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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi XCIX.
tör vény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének
végrehajtásáról*

Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 28.  §-ában fog -
lal tak alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló – mó do sí tott – 2004. évi CXXXV. tör vény
(a továb biak ban: Költ ség ve té si Tör vény) vég re haj tá sá -
ról – fi gye lem mel az M5-ös au tó pá lya 3. fá zi sá nak meg -
épí té sé hez szük sé ges kon cesszi ós szer zõ dés mó do sí tá sá -
ról  szóló 17/2005. (III. 23.) OGY ha tá ro zat ban, a nem ze ti
és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek költ ség ve té si tá mo ga tá -
sá ról  szóló 37/2005. (V. 12.) OGY ha tá ro zat ban fog lal tak -
ra is – a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

ELSÕ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A fõösszegek

1. § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi
költ ség ve té sé nek vég re haj tá sát – a 3.  §-ban fog lalt adós -
ság tör lesz té si ki adá sok, va la mint a hi tel fel vé te lek nél kül –

a) 6 456 669,5 mil lió fo rint, azaz hatmillió-négyszáz -
ötvenhatezer-hatszázhatvankilenc egész öt ti zed mil lió fo -
rint be vé tel lel,

b) 7 004 471,0 mil lió fo rint, azaz hét mil lió-négy -
ezer-négy száz het ven egy mil lió fo rint ki adás sal, és

c) 547 801,5 mil lió fo rint, azaz öt száz negy ven hét -
ezer-nyolc száz egy egész öt ti zed mil lió fo rint hi ánnyal
hagy ja jóvá.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 13-i ülés nap ján fo -
gadta el.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos
 egyes rendelkezések

3. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a Költ ség ve té si
Tör vény 3.  §-ának meg fele lõen a köz pon ti költ ség ve tés
de vi za- és fo rint adós ság-ál lo má nyá ból 2005-ben a pénz -
ügy mi nisz ter az adós ság tör lesz té si szám la ter hé re

a) 193 429,9 mil lió fo rint össze gû fo rint hi tel tör lesz tést 
tel je sí tett a bel föl di hi te le zõk ja vá ra,

b) 266 180,8 mil lió fo rint össze gû de vi za hi tel tör lesz -
tést tel je sí tett a Ma gyar Nem ze ti Bank ja vá ra,

c) 52 120,4 mil lió fo rint össze gû de vi za hi tel tör lesz tést
tel je sí tett a kül föl di hi te le zõk ja vá ra,

d) 1 179 481,2 mil lió fo rint összeg ben fi ze tett vissza
fo rint ál lam köt vé nye ket a bel föl di és kül föl di hi te le zõk -
nek,

e) 249 578,0 mil lió fo rint összeg ben fi ze tett vissza de -
vi za köt vé nye ket a kül föl di hi te le zõk nek.

4. § (1) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy az e tör vény
1.  §-ában meg ál la pí tott hi ány fi nan szí ro zá sá ra a Költ ség -
ve té si Tör vény 3.  §-ának fel ha tal ma zá sa alap ján a pénz -
ügy mi nisz ter 2005-ben

a) 255 693,5 mil lió fo rint összeg ben fo rint ál lam köt vé -
nye ket ér té ke sí tett,

b) 99 441,6 mil lió fo rint összeg ben nö vel te a deviza -
hitelek ál lo má nyát,

c) 9333,5 mil lió fo rint össze gû tõ ké sí tés sel nö vel te a
fo rint hi te lek ál lo má nyát.

(2) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a Költ ség ve té si
Tör vény 125.  §-ának (1) és (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zá sa alap ján a költ ség ve té si hi ány ter hé re a pénz ügy -
mi nisz ter 2005-ben 180 278,0 mil lió fo rint összeg ben fo -
rint hi te le ket vál lalt át bel föl di hi te le zõk tõl.

5. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy 2005-ben az
e tör vény 3.  §-ában meg ál la pí tott vissza fi ze té sek fi nan szí -
ro zá sá ra a pénz ügy mi nisz ter a Költ ség ve té si Tör vény
3.  §-ának be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján

a) 966 018,5 mil lió fo rint össze gû fo rint-ál lam köt vényt 
ér té ke sí tett,

b) 974 771,7 mil lió fo rint össze gû de vi za-ál lam köt -
vényt ér té ke sí tett.

6. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a pénz ügy mi -
nisz ter – a Költ ség ve té si Tör vény 3.  §-ában fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján – a Kincs tá ri Egy sé ges Szám la
(a továb biak ban: KESZ) fo lya ma tos lik vi di tá sa és a tár -
sa da lom biz to sí tá si ala pok ból tel je sí tett ki adá sok hoz
vál lalt ál la mi ga ran cia fe de ze té nek meg te rem té se ér de -
ké ben 397 583,2 mil lió fo rint tal nö vel te az ál lam köt vé -
nyek ál lo má nyát és 27 968,8 mil lió fo rint tal nö vel te a
kincs tár je gyek ál lo má nyát.
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A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezések

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

(2) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a he lyi ön kor -
mány za tok év köz ben 4364,0 mil lió fo rint összeg ben igé -
nyel tek – a Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai
ja vas la ta i ra is fi gye lem mel – nor ma tív hoz zá já ru lá so kat,
nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá so kat és jö ve de -
lem-dif fe ren ci á ló dást mér sék lõ tá mo ga tást, il let ve együt -
te sen 9781,8 mil lió fo rint összeg ben mond tak le e tá -
mogatásokról, va la mint in téz mény át adás kö vet kez té ben
91,4 mil lió fo rint összeg ben nem jo go sul tak e tá mo ga tá -
sok ra, to váb bá el is me ri, hogy in téz mény át vé tel  miatt
1,2 mil lió fo rint tal ugyan ezen elõ irány za tok meg nö ve ked -
nek. A mó do sí tott elõ irány za to kat a PM–ÖTM R. tar tal -
maz za.

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

a) vissza fi ze té si kö te le zett ség 3901,1 mil lió fo rint,
b) a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ ki egé szí tés 3296,0

mil lió fo rint,
c) ame lyek egyen le ge ként a he lyi ön kor mány za tok

2005. év után elõ írt tar to zá sa 605,1 mil lió fo rint.

(4) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy azon he lyi ön -
kor mány za to kat, ame lyek a fel adat mu ta tók hoz kap cso ló -
dó an nor ma tív hoz zá já ru lá sok és nor ma tív, kö tött fel hasz -
ná lá sú tá mo ga tás elõ irány za to kat sa ját szá mí tá sa ik alap ján 
az õket tény le ge sen meg il le tõ nél 5%-kal ma ga sabb mér -
ték ben vet ték igény be, az Áht. 64/A.  §-ának (4) be kez dé se
sze rint, 102,7 mil lió fo rint igény be vé te li ka mat fi ze té si kö -
te le zett ség ter he li. En nek he lyi ön kor mány za ton ként rész -
le te zett össze gét a PM–ÖTM R. tar tal maz za.

(5) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy a he lyi ön kor -
mány za tok jö ve de lem-dif fe ren ci á ló dá sát mér sék lõ ki egé szí -
té sek és be szá mí tá sok tény le ge sen tel je sí tett mu ta tó szá mok
alap ján járó, és a költ ség ve té si év ben az ön kor mány za tok ré -
szé re fo lyó sí tott össze gek kü lön bö ze tei – az Áht. 64/A.  §-a
(8) be kez dé sé nek meg fele lõen – az Áht. 64.  §-ának (7) be -
kez dé se sze rin ti el szá mo lás alap ján a kö vet ke zõk:

a) vissza fi ze té si kö te le zett ség 8146,5 mil lió fo rint,
b) köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ pót ló la gos tá mo ga tás

1389,6 mil lió fo rint.

(6) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy azon he lyi ön -
kor mány za to kat, ame lyek nek a tény le ge sen meg il le tõ jö -
ve de lem-dif fe ren ci á ló dást mér sék lõ tá mo ga tá sa 10%-kal
ala cso nyabb, il let ve be szá mí tá sa 10%-kal ma ga sabb
össze gû a sa ját szá mí tá sa ik alap ján igény be vett nél, a Költ -
ség ve té si Tör vény 4. szá mú mel lék le te III/6. pont ja sze rint
635,1 mil lió fo rint igény be vé te li ka mat fi ze té si kö te le zett -
ség ter he li. En nek he lyi ön kor mány za ton ként rész le te zett
össze gét a PM–ÖTM R. tar tal maz za.

