá mo ga tás ban
ré sze sü lõ gyer mek és ta nu ló után az in téz mé nyi té rí té si díj
50%-át,

c) há rom- vagy több gyer me kes csa lá dok nál gyer me -
ken ként az in téz mé nyi té rí té si díj 50%-át,

d) tar tó san be teg vagy fo gya té kos gyer mek, ta nu ló után 
az in téz mé nyi té rí té si díj 50%-át,

e) a kol lé gi u mi, ex ter ná tu si el lá tás ban ré sze sü lõ gyer -
mek és ta nu ló után az in téz mé nyi té rí té si díj 30%-át

ked vez mény ként kell biz to sí ta ni [az a)–e) pont a továb -
biak ban együtt: nor ma tív ked vez mény].

(6) A nor ma tív ked vez mény csak egy jog cí men ve he tõ
igény be. Nem jár a ta nu ló nak ked vez mény azon ét kez te té -
sé re, amely ked vez mény re – a szak kép zés re vo nat ko zó
ren del ke zé sek sze rint lét re jött – ta nu lói szer zõ dé se alap ján 
már jo go sult. A gyer mek vé del mi gon dos ko dás ban ré sze -
sü lõ – ne ve lõ szü lõ nél, gyer mek ott hon ban, vagy más bent -
la ká sos in téz mény ben ne vel ke dõ – ide ig le nes ha tállyal el -
he lye zett, át me ne ti vagy tartós nevelésbe vett gyermek
után nem vehetõ igénybe a normatív kedvezmény.”

(2) A Gyvt. 148.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A nor ma tív ked vez ményt a ta nu ló után a nap pa li
rend sze rû ok ta tás ban való rész vé te le be fe je zé sé ig kell
biztosítani.”

III.

A családok támogatásáról  szóló
1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

65.  § (1) A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.) 7.  §-a (1) be kez -
dé sé nek ac) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

[(1) Csa lá di pót lék ra jo go sult

a) a vér sze rin ti, az örök be fo ga dó szü lõ, a szü lõ vel
együtt élõ há zas társ (a továb biak ban együtt: szü lõ), a ne -
ve lõ szü lõ, a hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, a gyám]
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„ac) az ál ta lá nos is ko lai, kö zép is ko lai, szak is ko lai
(a továb biak ban együtt: köz ok ta tá si in téz mény) ta nul má -
nyo kat foly ta tó és a (2) be kez dés ben megjelölt életkorú”
[sa ját ház tar tá sá ban ne velt gyer mek re te kin tet tel;]

(2) A Cst. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A köz ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat foly ta -
tó gyer mek után a csa lá di pót lék annak a tan év nek a vé gé ig 
jár, amely nek idõ tar ta ma alatt be töl ti a 23. életévét.”

66.  § A Cst. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a gyer mek re te kin tet tel 18. élet évé nek be töl té -
sé ig ma ga sabb össze gû csa lá di pót lé kot fo lyó sí ta nak, az
ezt köve tõen utá na vagy ré szé re fo lyó sí tott el lá tás havi
össze ge meg kell hogy egyez zen a 11.  § (1) be kez dé sé nek
g), illetve h) pont ja alap ján meg ál la pí tott ma ga sabb össze -
gû csa lá di pót lék össze gé vel.”

67.  § A Cst. 36.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„36.  § Az el lá tás ra vo nat ko zó igény rõl az igé nyel bí rá ló
szerv ha tá ro zat ban dönt.”

68.  § A Cst. 37.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az anya sá gi tá mo ga tás irán ti igényt az igényelbí -
ráló szerv az igény be nyúj tá sát kö ve tõ 5 mun ka na pon be -
lül el bí rál ja, a jo go sult ság meg ál la pí tá sa ese tén a tá mo ga -
tást bank szám lá ra vagy ki fi ze té si utal vá nyon ki utal ja, és
en nek meg tör tén tét a gyer mek ere de ti szü le té si
anyakönyvi kivonatának hátoldalára rávezeti.”