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

a) a köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí men egyen leg ében
549,0 mil lió fo rint,

b) az egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se
és a köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa jog cí men egyen -
leg ében 49,0 mil lió fo rint,

c) az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lévõ
(for rás hi á nyos) he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa jog cí -
men 1559,2 mil lió fo rint,

d) a 2004. de cem ber 31-én fel adat tal ter helt köz pon to -
sí tott és nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok ból fel
nem hasz nált 137,0 mil lió fo rint,

e) a he lyi ön kor mány za tok egyéb tá mo ga tá si jog cí me in 
84,6 mil lió fo rint
vissza fi ze té se ter he li, ame lyek ön kor mány za tok sze rin ti
rész le te zé sét a PM–ÖTM R. tartalmazza.

(8) Az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény 2.  §-ának (5) be kez dé se alap ján vég zett 
el len õr zé sek meg ál la pí tá sa sze rint a he lyi ön kor mány za to -
kat a (3) be kez dés c) pont já ban, va la mint a (7) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott vissza fi ze té si kö te le zett sé gek bõl

a) nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok jog cí men
egyen leg ében 565,7 mil lió fo rint,

b) köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí men egyen leg ében
19,7 mil lió fo rint,

c) az egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se
és a köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa jog cí men egyen -
leg ében 20,1 mil lió fo rint,

d) cím zett és cél tá mo ga tá sok jog cí men 35,4 mil lió fo rint,
e) a me gyei el lá tot tak ál tal fenn tar tott in téz mé nyek ben el -

lá tot tak után járó sze mé lyi jö ve de lem adó ki egé szí tés
 elszámolása alap ján egyen leg ében 5,5 mil lió fo rint, va la mint

f) a 2004. de cem ber 31-én fel adat tal ter helt köz pon to sí -
tott és nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok ból fel
nem hasz nált 10,9 mil lió fo rint
vissza fi ze té se ter he li, ame lyek ön kor mány za tok sze rin ti
rész le te zé sét a PM–ÖTM R. tar tal maz za.
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(9) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy a he lyi ön kor -
mány za tok jö ve de lem-dif fe ren ci á ló dá sát mér sék lõ ki egé -
szí té sek és be szá mí tá sok tény le ge sen tel je sí tett mu ta tó szá -
mok alap ján járó, és a költ ség ve té si év ben az ön kor mány -
za tok ré szé re fo lyó sí tott össze gé nek (5) be kez dés sze rin ti
kü lön bö ze te i bõl az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la ta alap -
ján

a) a vissza fi ze té si kö te le zett ség 20,2 mil lió fo rint,
b) a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ pót ló la gos tá mo ga -

tás 1,5 mil lió fo rint,
ame lyek ön kor mány za tok sze rin ti rész le te zé sét a
PM–ÖTM R. tar tal maz za.

(10) Az ön kor mány za tok 2004. évi jövedelem-differen -
ciálódás mér sék lés el szá mo lá sá ban meg ál la pí tott el té ré sek 
kö vet kez mé nye ként a be ru há zá sok után jog ta la nul vissza -
igé nyelt 29,9 ezer fo rint ál la mi tá mo ga tás vissza fi ze té sé -
nek,  illetve a még jog sze rû en járó 54,6 ezer fo rint el szá mo -
lá sá nak rész le te zé sét – az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal me -
gál la pí tot ta kat is figye lembe véve – a PM–ÖTM R. tar tal -
maz za.

(11) 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.  §-a
alap ján – a kö te le zõ le mon dá sok nak az Ál la mi Szám ve võ -
szék ál tal meg ál la pí tott el ma ra dá sa  miatt – 75,9 mil lió fo -
rint cél tá mo ga tá si elõ irány zat, va la mint 0,3 mil lió fo rint
te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló tá mo ga tás elõ irány za tá nak
vissza vo ná sá ról az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter ren del ke zik.

(12) Az ön kor mány za tok a 2005. évi jö ve de lem-dif fe -
ren ci á ló dás mér sék lés el szá mo lá sá ban a Költ ség ve té si
Tör vény 4. szá mú mel lék le té nek B) III/7. pont ja sze rint sa -
ját el szá mo lá suk alap ján 7086,8 mil lió fo rin tot igé nyel tek
vissza a köz pon ti költ ség ve tés bõl.

(13) Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 126.  §-a (1) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján az éves be szá mo ló sze rin ti he lyi
ön kor mány za ti vissza fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
nek ha tár ide je 2006. már ci us 27. A vissza fi ze té si kö te le -
zett ség hez kap cso ló dó ké se del mi ka mat-fi ze té si kö te le -
zett ség 2006. már ci us 28. nap já tól ke let ke zik.

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

(15) Amennyi ben a (13)–(14) be kez dé sek ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõt kö ve tõ 90 na pon be lül a be fi ze té sek nem
ér kez nek meg a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továbbiak ban:
Kincs tár) 10032000-01031496-00000000 „Ön kor mány -
za tok elõ zõ év rõl szár ma zó be fi ze té sei”, va la mint a
10032000-01034073-00000000 „Kincs tár He lyi ön kor -
mány za tok ka mat be fi ze té sei” szám lá já ra, a Kincs tár az
Áht. 64/A.  §-ának (6) be kez dé se alap ján in téz ke dik a köz -
pon ti költ ség ve tést meg il le tõ kö ve te lés ér vé nye sí té sé rõl.

(16) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy azon ön kor -
mány za tok ré szé re, ame lyek sa ját el szá mo lá suk alap ján a
(3) be kez dés b) pont ja és az (5) be kez dés b) pont ja sze rint
pót ló la gos tá mo ga tás ra jo go sul tak, a Pénzügyminiszté -
rium 4870,6 mil lió fo rint át uta lá sá ról ren del ke zett.

(17) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a ki egé szí tés sel 
érin tett te le pü lé si ön kor mány za to kat a Költ ség ve té si Tör -
vény 4. szá mú mel lék le té nek B) III/8. pont já ban sze rep lõ
mód szer alap ján – fi gye lem mel az Ál la mi Szám ve võ szék
meg ál la pí tá sa i ra is – 6738,2 mil lió fo rint vissza té rí tés il le ti 
meg, mely nek át uta lá sá ról a Pénz ügy mi nisz té ri um ren del -
ke zett.

(18) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy az ön kor -
mány za ti út- és szenny víz csa tor na be ru há zá sok hoz
2002–2005. évek ben az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la ta
alap ján jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tás  miatt az ön kor mány za to kat 3112,0 mil lió fo rint vissza -
fi ze té si kö te le zett ség ter he li.

(19) A 2002. má jus 22-ét köve tõen meg ál la pí tott, la -
kás-ta ka rék pénz tá ri meg ta ka rí tás ból meg fi ze tett köz -
mû fej lesz té si hoz zá já ru lá sok után a Kincs tár csak ab ban 
az eset ben fo lyó sít hat köz mû fej lesz té si tá mo ga tást, ha
az ön kor mány zat jegy zõ je és az érin tett ma gán sze -
mély – a 2005. évi CXVIII. tör vény 7.  § (18) be kez dé se
sze rin ti e ken túl – nyi lat ko zik ar ról, hogy a tá mo ga tás
alap ja a ma gán sze mély ál tal a la kás-ta ka rék pénz tá ri
szám lá ra el he lye zett sa ját meg ta ka rí tá sa. A köz mû fej -
lesz té si tá mo ga tás az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás meg fi -
ze té sé re szol gá ló la kás-ta ka rék pénz tá ri szer zõ dés le jár -
tát köve tõen igé nyel he tõ, és a tá mo ga tás alap ja nem ha -
lad hat ja meg a meg ál la pí tott és írás ban kö zölt köz mû -
fej lesz té si hoz zá já ru lás össze gét.

(20) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a (18) be -
kez dés ben sze rep lõ köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza -
fi ze té sé nek üte me zé sé rõl – az érin tett ön kor mány zat ké -
ré se alap ján – kü lön ren del kez zen. Az ön kor mány za tok
ez irá nyú igé nyü ket a PM–ÖTM R. ki hir de té sét kö ve tõ
30 na pon be lül az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter nek je lez he tik. A Kor mány az ön kor mány za -
tok pénz ügyi hely ze tét figye lembe véve – az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, va la mint a
pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján – az igény be je -
len té sek ha tár ide jét kö ve tõ 30 na pon be lül dönt a tá mo -
ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé rõl, amely nek vég sõ
ha tár ide je 2015. de cem ber 31. le het.