69.  § A Cst. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„49.  § (1) A Ma gyar Ál lam kincs tár el len õr zé se ki ter jed
az igé nyel bí rá ló szer vek ha tás kö ré be tar to zó el lá tá sok
meg ál la pí tá sá ra, fo lyó sí tá sá ra, to váb bá az ezek kel össze -
füg gõ ügy vi te li fel ada tok el lá tá sá ra, va la mint az el lá tás ra
való jo go sult sá got meg ala po zó iga zo lás jog sza bá lyi
követelményeknek való megfelelõségének vizsgálatára.

(2) A Ma gyar Ál lam kincs tár a jo go sult sá gi fel té te lek
meg lé tét az el lá tást igény lõk nél ellenõrizheti.”

Záró rendelkezések

70.  § (1) E tör vény – a (2)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2005. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 20–24.  §-a, 73.  §-ának (5) be kez dé se
2005. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 67.  §-a 2005. au gusz tus 1-jén lép ha tály -
ba.

(4) E tör vény 2.  §-a, 9–19.  §-a, 54.  §-a, 73.  §-ának
(6)–(8) be kez dé se 2005. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(5) E tör vény 3–8.  §-a, 50.  §-a, 55–57.  §-a, 60.  §-a,
73.  §-ának (9)–(10) be kez dé se 2006. ja nu ár 1-jén lép ha -
tály ba.

71.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat a pénz be li és ter mé -
szet be ni szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló ren de le tét a tör vény
egyes el lá tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek hatályba -
lépésétõl szá mí tott 30 napon belül vizsgálja felül.

(2) Azon nem fog lal koz ta tott sze mé lyek ré szé re,
 akiknek 2005. szep tem ber 1-jét meg elõ zõ en ál la pí tot ták
meg a rend sze res szo ciá lis se gélyt, az Szt. 37/D.  §-a sze -
rin ti – e tör vény 11.  §-ával meg ál la pí tott – együtt mû kö dé si 
kö te le zett sé get a rend sze res szo ciá lis se gély fe lül vizs gá la -
ta so rán, de leg ké sõbb 2006. de cem ber 31-éig kell elõ ír ni.
Az együtt mû kö dés re az e tör vény sze rin ti együtt mû kö dé si
kö te le zett ség elõ írásának idõ pont já ig a 2005. augusztus
31-én érvényes rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A 2005. szep tem ber 1-jén köz cé lú fog lal koz ta tás ban 
részt vevõ sze mé lyek fog lal koz ta tá sá nak idõ tar ta mát a
mun ka vi szony elsõ nap já tól kell számítani.

(4) A te le pü lé si ön kor mány za tok nak az e tör vény alap -
ján meg szer ve zen dõ szo ciá lis in for má ci ós szol gál ta tást
2005. jú li us 31-éig, a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást 
és a nap pa li el lá tást fo lya ma to san, de leg ké sõbb 2007. de -
cem ber 31-éig kell biz to sí ta ni uk. A tár su lás ke re té ben
 ellátott szo ciá lis fel ada tok ra vo nat ko zó szol gál ta tás ter ve -
zé si koncepciót a társulás 2005. december 31-éig készíti
el.

(5) Az Szt. 112–113.  §-ában meg ha tá ro zott, re ha bi li tá -
ci ós in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön sza bá lyo kat 2006. ja -
nu ár 1-jé tõl kell alkalmazni.

(6) A Gyvt. 81/A–81/D.  §-ában, va la mint 109.  §-ának
l) pont já ban meg ha tá ro zott, ne ve lé si fel ügye let re vo nat ko -
zó sza bá lyo kat 2006. jú li us 1-jé tõl kell alkalmazni.

72.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát veszti

a) az Szt.
aa) 57.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja,
ab) 57/A.  §-a,
ac) 58.  §-a,
ad) 59.  §-ának (3) be kez dé se,
ae) 63.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az

„ ,illet ve bent la ká sos in téz mé nyi el he lye zés re
vá ra koz nak.” szö veg rész,

af) 65/B.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
ag) 65/C.  §-ának (2) és (4)–(5) be kez dé se,
ah) 65/D.  §-a,
ai) 65/E.  §-ának utol só mon da ta,
aj) 75–79/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
ak) 84.  §-ának (3) be kez dé se,
al) 85/B.  §-ának (3)–(5) be kez dé se,
am) 87.  §-a,
an) 92/A.  §-ának (1)–(2) és (4) be kez dé se,
ao) 116.  §-ának (6) be kez dé se;
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ap) 122/A.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
aq) 126.  §-ának (2)–(3) be kez dé se,

b) a Gyvt.
ba) 103.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
bb) 103/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben „- a Csa lád- és 

Gyer mek vé del mi Ta nács vé le mé nyé nek ki ké -
ré sé vel –” szö veg rész,

bc) 162.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban az „és a 
Csa lád- és Gyer mek vé del mi Ta nács” szö veg -
rész;

c) a Cst.
ca) 2.  §-ának be ve ze tõ mon da tá ban „az el lá tás

igény lé sé nek idõ pont já ban” szö veg rész,
cb) 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „gyer mek nek,

illetve” szö veg rész,
cc) 41.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fo lya ma tos el -

lá tás ese tén” szö veg rész;
d) az egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról

 szóló 2003. évi IV. tör vény 82.  §-ának (8) és (15) bekez -
dése.

(2) 2005. áp ri lis 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szt. 55.  §-ának
(4) be kez dé se.

(3) 2005. au gusz tus 1-jén ha tá lyát vesz ti a Cst.
a) 44.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „in téz ke dé sé vel,”

szö veg rész, valamint
b) 44.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „in téz ke dé se,” szö -

veg rész.

(4) 2005. szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) az Szt.

aa) 3.  §-ának (4) be kez dé se,
ab) 41.  §-ának (4)–(5) be kez dé se;

b) a Gyvt. 28.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „gyer mek in -
téz mé nyek ét ke zé si té rí té sé nek díj ked vez mé nye” szö veg -
rész.

(5) 2006. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) az Szt. 124.  §-ának (5) be kez dé se,
b) a Gyvt.

ba) 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „vagy az ön kor -
mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott szerv -
nél” szö veg rész,

bb) 20.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 20.  §-a (4) be -
kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban a „ , fel té ve, 
hogy az ön kor mány zat ren de le té ben en nél
ked ve zõbb fel té te le ket nem ál la pít meg” szö -
veg rész,

bc) 94.  §-a (2) be kez dé sé ben az „a rend sze res gyer -
mek vé del mi tá mo ga tást,” szö veg rész.

73.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
Szt.

1. 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben „az in téz ménnyel” szö -
veg rész he lyé be „a szol gál ta tó val, illetve in téz ménnyel”
szövegrész,

2. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont já ban a „szo ciá lis in -
téz ményt” szö veg rész he lyé be a „szo ciá lis szol gál ta tót,
illetve szo ciá lis in téz ményt” szövegrész,

3. 4.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „ne ve lé si el lá tást” szö -
veg rész he lyé be a „csa lá di pót lé kot” szövegrész,

4. 5.  §-ában a „ha tó sá gi el len õr zés re” szö veg rész he -
lyé be a „ha tó sá gi el len õr zés re – a 92/K.  § (3) be kez dé se
sze rin ti ha tó sá gi ellen õr zés ki vé te lé vel –” szö veg rész,

5. 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Pest Me gyei Te rü le ti 
Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Pest Me gyei Igaz ga tó ság)”
szö veg rész he lyé be a „Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Re gi o ná lis Igaz -
gatóság)” szövegrész,

6. 10.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Pest Me gyei Igaz ga -
tó ság” szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis Igaz ga tó ság”
szövegrész,

7. 38.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „25%-át” szö veg rész
he lyé be a „20%-át”, (6) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„20%-a” szö veg rész he lyé be a „30%-a”, (7) be kez dé sé ben 
a „0,2” szö veg rész he lyé be a „0,3” szö veg rész, a „0,1”
szö veg rész helyébe a „0,15” szövegrész,

8. 56.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „alap- és” szö veg -
rész he lyé be az „alap szol gál ta tá so kat és a” szövegrész,