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

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

(3) A he lyi ön kor mány za tok 2005. évi cím zett és cél tá -
mo ga tá si elõ irány za tá nak, tel je sí té sé nek és ma rad vá nyá -
nak ala ku lá sát a 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.
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(4) A he lyi ön kor mány za tok nak fej lesz té si és vis ma i or
fel ada ta i ra nyúj tott tá mo ga tás elõ irány za tá nak, tel je sí té sé -
nek és ma rad vá nyá nak ala ku lá sát a 7. szá mú mel lék let tar -
tal maz za.

(5) A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tar ta lék elõ irány -
za tá nak fel hasz ná lá sát a 8. szá mú mel lék let rész le te zi.

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

(7) A Bu da 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 ra nyúj tott elõ irány zat fel hasz ná lá sát a
10. szá mú mel lék let rész le te zi.

(8) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy a he lyi ön kor -
mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sá nak a köz pon ti költ -
ség ve tés ben ren del ke zés re álló ma rad vá nya 43,5 mil li árd
fo rint, a fej lesz té si és vis ma i or tá mo ga tás ma rad vá nya
14,2 mil li árd fo rint, a vis ma i or tar ta lék tá mo ga tás ma rad -
vá nya 16,5 mil lió fo rint.

9. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja az Ál la mi Privatizá -
ciós és Va gyon ke ze lõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
ÁPV Rt.) pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel össze füg gõ, 
va la mint tar ta lék fel töl té si elõ irány za ta i nak tel je sí té sét a
15. szá mú mel lék let sze rint.

10. § (1) Az egy há zi köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó kat
1840,5 mil lió fo rint egy sze ri – a 2005. évi ön kor mány za ti
köz ok ta tá si tá mo ga tást kom pen zá ló – köz ok ta tá si ki egé -
szí tõ tá mo ga tás il le ti meg a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú
mel lék let, XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um fe je -
zet, 11. cím, 2. al cím, 3. jog cím cso port, 2. Egy há zi és ki -
sebb sé gi köz ok ta tá si in téz mé nyek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa
jog cí mé nek elõ irány za ta ter hé re 2006 de cem be ré ben.

(2) Az egy há zi szo ci á lis és gyer mek jó lé ti, gyer mek vé -
del mi in téz mény fenn tar tó kat 270,0 mil lió fo rint egy sze -
ri – a 2005. évi ön kor mány za ti, szo ci á lis és gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi tá mo ga tást kom pen zá ló – szo ci á lis ki -
egé szí tõ tá mo ga tás il le ti meg a Ma gyar Köz tár sa ság 2006.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. szá -
mú mel lék let, XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Miniszté -
rium fe je zet, 16. cím, 48. al cím, 3. Egy há zi szo ci á lis in téz -
mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se jog cím cso port elõ irány za ta
ter hé re 2006 de cem be ré ben.

(3) Az egy há zak hit éle ti és köz cé lú te vé keny sé gé nek
anya gi fel té te le i rõl  szóló 1997. évi CXXIV. tör vény 3.  §
(2) be kez dé se alap ján az érin tett egy há zak a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII.
tör vény 1. szá mú mel lék let, XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um fe je zet, 11. cím, 39. al cím, 6. Át adás ra nem ke -
rült in gat la nok utá ni já ra dék jog cím cso port elõ irány za tá -
nak csök ken té sé vel 2006. év ben 30,2 mil lió fo rint tal ter he -
len dõk meg.

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

(2) Az Or szág gyû lés az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés tá mo ga tá si dön té se it a 17. szá mú mel lék let sze rint
hagy ja jóvá.

(3) Az Eu ró pai Bi zott ság ál tal 2005. de cem ber 31-ig el -
fo ga dott Ko hé zi ós Alap pro jek tek kö te le zett ség vál la lá si
ke ret-össze ge it a 18. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(4) Az Eu ró pai Bi zott ság ál tal 2005. de cem ber 31-ig el -
fo ga dott Schen gen Alap pro jek tek kö te le zett ség vál la lá si
ke ret-össze ge it a 19. szá mú mel lék let tar tal maz za.

12. § Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi a Nem ze ti Vi -
dék fej lesz té si Terv (a továb biak ban: NVT) Ag rár-kör nye -
zet gaz dál ko dás és Me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té se
címû in téz ke dé sei ese té ben a Ta nács 1257/1999/EK ren -
de le té nek 23. cikk (1) és 31. cikk (1) be kez dé sei ál tal rög -
zí tett 5, il let ve 20 éves tá mo ga tá si pe ri ó dus kö vet kez té ben
ke let ke zõ, e tör vény 20. szá mú mel lék le te ál tal be mu ta tott
több let-kö te le zett ség vál la lást, mely az NVT 3 éves ke re té -
nek fel hasz ná lá sát köve tõen a Ta nács 1698/2005/EK ren -
de le te ál tal jó vá ha gyott Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Alap pénz ügyi ke re tét fog ja ter hel ni.

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

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

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK
KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Kincs tár ál tal ke zelt, ál la mi köl csön bõl, il let -
ve ál la mi alap jut ta tás já ra dé ká ból fenn ál ló kö ve te lé sek ál -
lo má nya 2005. de cem ber 31-én 6167,6 mil lió fo rint,
amely bõl 600,0 mil lió fo rint a köl csön tí pu sú, 5567,6 mil -
lió fo rint a já ra dék cí mén elõ írt kö ve te lés.

(2) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló
2005. évi CXVIII. tör vény (a továbbiak ban: Zár szám adá si
Tör vény) 16.  §-ának (1) be kez dé se sze rint 2004. de cem ber 
31-én ilyen cí men fenn állt 7835,4 mil lió fo rint kö ve te lés
2005. év so rán a kö vet ke zõk sze rint vál to zott:

a) a 2005. év ben be folyt tör lesz té sek 1336,5 mil lió fo -
rint tal csök ken tet ték az ál lo mányt, ezen be lül a köl csön tí -
pu sú tör lesz té sek össze ge 0,2 mil lió fo rint volt, a já ra dék -
jel le gû be fi ze té sek 1336,3 mil lió fo rin tot tet tek ki,

b) a fel szá mo lá sok kö ré ben a jog erõs bí rói vég zés sel
le zárt fel szá mo lá sok nál el szá molt vesz te ség 331,4 mil lió
fo rint tal csök ken tet te, a 2005. év ben in dult fel szá mo lás re -
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giszt rá ci ós dí já nak be fi ze té se 0,1 mil lió fo rint tal nö vel te a
kö ve te lés ál lo mányt.

(3) Az Or szág gyû lés el fo gad ja, hogy a (2) be kez dés
a) pont já ban rész le te zett be fi ze té sen fe lül e kö ve te lé sek -
hez kap cso lód va 2005. év ben be vé telt je len tett a köz pon ti
költ ség ve tés nek 4,7 mil lió fo rint szer zõ dé ses és ké se del mi
ka mat be fi ze té se.

16. § Az Or szág gyû lés el ren de li, hogy a tár sa da lom biz to -
sí tás pénz ügyi alap ja i nak köz re mû kö dé sé vel a köz pon ti költ -
ség ve tés ter hé re fi nan szí ro zott el lá tá sok meg té rí té sé nek és
ki adá sa i nak kü lön bö ze te ként 2006. de cem ber 31-éig

a) a Nyug díj biz to sí tá si Alap (a továb biak ban: Ny. Alap) a 
köz pon ti költ ség ve tés nek a pénz be li kár pót lás alap ján meg ál -
la pí tott élet já ra dék vissza té rí té se jog cí mén 0,3 mil lió fo rin tot
utal jon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Kü lön le ges 
be vé te lek” szám lá ra,

b) a köz pon ti költ ség ve tés
ba) a jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis

tá mo ga tá sok jog cí mén 46,7 mil lió fo rin tot a Nyugdíj -
folyósító Igaz ga tó ság nak (a továbbiak ban: NYUFIG) a
10032000-01301108-00000000 „NYUFIG El lá tá si szám -
la” ja vá ra,

bb) a köz gyógy el lá tás fi nan szí ro zá sa jog cí mén 101,1
mil lió fo rin tot az Egész ség biz to sí tá si Alap nak (a továb -
biak ban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP 
el szá mo lá si szám la” ja vá ra
té rít sen meg.