9. 59.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 66.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben az „alap el lá tás” szö veg rész he lyé be az „alap szol -
gál ta tá sok” szövegrész,

10. 59.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 65/C.  §-a (3) be kez -
dé sé nek f) pont já ban és 134.  §-ának elsõ mon da tá ban
az „alap el lá tá si” szö veg rész he lyé be az „alap szol gál ta tá si” 
szövegrész,

11. 60.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „alap el lá tá sok hoz”
szö veg rész he lyé be az „alap szol gál ta tá sok hoz” szö veg -
rész,

12. 65/C.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban a 
„tá mo ga tó szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „tá mo ga tó
szol gál ta tás” szö veg rész,

13. 90.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „alap-, nap pa li”
szö veg rész he lyé be az „alap szol gál ta tá si” szövegrész,

14. 92.  §-a (7) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „te le -
pü lé si ön kor mány zat” szö veg rész he lyé be a „te le pü lé si
ön kor mány zat és a társulás” szövegrész,

15. 92.  §-a (8) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „te le -
pü lé si ön kor mány za tok” szö veg rész he lyé be a „te le pü lé si
ön kor mány zat és a tár su lás” szö veg rész, har ma dik mon da -
tá ban a „te le pü lé si ön kor mány zat tal” szö veg rész he lyé be a 
„te le pü lé si ön kor mány zat tal és a szo ciá lis szolgáltatási
feladatot ellátó társulással” szövegrész,

16. 92.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „te le pü lé si ön kor -
mány zat és a me gyei jogú vá ros” szö veg rész he lyé be a „te -
le pü lé si ön kor mány zat, a tár su lás és a me gyei jogú város”
szövegrész,

17. 92/D.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az Mt.” szö veg -
rész he lyé be „a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény”, a „Kjt.” szö veg rész he lyé be a „köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény”
szövegrész,

18. 94/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „alap-,
nap pa li és át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény” szö veg -
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rész he lyé be a „szo ciá lis szol gál ta tó, nap pa li és át me ne ti
el he lye zést nyújtó intézmény” szövegrész,

19. 94/E.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban
az „alap- és nap pa li el lá tás ban” szö veg rész he lyé be az
„alap szol gál ta tás ban” szövegrész,

20. 94/G.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a gon do zott sze -
mély” szö veg rész he lyé be „az el lá tott” szö veg rész,

21. 112.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „re -
ha bi li tá ci ós in téz mény” szö veg rész he lyé be a „re ha bi li tá -
ci ós in téz mény és a re ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon” szö -
veg rész, má so dik mon da tá ban a „re ha bi li tá ci ós in téz -
mény ben” szö veg rész he lyé be a „re ha bi li tá ci ós in téz -
mény ben és a rehabilitációs célú lakóotthonban”
szövegrész,

22. 113.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da -
tá ban a „re ha bi li tá ci ós in téz mény be” szö veg rész he lyé be a 
„re ha bi li tá ci ós in téz mény be, illetve re ha bi li tá ci ós célú la -
kó ott hon ba” szö veg rész, má so dik mon da tá ban az „in téz -
mény ben” szö veg rész he lyé be az „intézményben, illetve
lakóotthonban” szövegrész,

23. 113.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „re -
ha bi li tá ci ós in téz mé nyi el he lye zés re” szö veg rész he lyé be
a „re ha bi li tá ci ós in téz mény ben, illetve re ha bi li tá ci ós célú
la kó ott hon ban történõ elhelyezésre” szövegrész,

24. 113/A.  §-át meg elõ zõ al cím ben és 113/A.  §-a
(1) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban a „pszi chi át ri ai
be te gek” szö veg rész he lyé be a „pszi chi át ri ai be te gek és a
szen ve dély be te gek” szövegrész,

25. 113/C.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az
„ott ho ná ban” szö veg rész he lyé be az „ott ho ná ban, la kó ott -
ho ná ban” szö veg rész, má so dik mon da tá ban az „ápo ló,
gon do zó ott hon ban el lá tott” szö veg rész he lyé be az „ápo ló, 
gon do zó ott hon ban és az ápo ló, gon do zó célú
lakóotthonban ellátott” szövegrész,

26. 113/C.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fo gya té kos sze -
mé lyek ott ho ná ba, illetve la kó ott ho ná ba” szö veg rész he -
lyé be a „fo gya té kos sze mé lyek ott ho ná ba, illetve ápo ló,
gon do zó célú lakóotthonába” szövegrész,

27. 113/D.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „re ha bi li tá ci ós
el lá tást nyúj tó in téz mé nyek ben” szö veg rész he lyé be a „re -
ha bi li tá ci ós in téz mé nyek ben és a re ha bi li tá ci ós célú
lakóotthonokban” szövegrész,

28. 116.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „sze mé lyes gon -
dos ko dást nyúj tó szo ciá lis alap el lá tás ke re té ben biz to sí tott 
szol gál ta tás” szö veg rész he lyé be a „szo ciá lis alap szol gál -
ta tás” szövegrész,

29. 117.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „la kó ott -
ho ni el lá tást nyúj tó in téz mény ese tén” szö veg rész he lyé be
a „re ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon esetén” szövegrész

lép.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gyvt.
a) 5.  §-ának a) pont já ban a „12.  §-a (2) be kez dé se” szö -

veg rész he lyé be a „12.  §-a” szö veg rész,
b) 11/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban és 36.  §-a

(2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „a fi a tal fel nõtt”

szö veg rész he lyé be „a gyer mek, illetve fi a tal felnõtt”
szövegrész,

c) 96.  §-a (1) be kez dé sé ben a „94.  § (6) be kez dé sé nek”
szö veg rész he lyé be a „több ön kor mány zat ille té kességi te -
rü le té re ki ter je dõ in téz mé nyi el lá tá si kö te le zett ség nek és a
94/A.  §-nak a” szövegrész,

d) 135.  §-a (6) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés a)–l)
pont já ban” szö veg rész he lyé be az „Az (1) be kez dés ben”
szövegrész
lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Cst.
a) 7.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban az

„(1) be kez dés, va la mint a 20.  § és 23.  §” szö veg rész he lyé -
be az „(1) be kez dés, va la mint a 12.  §, a 20.  § és a 23.  §”
szövegrész,

b) 22.  §-ában „Az egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be „A Ma gyar Ál lam -
kincs tár el nö ke” szövegrész,

c) 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „– a fõ vá ros -
ban a Pest Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság –” szö veg rész he -
lyé be a „– a fõ vá ros ban és Pest me gyé ben a Bu da pes ti és
Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság –” szövegrész,

d) 35.  §-a (1) be kez dé sé nek cb) al pont já ban a „Pest
Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Pest
 Megyei Igaz ga tó ság)” szö veg rész he lyé be a „Bu da pes ti és
Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban:
Re gi o ná lis Igazgatóság)” szövegrész,

e) 44.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Pest Me gyei Igaz ga -
tó ság nak” szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis Igaz ga tó ság -
nak” szövegrész,

f) 45.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az egész ség ügyi, szo -
ciá lis és csa lád ügyi mi nisz tert” szö veg rész he lyé be „a Ma -
gyar Ál lam kincs tár el nö két” szövegrész

lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fo gya té -
kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá -
ról  szóló 1998. évi XXVI. törvény

a) 23/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Pest Me gyei Te rü -
le ti Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Pest Me gyei Igaz ga tó -
ság)” szö veg rész he lyé be a „Bu da pes ti és Pest Me gyei Re -
gi o ná lis Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Re gi o ná lis Igaz ga -
tó ság)” szö veg rész,

b) 23/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Pest Me gyei Igaz -
ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis Igaz ga tó ság”
szövegrész

lép.