17. § Az Or szág gyû lés
a) az Ny. Alap nak a 22.  § c) pont já ban meg ál la pí tott

93 533,1 mil lió fo rint, va la mint
b) az E. Alap nak a 24.  § c) pont já ban meg ál la pí tott

375 272,6 mil lió fo rint össze gû hi á nyát
a KESZ hi tel ál lo má nyá ból 2006. de cem ber 31-éig elen -
gedi.

18. § Az Or szág gyû lés fel ha tal ma zást ad arra, hogy a
Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te mény
ré sze ként meg va ló sí tott, 511,7 mil lió fo rint össz költ sé gû
Ál lan dó Ki ál lí tás be ru há zás sal lét re jött kincs tá ri va gyon -
tár gyak va gyon ke ze lõi jo gát a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós
Köz pont Köz ala pít vány té rí tés men te sen kap ja meg.

19. § Az Or szág gyû lés hoz zá já rul a HM Elekt ro ni kai, Lo -
gisz ti kai és Va gyon ke ze lõ Rt.-t ter he lõ, a Gaz da sá gi és Köz -
le ke dé si Mi nisz té ri um Igaz ga tá sá val szem ben fenn álló
4 638 784 fo rint, azaz négy mil lió-hat száz har minc nyol ce zer -
hét száz nyolc van négy fo rint ér té kû ál la mi cél tar ta lék kész let
vissza pót lá si kö te le zett sé gé nek el en ge dé sé hez.

20. § Az Or szág gyû lés el ren de li, hogy a Mun ka erõ pi a ci
Alap a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 39.  §-ának (3) be -
kez dé se alap ján 1136,8 mil lió fo rin tot a NYUFIG „Mun -
kál ta tói be fi ze té sek bõl fi nan szí ro zott kor en ged mé nyes

nyug díj” 10032000-00284770-00000000 szá mú (tech ni -
kai) szám la ja vá ra 2006. de cem ber 31-éig té rít sen meg.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
PÉNZÜGYI ALAPJAI 2005. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Elsõ fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
2005. évi kiadásainak és bevételeinek fõösszege,

a hiány mértéke

21. § (1) Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tás tár sa da -
lom biz to sí tás al rend sze ré nek az Ny. Alap és az E. Alap
költ ség ve té se össze ge zé sé bõl adó dó 2005. évi költ ség ve -
té se vég re haj tá sát

a) 3 027 086,0 mil lió fo rint, azaz há rom mil lió-hu szon -
hét ezer-nyolc van hat mil lió fo rint be vé te li fõ összeg gel,

b) 3 495 891,7 mil lió fo rint, azaz há rom mil lió-négy -
száz ki lenc ven öt ezer-nyolc száz ki lenc ven egy egész hét -
tized mil lió fo rint ki adá si fõ összeg gel,

c) 468 805,7 mil lió fo rint, azaz négy száz hat van nyolc -
ezer-nyolc szá zöt egész hét ti zed mil lió fo rint hi ánnyal
jó vá hagy ja.

(2) A tár sa da lom biz to sí tá si al rend szer 2005. évi össze -
vont költ ség ve té se vég re haj tá sá nak mér le gét e tör vény
14. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének
végrehajtása

22. § Az Or szág gyû lés az Ny. Alap 2005. évi költ ség ve -
té sé nek vég re haj tá sát

a) 1 822 488,8 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-nyolc száz -
hu szon ket tõ ezer-négy száz nyolc van nyolc egész nyolc -
tized mil lió fo rint be vé te li fõ összeg gel,

b) 1 916 021,9 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-ki lenc száz -
ti zen hat ezer-hu szon egy egész ki lenc ti zed mil lió fo rint ki -
adá si fõ összeg gel,

c) 93 533,1 mil lió fo rint, azaz ki lenc ven há rom ezer-öt -
száz har minc há rom egész egy ti zed mil lió fo rint hi ánnyal
jó vá hagy ja.

23. § (1) Az Or szág gyû lés az Ny. Alap 2005. évi mû kö -
dé si elõ irány zat-ma rad vá nyát 2433,6 mil lió fo rint összeg -
ben jó vá hagy ja.

(2) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy az Ny. Alap 
2005. évi mû kö dé si ki adá sai 2167,1 mil lió fo rint elõ zõ évi
elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá sát tar tal maz zák.
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Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének
végrehajtása

24. § Az Or szág gyû lés az E. Alap 2005. évi költ ség ve té -
sé nek vég re haj tá sát

a) 1 204 597,2 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-ket tõ száz -
négy ezer-öt száz ki lenc ven hét egész ket tõ ti zed mil lió fo rint 
be vé te li fõ összeg gel,

b) 1 579 869,8 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-öt száz het -
ven ki lenc ezer-nyolc száz hat van ki lenc egész nyolc ti zed
mil lió fo rint ki adá si fõ összeg gel,

c) 375 272,6 mil lió fo rint, azaz há rom száz het ven öt -
ezer-ket tõ száz het ven ket tõ egész hat ti zed mil lió fo rint
 hiánnyal
jó vá hagy ja.

25. § (1) Az Or szág gyû lés az E. Alap mû kö dé si elõ -
irány zat-ma rad vá nyát 1806,6 mil lió fo rint összeg ben jó -
vá hagy ja, amely bõl az elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány
össze ge 102,7 mil lió fo rint.

(2) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy az E. Alap
mû kö dé si ki adá sai 1413,2 mil lió fo rint elõ zõ évek elõ -
irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá sát tar tal maz zák.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás
 pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával

kapcsolatos rendelkezések

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

a) 73.  §-ának (4) be kez dé sé re és 80.  §-ára fi gye lem mel
a vi lág ban ki köl csön nel össze füg gõ tõ ke tör lesz tés re és ka -
mat ki adás ra

aa) a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím,
1. Köz pon ti hi va ta li szerv al cím elõ irány zat nál 520,1 mil -
lió fo rint,

ab) a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím,
1. Köz pon ti hi va ta li szerv al cím elõ irány zat nál 733,9 mil -
lió fo rint,

b) 73.  §-ának (5) be kez dé se alap ján az év kö zi nyug el lá -
tás-eme lés sel össze füg gés ben a mû kö dé si ki adá sok fe de -
ze té re a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél össze -
sen 383,7 mil lió fo rint,

c) 73.  §-ának (7) be kez dé se alap ján 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 za ta i nak az egész ség ügyi
mi nisz ter en ge dé lyé vel tör tént túl lé pé sé vel 98,3 mil lió fo -
rint, il let ve 30,9 mil lió fo rint,

d) 73.  §-ának (6) be kez dé se, il let ve a 79.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se alap ján

da) a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél a nyug -
el lá tá sok al cí men be lül az adott elõ irány zat ter hé re mél tá -
nyos sá gi jog kör ben meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug el lá tás ra
198,7 mil lió fo rint, mél tá nyos sá gi jog kör ben en ge dé lye -
zett nyug díj eme lés re 730,8 mil lió fo rint,

db) a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet nél
mél tá nyos sá gi el lá tás ra a 2. cím, 2. al cím, 1. Ter hes sé -
gi-gyer mek ágyi se gély jog cím cso port nál 5,8 mil lió fo -
rint, a 2. Táp pénz jog cím cso port nál 155,2 mil lió fo rint,
a 6. Gyer mek gon do zá si díj jog cím cso port nál 18,6 mil -
lió fo rint, a 3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog -
cím cso port nál 105,1 mil lió fo rint, a 4. Gyógy szer tá mo -
ga tás jog cím cso port nál 4085,8 mil lió fo rint, és az
5. Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás jog cím cso port -
nál 1132,1 mil lió fo rint,

e) 81.  §-a alap ján a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap
fe je zet, 2. cím, 4. al cím, 4. jog cím cso port, 3. Egyéb ki adá -
sok jog cím elõ irány za tá ból a Fo gya té kos gyer me kek, Ta -
nu lók Fel zár kóz ta tá sá ért Or szá gos Köz ala pít vány tá mo ga -
tá sá val össze füg gés ben 50,0 mil lió fo rint
fel hasz ná lá sa tör tént meg.

27. § Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a Zár -
szám adá si Tör vény 17.  §-ában és 19.  §-ának b) pont já ban
elõ írt meg té rí té si, vissza uta lá si kö te le zett sé gek tel je sí té se
meg tör tént.

28. § Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a Zár -
szám adá si Tör vény 28.  §-a sze rin ti va gyon ele mek 2005.
de cem ber 31-i ha tár idõ vel az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság köny ve i bõl ki ve ze tés re, egy ide jû leg a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság nál ál lo mány ba vé tel re ke -
rül tek.

29. § Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a Költ -
ség ve té si Tör vény 51.  § (6) be kez dé se ren del ke zé sé nek
meg fele lõen az Ny. Alap nál és az E. Alap nál a jog sza bá -
lyok ban elõ írt össze gû elõ irány zat-ma rad vány kép zé se
meg tör tént.

30. § Az Or szág gyû lés az Ny. Alap mér le gét a 12. szá -
mú mel lék let és az E. Alap mér le gét a 13. szá mú mel lék let
sze rint jó vá hagy ja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés elnöke
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1. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez
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I. FEJEZET
2005. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

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

I. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Or szág gyû lés Hi va ta la
1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei 15 192,6 15 299,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 330,0 543,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 416,8 8 167,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 147,4 2 045,2
3 Do lo gi ki adá sok 2 905,4 3 206,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 31,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 232,9 523,6
2 Fel újí tás 1 820,1 1 901,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,3

3 Köl csö nök 8,2 8,2
2 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 763,8 756,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0 8,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 355,1 358,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 117,4 103,3
3 Do lo gi ki adá sok 118,4 128,0

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 150,3 160,9
2 Fel újí tás 21,6 10,8

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

1 ePar 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 16 643,6 593,7 16 056,1

5 Köz be szer zé sek Ta ná csa 225,5 223,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 809,9 1 781,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 401,2 475,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 131,2 142,2
3 Do lo gi ki adá sok 468,0 1 173,2

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 25,0 51,5
2 Fel újí tás 10,0 9,5

5. cím össze sen: 1 035,4 809,9 225,5 1 852,1 1 783,4 223,6
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6 Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 110,0 110,0

7 Pár tok tá mo ga tá sa

1 Or szá gos lis tán man dá tu mot szer zett pár tok tá mo ga tá sa

1 Ma gyar Szo ci a lis ta Párt 969,2 969,2

2 FIDESZ – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség 817,4 817,4

3 Sza bad De mok ra ták Szö vet sé ge 282,0 282,0

4 Ma gyar De mok ra ta Fó rum 284,1 284,0

2 Or szá gos lis tán man dá tu mot nem szer zett pár tok tá mo ga tá sa

1 Mun kás párt 39,8 39,8

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

7 Cent rum Párt 69,4 69,4

8 Párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Tán csics Mi hály Ala pít vány 444,3 444,3

2 Szö vet ség a Pol gá ri Ma gyar or szá gért Ala pít vány 414,3 414,3

3 An tall Jó zsef Ala pít vány 114,4 114,4

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 Ala pít vány 105,8 105,8

6–8. cím össze sen: 3 737,7 3 737,6

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 4 676,6

2 Ma gyar Rá dió mû vé sze ti együt te se i nek tá mo ga tá sá ra 700,0 700,0

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 7 579,9

2 Ma gyar Te le ví zió lét szám csök ken té sé vel kap cso la tos egy sze ri ki fi ze té sek re 933,5

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 1 297,4

2 Duna Te le ví zió lét szám csök ken té sé vel kap cso la tos egy sze ri ki fi ze té sek re 43,9

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 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 2 080,0

2 A ha tá ron túli ma gyar saj tó hír el lá tá sá ra 50,0 50,0

15 Üzem ben tar tá si díj pót lá sa 25 094,8 25 094,8

10–15. cím össze sen: 44 564,8 45 935,6

Össze sen: 65 827,3 1 142,9 16 381,9 68 168,9 2 377,1 16 279,7

2
0

0
6

/1
4

7
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

1
2

9
7

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 tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

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



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 1 455,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 479,0 666,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 153,7 145,1
3 Do lo gi ki adá sok 241,2 347,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 302,0 164,6
2 Fel újí tás 3,0 35,3

3 Köl csö nök 4,0 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
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 201,4
3 Do lo gi ki adá sok 42,6 41,8

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

Össze sen: 1 651,9 1 651,9 1 404,0 1,7 1 455,1

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Al kot mány bí ró ság 1 468,6 1 454,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 843,9 829,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 275,9 262,8
3 Do lo gi ki adá sok 273,8 264,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0 70,6
2 Fel újí tás 25,0 28,0

3 Köl csö nök 0,7 0,7

Össze sen: 1 468,6 1 468,6 1 456,2 10,4 1 454,8
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IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Or szág gyû lé si Biz tos Hi va ta la 1 306,0 1 293,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 793,2 787,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 256,1 251,0

3 Do lo gi ki adá sok 228,7 219,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 28,0 39,6

3 Köl csö nök 0,8 0,8

Össze sen: 1 306,0 1 306,0 1 298,3 6,5 1 293,5

V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Ál la mi Szám ve võ szék 7 634,6 7 537,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18,0 23,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 444,5 4 475,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 399,5 1 424,5

3 Do lo gi ki adá sok 1 284,1 1 047,6

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,0 10,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 367,6 495,9

2 Fel újí tás 158,9 87,7

3 Köl csö nök 0,8 0,8

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

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

1 ACQUIS át vé te lé vel kap cso la tos in téz mé nyi fej lesz tés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,8

3 Elõ zõ évi ma rad vány-el szá mo lás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 66,2

Össze sen: 7 654,6 20,0 7 634,6 7 611,4 34,4 7 537,8
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VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bí ró sá gok 62 180,1 62 049,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 660,0 4 878,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 44 423,6 42 678,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 726,0 13 307,6
3 Do lo gi ki adá sok 7 518,2 9 272,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 20,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 081,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 894,8 1 435,2
2 Fel újí tás 276,5 227,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 130,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 4 531,1

3 Köl csö nök 79,2 79,2
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 1 064,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 436,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 150,8 55,9

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

3 Do lo gi ki adá sok 10,0 1,3
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
2 Bí ró sá gi in for ma ti kai rend szer- és há ló zat fej lesz tés (HU 0007-02) 387,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 115,0

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 15,2
3 Do lo gi ki adá sok 127,3 3,0

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

5 Fel adat fi nan szí roz ás ra be vont fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ma rad vány elszámolása
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 200,0
11 Deb re ce ni és Gyõ ri Íté lõ táb la fel ál lí tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 25,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 25,0
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13 Jogi se gít ség nyúj tás ról szó ló tör vény vég re haj tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,3
3 Do lo gi ki adá sok 25,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,3

Össze sen: 69 581,2 5 240,3 64 340,9 75 585,2 9 070,2 63 502,9

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyész sé gek 28 075,8 28 136,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 36,0 89,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 736,2 18 021,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 449,2 5 795,3

3 Do lo gi ki adá sok 3 711,2 2 654,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 5,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16,1 232,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 971,3 1 318,2

2 Fel újí tás 100,0 109,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 120,0 74,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 619,9

3 Köl csö nök 56,0 26,0 27,7 27,7
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 878,6 391,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 221,4

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 57,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 312,7 229,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 312,7 287,0

3 EU tag ság ból ere dõ fel ada tok 23,7 22,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11,2 10,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,9 1,7

3 Do lo gi ki adá sok 10,6 9,6

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

Össze sen: 29 368,9 390,8 28 978,1 29 157,0 578,4 28 607,2
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Nor ma tív hoz zá já ru lá sok

11 Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tá si fel ada tok 22 098,0 22 286,5

12 Alap szol gál ta tá si köz pont 481,8 694,5

13 Gyer mek vé del mi szak el lá tás 7 848,6 7 797,0

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 10 050,1

15 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 803,6 784,7

16 Fo gya té kos sze mé lyek, pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa 7 161,9 7 144,1

17 Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa 3 332,9 3 331,1

18 Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti szol gál ta tá sok mód szer ta ni fel ada tai 168,3 166,5