(5) Az Szt.
a) 52.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „a

me gyei egész ség biz to sí tá si pénz tá rak, va la mint a Fõ vá ro si 
és Pest Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár” szö veg rész
helyébe „az OEP” szövegrész,

b) 55.  §-ának – e tör vény 21.  §-ának (5) be kez dé sé vel
át szá mo zott – (10) be kez dé sé ben a „(6)” szö veg rész he -
lyé be a „(9)” szövegrész

lép.
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(6) Az Szt.
a) 37/B.  §-a (1) be kez dé se b) pont já nak be ve ze tõ szö -

ve gé ben és (2) be kez dé sé ben, va la mint 37/C.  §-ában „az
ak tív korú” szö veg rész he lyé be „a” szövegrész,

b) 37/B.  §-a (1) be kez dé sé nek bb) al pont já ban a „meg -
elõ zõ en, va la mint” szö veg rész he lyé be a „köve tõen”
szövegrész,

c) 37/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „[37/A.  § (2) bek.
b) pont] szö veg rész he lyé be a [37/A.  § (4) bek. b) pont]”
szö veg rész,

d) 37/E.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „jegy zõ nek”
szövegrész,

e) 42.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „ré sze sül,”
szö veg rész he lyé be „ré sze sül, és annak össze ge meg ha lad -
ja az ápo lá si díj össze gét,” szövegrész,

f) 88.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „me gyei
szo ciá lis és gyám hi va tal nak” szövegrész,

g) 90/A.  §-ában és 112.  §-a (6) be kez dé sé nek utol só
mon da tá ban a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „me gyei szo ciá lis és gyám hi va tal”
szövegrész,

h) 92/C.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „me -
gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be
a „me gyei szo ciá lis és gyám hi va tal” szövegrész

lép.

(7) A sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si
mó dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996.
évi XX. tör vény 3.  §-ának g) pont já ban a „fõ vá ro si és a
me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé -
be a „me gyei, fõ vá ro si szo ciá lis és gyám hi va tal” szö veg -
rész lép.

(8) A tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 26.  §-a
(1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „gyer mek gon do -
zá si se gély” szö veg rész he lyé be a „gyer mek gon do zá si
segély, ápolási díj” szövegrész lép.

(9) Az Szt.
a) 10.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „ön -

kor mány zat” szö veg rész he lyé be az „ön kor mány zat vagy
annak jegy zõ je” szövegrész,

b) 32/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint
32/C.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „te le pü lé si ön kor mány -
zat” szö veg rész he lyé be a „jegy zõ” szövegrész,

c) 32/D.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „ön kor mány za -
tot” szö veg rész he lyé be a „jegy zõt” szö veg rész,

d) 32/D.  §-ának (4) be kez dé se elsõ mon da tá ban a „több 
ön kor mány zat dön té se” szö veg rész he lyé be a „több ön -
kor mány zat jegy zõ i nek dön té se” szö veg rész, to váb bá má -
so dik mon da tá ban a „meg ál la pí tó ön kor mány za tot” szö -
veg rész he lyé be „megállapító jegyzõt” szövegrész,

e) 32/E.  §-ában a „fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti
ön kor mány zat” szö veg rész he lyé be a „fõ jegy zõ és a ke rü -
le ti ön kor mány zat jegy zõ je” szö veg rész, to váb bá a „fõ vá -
ro si ön kor mány zat” szö veg rész helyébe a „fõjegyzõ”
szövegrész,

f) 37/G.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „ön kor mány za tot
tá jé koz tat ja, amely” szö veg rész he lyé be a „jegy zõt tá jé -
koz tat ja, aki” szövegrész,

g) 37/G.  §-ának (4) be kez dé se elsõ mon da tá ban az „ön -
kor mány zat” szö veg rész he lyé be a „jegy zõ” szö veg rész,
má so dik mon da tá ban az „ön kor mány za tot” szö veg rész he -
lyé be pe dig a „jegyzõt” szövegrész,

h) 125.  §-ának c) pont já ban „az idõs ko rú ak já ra dé ká -
hoz, a rend sze res szo ciá lis se gély hez, a la kás fenn tar tá si tá -
mo ga tás hoz [38.  § (2) és (5) bek.], az ápo lá si díj hoz [41.  §
(1) bek.]” szö veg rész he lyé be „a la kás fenn tar tá si tá mo ga -
tás hoz [38.  § (2) és (5) bek.]” szövegrész

lép.

(10) A Gyvt.

a) 19.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „kép vi se lõ-tes tü le te”
szö veg rész he lyé be a „jegy zõ je” szövegrész,

b) 20.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „te le pü -
lé si ön kor mány zat” szö veg rész he lyé be a „te le pü lé si ön -
kor mány zat jegyzõje” szövegrész,

c) 28.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „kép vi se lõ-tes tü le té -
nek” szö veg rész he lyé be a „jegy zõ jé nek, illetve kép vi se -
lõ-tes tü le té nek” szövegrész,

d) 131.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor mány -
zat” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány zat vagy
annak jegy zõ je” szövegrész,

e) 131.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „kép vi se lõ-tes tü le -
te” szö veg rész he lyé be a „kép vi se lõ-tes tü le te, jegy zõ je,”
szövegrész

lép.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke
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     A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ meg je len tet te a     

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK
HIVATALOS GYÛJTEMÉNYE

2003
          cí mû ki lenc kö te tes ki ad ványt.    

A jog sza bály gyûj te ményt a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um  a ko ráb bi évek
gya kor la tá hoz ha son ló an név- és tárgy mu ta tó val, ki egé szí tõ jegy ze tek kel, va la mint vál to zás mu ta -
tó val lát ta el.

A jog sza bály gyûj te mény I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. kö te té nek ára: 229 425 Ft áfá val.

A kö te tek re szó ló meg ren de lést a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi
Bé la u. 6.) kér jük el jut tat ni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GYÛJTEMÉNYE
2003

cí mû kilenckö te tes ki ad ványt  ……………  pél dány ban.

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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénzforgalmi jelzõszámára.

Kel te zés: ……………………………………

                   ……………………………………..……
                        cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szóló 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 Kormány 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 riu 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 mo gyi  Béla u. 6.;
pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax szá mán.

Éves elõ fi ze té si dí ja a 2004. év re: 16 836 Ft áfá val. (Éves elõ fi ze té si dí ja 2005. év re: 20 424 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.  Tel./fax: 267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

cí mû la pot .................  pél dány ban. 

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: ........................................................................................................

2004. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 16 836 Ft  áfá val. 2005. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 424 Ft  áfá val.

fél év re: 8 418 Ft  áfá val. fél év re: 10 212 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 sze rû alá írás
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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 dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re 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): ...........................................................................................................................

2004. évi elõ fi ze té si díj fél év re 5382 Ft áfá val 2005. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6624 Ft áfá val 

egy év re 10 764 Ft áfá val egy év re 13 248 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 sze rû alá írás

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 ten te, szer dán ként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál lam i,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, illetve
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 lam i, 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 Euró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Euró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le nik. 
A hi va ta los lap L és C so ro zat ból ál l.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Euró -
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. cí -
mén, le vél cím: 1394 Bu da pest 62., Pf. 357; fax szám:
318-6668. 
2004. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 10 764 Ft  áfá val.
(2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 13 248 Ft  áfá val.)

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes szá mai megvásárol -
hatók a ki adó köz löny bolt já ban: 1085 Bu da pest,  Somogyi
Bé la u. 6. Te le fon/fax: 267-2780.



16122 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2004/202. szám

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Tisz telt Ol va só!

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny cél ja, hogy a mi nisz té riu m ügy kö ré be tar to zó vagy azt érin tõ ki hir -
de tett min den jog sza bályt, köz zé tett  országgyûlési ha tá ro za tot, kor mány ha tá ro za tot, irány mu ta tó al kot -
mány bí ró sá gi ha tá ro za tot, to váb bá  végzést, mi nisz te ri uta sí tást, köz le ményt, tá jé koz ta tót, pá lyá za tot és
annak ered mé nyét, va la mint a  szakterületek vál lal ko zá sa i nak és ma gán sze mé lyek nek a lap pro fil já ba il lõ
hir de té se it fo lya ma to san, össze fo got tan, jól át te kint he tõ en is mer tes se az ér de kelt szak mai kö rök kel. A lap
két he ten ként, a hó nap kö ze pén és vé gén je le nik meg.