19 Óvo dai ne ve lés 61 148,5 62 773,1

20 Is ko lai ok ta tás 291 249,3 289 746,6

21 Kü lön le ges gon do zás ke re té ben nyúj tott el lá tás 31 572,7 31 536,6

22 Alap fo kú mû vé szet ok ta tás 12 271,1 12 248,0

23 Kol lé gi u mok köz ok ta tá si fel ada tai 15 598,7 15 509,2

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 20 409,8

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 19 612,3

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 40 290,9

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 1 548,9

31 Hoz zá já ru lás tö meg köz le ke dé si fel ada tok hoz 3 358,5 3 358,4

2 Köz pon to sí tott elõ irány za tok

1 La kos sá gi köz mû fej lesz tés tá mo ga tá sa 1 800,0 3 134,7

2 La kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tá sa 5 500,0 5 290,4

3 Kom pok, ré vek fenn tar tá sá nak, fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa 220,0 220,0

4 Ha tár át ke lõ he lyek fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sa 100,0 100,0

5 He lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok mû kö dé sé nek ál ta lá nos tá mo ga tá sa 1 306,0 1 299,1

6 Gyer mek- és if jú sá gi fel ada tok 170,0 170,0

7 Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi is ko lák fenn tar tá sá hoz 340,0 340,0

8 Könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tás 755,0 755,0

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 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 4 178,4

11 A könyv vizs gá lat ra kö te le zett he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa 100,0 100,0

12 Te le pü lé si hul la dék köz szol gál ta tás fej lesz té se i nek tá mo ga tá sa 1 500,0 737,2

13 ,,ART” mo zi há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa 200,0 200,0

14 Ózdi mar tin sa lak fel hasz ná lá sa mi att kárt szen ve dett la kó épü le tek tu laj do no sa i nak kár ta la ní tá sa 885,0 883,7

15 He lyi ön kor mány za tok ál lat ker ti tá mo ga tá sa 420,0 420,0

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 605,0 605,0

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
tá mo ga tá sa 5 300,0 5 649,2

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
tá mo ga tá sa 7 400,0 966,6
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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 tá mo ga tá sa 6 400,0 4 991,9

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 8 460,4

21 A mú ze u mok szak mai tá mo ga tá sa 330,0 330,0

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 500,0 110,4

23 He lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sa 14 840,0 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 
tá mo ga tá sa 10 000,0 6 155,0

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 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 1 277,5

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 8 399,8

28 Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tók 2005. évi bér po li ti kai tá mo ga tá sá nak ki egé szí té se 745,9

29 A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok mun ka szer ve ze te i nek mû kö dé si tá mo ga tá sa 98,0

30 A bel te rü le ti csa pa dék víz-el ve ze tõ rend sze rek kar ban tar tá sá ra szer ve zett köz hasz nú 
mun ka vég zés hez szük sé ges sa ját for rás kiegészítése  32,9

31 Tá mo ga tás a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok tech ni kai esz kö ze i nek bel ví zi, ár ví zi 
vé de ke zés mi att szük sé ges – ve szé lyez te tett sé get fi gye lem be vevõ – pótlására, javítására 180,0

32 Hoz zá já ru lás a he lyi ön kor mány za tok és a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok 
2005. szep tem ber 1-jei ke re set eme lé sé hez 2 999,6

33 Hoz zá já ru lás a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 
2004. évi CXL. tör vény be ve ze té sé hez és alkalmazásához 995,3

34 A la kó te le pi rész ön kor mány za tok meg erõ sí té se és tá mo ga tá sa 583,2

35 A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok kö zös sé gi busz be szer zé sé nek 2005. évi támogatása 939,9

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 17 528,0

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 12,8

3 A mû kö dés kép te len he lyi ön kor mány za tok egyéb tá mo ga tá sa 1 200,0 3 380,0

4 A he lyi ön kor mány za tok szín há zi tá mo ga tá sa

1 Mû köd te té si hoz zá já ru lás 7 755,2 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 2 202,2

3 Báb szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa 160,7 160,7

4 Báb szín há zak mû vé sze ti  te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa 226,6 226,6

5 Szín há zak pá lyá za ti tá mo ga tá sa 988,0 988,0

5 Nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok

1 Ki egé szí tõ tá mo ga tás egyes köz ok ta tá si fel ada tok el lá tá sá hoz

1 Pe da gó gus szak vizs ga, to vább kép zés, fel ké szü lés tá mo ga tá sa 2 724,6 2 727,2

2 A fõ vá ro si és me gyei köz ala pít vá nyok szak mai te vé keny sé ge 2 000,0 2 000,0

3 Szak mai és in for ma ti kai fej lesz té si fel ada tok 7 544,4 7 636,2

4 Pe da gó gi ai szak szol gá lat 5 844,6 2 948,8

2 Egyes szo ci á lis fel ada tok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa

1 Egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se 85 085,7 86 598,3

2 Ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa 15 120,0 14 412,5

3 Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga tá mo ga tá sa 742,5 747,9

5 Bel sõ el len õr zé si tár su lá sok tá mo ga tá sa 100,0 85,3

6 Cím zett és cél tá mo ga tá sok 63 755,0 68 033,4

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 22 872,4

8 Vis ma i or tar ta lék 243,9 3 335,1
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9 Bu da pest 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá lya ud var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal elsõ 
sza ka sza épí té sé nek tá mo ga tá sa 15 800,0 5 589,1

10 Szo ci á lis célú gyer mek ét kez te tés 1 444,8

11 Tá mo ga tás rend kí vü li esõ zés mi att la kos sá gi ká rok eny hí té sé re, va la mint az érin tett 
ön kor mány za tok ál tal e cél ra fel vett köl csön kamattámogatására  1 652,2

Össze sen: 884 146,5 881 374,1

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 5 774,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,7 130,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 270,6 4 212,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 037,1 1 285,2

3 Do lo gi ki adá sok 585,3 870,0

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

3 Köl csö nök 5,0 3,0 3,9 3,2
2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 4 728,9 6 818,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 366,7 1 856,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 143,8 1 262,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 377,9 402,0

3 Do lo gi ki adá sok 2 607,1 3 359,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 203,7 1 590,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 076,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 670,8 3 152,9

2 Fel újí tás 91,3 315,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 24,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 169,5

3 Köl csö nök 1,0 1,8 1,2
2 Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal 1 000,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 31,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 593,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 187,4

3 Do lo gi ki adá sok 124,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 74,9

2 Fel újí tás 0,1

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

1 Be ru há zás

1 Köz pon ti kor mány za ti in for ma ti kai inf ra struk tú ra fejlesztése

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,6
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2 Kor mány za ti táv köz lé si cél prog ram

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 61,9

2 Cél elõ irány za tok

1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok 135,0 259,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
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 36,7 122,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 205,4

3 Köl csö nök 11,2 11,2
3 Mo der ni zá ci ós és Eu ró 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 31,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,5

4 Tár sa da lom po li ti kai ku ta tá sok tá mo ga tá sa 130,0 46,7

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 13,9

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

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

5 Kor mány és MTA kö zöt ti ku ta tá si meg ál la po dá sok ki adá sai 250,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0

6 EU csat la ko zás ese mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 15,3

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

1 Eu ró pai Köz igaz ga tá si Kép zé si Ösz tön díj alap ján köz szol gá la ti jog vi szonyt 
lé te sí tõk kiadásaira

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

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 1 402,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 62,3
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 1 072,0 986,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 388,8
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8 La kos sá gi tá jé koz ta tás hoz kap cso ló dó ki adá sok 1 350,0 1 109,5
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 1 345,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 32,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,0

9 Köz igaz ga tá si rend szer kor sze rû sí té se 60,0 35,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

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 11,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 32,9

10 Ál la mi ve ze tõk kel kap cso la tos és egyéb hu mán fel ada tok tá mo ga tá sa 136,5 103,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,4

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 104,0 100,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,9 22,9

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

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

3 Do lo gi ki adá sok 137,4
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 2 435,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 60,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18,0
3 Do lo gi ki adá sok 2 095,3 1 772,6
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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 665,0 8,2

15 Kor mány za ti in for ma ti kai fej lesz té si kö te le zett sé gek 3 250,0 1 468,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 146,9

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 422,0 928,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 750,0 2,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 662,2

16 EU in teg rá ci ós kép zés 7,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,8
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17 EU uta zá si költ ség té rí té sek
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 511,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 173,0
19 Vi dék fej lesz té si me ne dzse rek mû kö dé si tá mo ga tá sa 185,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 106,8

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

20 EDR ki ala kí tá sá val kap cso la tos ki adá sok 99,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 29,4
21 Eu ro pe Di rect Ma gyar or szág

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 49,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,2

22 EU in for má ci ós kam pány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 38,4

3 Do lo gi ki adá sok 98,9
61 La kos sá gi EU tá jé koz ta tá si fel ada tok 404,0 345,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,5
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 210,4 260,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 178,0 141,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,9

63 Eu ró pa Terv pro jekt je i nek meg va ló sí tá sa 700,0 574,9
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 0,9

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 450,0 240,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 100,0 2,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 67,7

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 ci á lis Ta nács 35,0 4,7
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 4,2

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 85,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 200,0 0,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,8
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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 18,0

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 18,0

8 Bo lyai Mû hely Köz hasz nú Ala pít vány tá mo ga tá sa 50,0 45,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 95,0
4 Egy há zak tá mo ga tá sa

11 Zsám bé ki Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is ko la hely re ál lí tá sá ra – ma rad vány el szá mo lás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 295,1
12 Szom széd or szá gok ban élõ ma gya rok tá mo ga tá sa – ma rad vány el szá mo lás

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

13 Ma gyar ság Hír ne vé ért Díj – ma rad vány el szá mo lás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,4
15 Egy há zi kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek re konst ruk ci ó ja és egyéb be ru há zás 

 – ma rad vány el szá mo lás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 14,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 327,3
16 Egy há zi alap in téz mény-mû kö dés. Szja ren del ke zé se és ki egé szí té se 

– ma rad vány el szá mo lás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

17 Át adás ra nem ke rült in gat la nok utá ni já ra dék – ma rad vány el szá mo lás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,7
18 Köz cé lú egy há zi fel ada tok hoz in gat lan jut ta tás – ma rad vány el szá mo lás

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

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

20 Egy há zi kul tu rá lis alap – ma rad vány el szá mo lás
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 207,9
6 Fe je ze ti tar ta lék 558,0 558,0

1–7. cím össze sen: 22 813,9 1 374,4 21 439,5 26 879,8 3 993,7 22 159,5
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9 Esély egyen lõ ség

1 Roma ko or di ná ci ós és in ter ven ci ós keret

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,2

2 Konf lik tus ke ze lé si és jog vé dõ alap

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

3 Roma kul tu rá lis alap

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 76,5

4 TF052240 IDF Vi lág ban ki se gély ro ma ügyi in téz mény fej lesz tés hez

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,3

5 Ci vil szer ve ze tek és kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 149,0

6 Nem ze ti Ci vil Alap prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 803,4

7 Köz tár sa sá gi Esély egyen lõ sé gi Prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 669,2

8 Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0

9 Roma in teg rá ci ót elõ se gí tõ in téz mény fej lesz té si programok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 72,4

10 Diszk ri mi ná ció el le nes prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 124,5

11 PHARE ACCESS 2002. HU0210

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 105,4

12 ACCES 2003.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 151,2

13 Ci vil Szol gál ta tó Köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 22,8

9. cím össze sen: 4 295,1

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 1 469,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,0 1,8
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 848,7 794,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 278,7 251,0

3 Do lo gi ki adá sok 313,6 257,1

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 33,2

2 Fel újí tás 2,0 16,2

3 Köl csö nök 31,5 1,5

10. cím össze sen: 1 485,3 6,0 1 479,3 1 383,1 3,3 1 469,5

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 8 234,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,4 330,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 227,5 5 181,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 681,2 1 666,4

3 Do lo gi ki adá sok 943,9 1 329,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 233,7 242,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 192,5 38,9

2 Fel újí tás 3,0 2,8

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

5 La kás tá mo ga tás 17,5 17,5

3 Köl csö nök 20,0 20,0 46,0 46,2

2 In for má ci ós Hi va tal 8 134,3 8 063,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0 114,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 394,4 3 402,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 086,2 1 107,5

3 Do lo gi ki adá sok 3 031,7 2 785,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 128,7 129,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 521,7 573,2

2 Fel újí tás 10,0 74,0

5 La kás tá mo ga tás 11,6 11,6

3 Köl csö nök 3,8 3,8 20,5 20,5

3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 18 678,5 18 451,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 147,6 126,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 162,6 8 164,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 467,2 2 607,3

3 Do lo gi ki adá sok 2 636,8 2 525,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 314,9 315,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 51,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5 069,7 4 634,4

2 Fel újí tás 154,0 150,5
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,5
5 La kás tá mo ga tás 20,9 20,9

3 Köl csö nök 23,0 23,0 37,1 36,2
4 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ka pa ci tá sá nak erõ sí té se 41,6

11. cím össze sen: 35 356,5 296,8 35 059,7 35 085,6 725,5 34 790,6

20 Tar ta lé kok
1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka 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

Össze sen: 134 705,7 1 677,2 57 978,5 67 643,6 4 722,5 58 419,6

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 6 581,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,0 602,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 021,6 3 553,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 843,9 1 009,0
3 Do lo gi ki adá sok 866,2 1 307,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 146,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 682,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 129,6 3 873,3
2 Fel újí tás 8,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 37,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 3,9

2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta 1 814,3 1 814,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 49,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 294,2 1 230,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 407,6 407,4
3 Do lo gi ki adá sok 96,0 180,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 16,5 31,8
2 Fel újí tás 0,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,7

3 Köl csö nök 1,1 0,9
3 BM Köz igaz ga tás szer ve zé si és Köz szol gá la ti Hi va tal 276,3 157,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 160,6 97,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 53,8 29,7
3 Do lo gi ki adá sok 47,8 29,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,1
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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 14,1 9,0

2 Fõ vá ro si és me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok 7 534,2 8 303,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 919,9 1 364,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 542,3 6 204,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 769,6 1 941,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 028,4 1 415,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 52,6 85,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,2 63,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 48,8 142,9
2 Fel újí tás 13,6 6,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 25,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 8,7
5 La kás tá mo ga tás 17,6

3 Köl csö nök 18,8 18,8
3 Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet 115,2 464,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 197,8 610,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 200,4 331,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 60,4 90,5
3 Do lo gi ki adá sok 49,4 226,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 179,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,2 218,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5,0 226,7
2 Fel újí tás 9,3

4 BM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 5 254,7 5 383,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 65,0 269,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 417,2 2 625,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 763,7 812,3
3 Do lo gi ki adá sok 1 809,5 1 651,9
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 35,6 8,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 133,1 181,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 85,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 144,6 310,2
2 Fel újí tás 3,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,0 27,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 11,6

3 Köl csö nök 2,6 22,8
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 15 550,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 323,6 1 039,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 184,9 8 571,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 537,4 3 023,8
3 Do lo gi ki adá sok 3 772,0 3 642,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 353,0 439,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 531,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 759,6 1 140,8
2 Fel újí tás 1 041,5 8,5
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 21,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 85,1
5 La kás tá mo ga tás 32,0

3 Köl csö nök 64,4 65,7
2 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 32 082,9 32 457,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 214,1 1 600,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 411,7 21 835,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 637,0 6 499,1
3 Do lo gi ki adá sok 5 248,3 5 192,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 235,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 165,8
2 Fel újí tás 37,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 272,7
5 La kás tá mo ga tás 69,1

3 Köl csö nök 124,2 119,2
4 Ba ra nya me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 893,6 4 879,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 67,0 192,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 326,1 3 382,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 031,1 1 089,2
3 Do lo gi ki adá sok 603,4 640,1
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 214,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 31,7
2 Fel újí tás 0,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 19,9
5 La kás tá mo ga tás 19,5

3 Köl csö nök 6,1 7,3
5 Bács-Kis kun me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 5 988,0 6 212,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,5 85,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 018,1 4 110,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 245,1 1 286,8
3 Do lo gi ki adá sok 761,3 727,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 1,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 38,9
2 Fel újí tás 22,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 25,9
5 La kás tá mo ga tás 25,0

3 Köl csö nök 27,2 29,4
6 Bé kés me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 432,3 4 326,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,0 62,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 996,3 2 901,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 928,9 932,0
3 Do lo gi ki adá sok 544,1 505,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 32,6
2 Fel újí tás 13,7
5 La kás tá mo ga tás 14,0

3 Köl csö nök 17,3 17,3
7 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 7 972,6 8 038,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 162,0 210,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 460,3 5 478,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 693,0 1 733,9
3 Do lo gi ki adá sok 979,3 943,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 71,0
2 Fel újí tás 32,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,2
5 La kás tá mo ga tás 23,5