Re mél jük, hogy a lap hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé koz ta tá si esz kö ze az in for ma ti ka, to váb bá a hír -
köz lés te rü le tén te vé keny ke dõ va la mennyi szer ve zet nek és ál lam pol gár nak.

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny -
kiadó (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62. Pf. 357) vagy a
318-6668  faxszámán.

2004. év re meg ál la pí tott elõ fi ze tés dí ja: 15 732 Ft áfá val. (2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 19 872 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, So mo gyi Bé la u. 6.
 Tel./fax:  267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny cí mû la pot .................  pél dány ban. 

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: .....................................................................................

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 na pon 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.

2004. év re meg ál la pí tott elõ fi ze tés dí ja: 15 732 Ft áfá val. (2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 19 872 Ft
áfá val.)

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég sze rû alá írás



2004/202. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 16123



16124 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2004/202. szám

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1—3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, il let ve
 megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt internetcímen.
2004. évi éves elõ fi ze té si díj: 73 140 Ft. Egy pél dány ára: 161 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +161 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

04.3454 — Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szóló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2005. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).
Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni.
Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az
elõ fi ze té si dí ja kat a ki adó ál tal meg kül dött szám lán meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, illetve a ki adó ál -
tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Köz löny bolt ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar Hi va ta los
 Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2005. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 89 148 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 13 248 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 20 424 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 4 968 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 17 112 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 416 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 22 908 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 19 044 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 23 736 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 036 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 16 560 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 21 528 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 5 796 Ft/év
If jú sá gi és Sport Ér te sí tõ 4 416 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 14 352 Ft/év
In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny 19 872 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 13 524 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 94 700 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 22 080 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 17 112 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 17 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 13 800 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 19 872 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 27 600 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 11 868 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 14 076 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 10 488 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 5 796 Ft/év
Ma gyar Köz igaz ga tás 8 556 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram Hír le ve le 4 416 Ft/év

Élet és Tu do mány 9 936 Ft/év
L'u do vé no viny 2 484 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 140 Ft/év
Ter mé sze t Vi lá ga 5 520 Ft/év
Va ló ság 6 624 Ft/év

Ki bõ ví tett Cég köz löny CD
2005 ja nu ár já tól – elõ fi ze tõi jel zé sek alap ján – az elekt ro ni kus Cég köz löny olyan te rü le tek kel bõ vül, ame lye ket az üz le ti kör nye zet ben mû kö dõ
fel hasz ná ló ink je len tõs há nya da a nap ra kész in for má ció szol gál ta tás alap ve tõ ré szé nek te kint és igé nyel.
A to vább ra is he ti rend sze res ség gel meg je le nõ le mez a Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós adat bá zi sán kí vül ez után a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ cí mû hi va ta los la pok in for má ci ó it is tar tal maz ni fog ja.
A ki bõ ví tett CD 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 25%-os áfá val 111 900 Ft, fél év re 55 950 Ft.

A 32 éves ha gyo má nya it vi szi to vább 2005 ja nu ár já tól a Jogta ná csa dó.

Az új név és for má tum ol va só ink igé nyei alap ján ki bõ ví tett tar tal mat, új ro va to kat és na gyobb ol dal ter je del met is ta kar.
Szer zõ ink ez után is olyan el is mert szak em be rek lesz nek, akik el mé le ti és gya kor la ti kér dé sek ben egy aránt jár ta sak, a té ma vá lasz tás ban pe dig to -
vább ra is sze m elõtt tart juk ol va só ink kí ván sá ga it.

Az új Jog ta ná csa dó 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 5796 Ft áfá val, fél év re 2898 Ft áfá val.

A HIVATALOS CD JOGTÁR ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2005. évi éves elõ fi ze té si dí jai:
(Ára ink az áfát ne m tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 120 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 150 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 186 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 249 600 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 436 800 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7200 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2004-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ha tá lyos jog sza bá lyok on li ne el éré se: a na pon ta fris sí tett adat bá zis az in ter ne ten ke resz tül ér he tõ el a www.mhk.hu cí men. To váb bi in for má ció
kér he tõ a 06 (80) 200-723-as zöld szá mon.