3 Köl csö nök 38,7 37,2
8 Csong rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 517,5 4 840,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 64,8 110,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 049,6 3 062,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 945,1 994,6
3 Do lo gi ki adá sok 587,6 557,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 225,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 112,4
2 Fel újí tás 196,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 144,2
5 La kás tá mo ga tás 12,0

3 Köl csö nök 38,3 36,9
9 Fej ér me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 612,8 4 668,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,9 114,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 117,5 3 129,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 966,7 1 176,1
3 Do lo gi ki adá sok 581,5 569,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 35,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 51,7
2 Fel újí tás 22,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 1,5
5 La kás tá mo ga tás 12,6

3 Köl csö nök 25,3 23,5
10 Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 282,1 4 608,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 125,4 160,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 949,4 3 092,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 914,3 1 015,6
3 Do lo gi ki adá sok 543,8 520,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,7
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 9,5

2 Fel újí tás 78,4

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 61,0

5 La kás tá mo ga tás 14,5

3 Köl csö nök 14,9 14,9
11 Haj dú-Bi har me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 5 946,1 5 927,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 60,0 138,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 033,4 3 998,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 250,4 1 141,8

3 Do lo gi ki adá sok 722,3 763,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 34,1

2 Fel újí tás 63,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 5,0

5 La kás tá mo ga tás 16,0

3 Köl csö nök 20,8 21,6
12 He ves me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 259,0 3 439,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 39,0 57,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 212,7 2 337,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 685,8 708,1

3 Do lo gi ki adá sok 399,5 370,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,2

2 Fel újí tás 20,8

5 La kás tá mo ga tás 8,0

3 Köl csö nök 15,5 16,8
13 Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 662,2 4 796,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 72,0 83,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 177,6 3 207,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 985,0 995,8

3 Do lo gi ki adá sok 570,1 540,1

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 17,2

2 Fel újí tás 42,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 6,4

5 La kás tá mo ga tás 32,4

3 Köl csö nök 1,6 13,5
14 Ko má rom-Esz ter gom me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 522,5 3 586,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 66,4 81,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 413,9 2 379,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 748,4 826,9

3 Do lo gi ki adá sok 426,1 403,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5 0,1
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 35,9
2 Fel újí tás 24,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 25,4
5 La kás tá mo ga tás 10,6

3 Köl csö nök 30,4 29,3
15 Nóg rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 2 956,9 3 107,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,3 55,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 000,1 2 062,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 620,1 702,5
3 Do lo gi ki adá sok 374,0 377,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 16,9
2 Fel újí tás 65,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 9,0
5 La kás tá mo ga tás 9,0

3 Köl csö nök 9,6 10,2
16 Pest me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 9 128,6 9 751,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 225,0 291,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 221,4 6 389,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 928,2 2 006,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 200,5 1 148,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,5 1,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 43,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,8
2 Fel újí tás 170,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 287,8
5 La kás tá mo ga tás 28,3

3 Köl csö nök 45,0 32,0
17 So mogy me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 685,8 5 049,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0 71,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 190,9 3 264,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 988,7 958,5
3 Do lo gi ki adá sok 606,2 625,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 40,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 42,7
2 Fel újí tás 16,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 200,0
5 La kás tá mo ga tás 13,0

3 Köl csö nök 17,5 14,9
18 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 5 620,1 5 814,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 94,3 131,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 841,2 3 990,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 190,8 1 240,7
3 Do lo gi ki adá sok 680,4 609,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 0,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 60,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 74,0

2 Fel újí tás 56,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 2,7

5 La kás tá mo ga tás 14,0

3 Köl csö nök 26,0 24,3
19 Tol na me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 338,2 3 498,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 144,8 153,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 346,1 2 462,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 727,3 740,7

3 Do lo gi ki adá sok 409,6 442,0

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

2 Fel újí tás 23,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,8

5 La kás tá mo ga tás 9,6

3 Köl csö nök 15,7 16,3
20 Vas me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 353,1 3 462,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,0 68,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 292,6 2 275,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 710,8 732,7

3 Do lo gi ki adá sok 405,7 397,6

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 4,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 16,0

2 Fel újí tás 48,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 4,3

5 La kás tá mo ga tás 13,5

3 Köl csö nök 14,4 11,5
21 Veszp rém me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 395,3 4 471,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,4 103,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 984,3 3 002,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 925,1 1 042,9

3 Do lo gi ki adá sok 514,3 477,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 33,6

2 Fel újí tás 35,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 3,8

5 La kás tá mo ga tás 11,6

3 Köl csö nök 23,0 16,3
22 Zala me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 468,9 3 499,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,5 135,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 367,1 2 389,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 733,7 766,8

3 Do lo gi ki adá sok 420,6 436,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,2
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,3
2 Fel újí tás 25,9
5 La kás tá mo ga tás 10,0

3 Köl csö nök 24,4 20,8
23 Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat 9 738,8 10 646,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 690,0 660,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 130,8 7 725,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 210,5 2 376,4
3 Do lo gi ki adá sok 1 087,5 1 209,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 30,6
2 Fel újí tás 8,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 60,5
5 La kás tá mo ga tás 1,5

3 Köl csö nök 25,7 43,0
24 Köz tár sa sá gi  Õr ez red 7 214,0 7 151,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 185,6 228,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 146,9 4 810,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 595,5 1 529,5
3 Do lo gi ki adá sok 647,2 825,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 37,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,0 272,5
2 Fel újí tás 35,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 64,9
5 La kás tá mo ga tás 28,4

3 Köl csö nök 35,7 33,2
6 Ha tár õr ség

1 Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság és szer vei 4 719,3 5 556,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 123,3 1 434,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 293,5 2 960,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 662,5 949,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 654,3 2 344,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,0 48,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,8 352,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 180,3 624,8
2 Fel újí tás 36,8 73,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 164,3
5 La kás tá mo ga tás 74,0

3 Köl csö nök 4,0 4,0 224,4 222,1
2 Ha tár õr igaz ga tó sá gok 35 996,1 37 104,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 383,0 1 455,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25 920,6 26 913,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8 436,7 8 491,7
3 Do lo gi ki adá sok 2 021,8 2 724,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 142,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 67,2

2 Fel újí tás 57,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 23,9

3 Köl csö nök 56,0 56,0 168,1 65,8

7 BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 10 712,2 11 120,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 400,7 511,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 735,7 6 088,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 822,1 1 942,5

3 Do lo gi ki adá sok 2 017,4 1 939,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 41,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 018,3 2 508,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 398,2 2 687,4

2 Fel újí tás 107,8 267,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 123,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 257,7

5 La kás tá mo ga tás 17,0

3 Köl csö nök 54,4 50,5

8 Táv köz lé si Szol gá lat 2 467,3 2 700,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 409,2 498,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 665,7 734,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 216,1 236,6

3 Do lo gi ki adá sok 1 509,7 1 740,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 439,8 349,2

2 Fel újí tás 45,2 29,0

3 Köl csö nök 0,9 0,4

10 Duna Pa lo ta és Ki adó 230,2 263,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 235,1 213,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 194,8 210,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 66,3 67,1

3 Do lo gi ki adá sok 172,6 200,3

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 47,4

2 Fel újí tás 13,1 21,8

11 Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal 12 946,1 12 637,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18 460,0 14 185,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 104,5 2 071,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 707,3 650,6

3 Do lo gi ki adá sok 25 177,2 23 425,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 170,0 165,4

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

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 097,7 1 798,0

2 Fel újí tás 149,4 237,0
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12 Rend õr tisz ti Fõ is ko la 1 650,9 1 626,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 183,0 372,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 153,6 1 233,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 370,3 339,5

3 Do lo gi ki adá sok 266,9 319,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,7 1,2

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 17,4 36,0

2 Fel újí tás 15,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 17,4

5 La kás tá mo ga tás 4,0

3 Köl csö nök 1,8 0,9

13 BM Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei 1 279,5 1 406,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 900,0 3 771,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 325,1 2 441,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 795,1 754,3

3 Do lo gi ki adá sok 899,3 1 699,3

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 78,0 39,8

2 Fel újí tás 80,0 43,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 12,0

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 3 511,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 342,4 1 361,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 332,0 2 305,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 763,9 754,1

3 Do lo gi ki adá sok 2 009,0 2 336,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,1 225,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 32,0 1 185,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 24,3 50,6

2 Fel újí tás 26,1 38,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,2

5 La kás tá mo ga tás 55,0

3 Köl csö nök 41,0 41,0 89,4 87,4

17 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 227,0 227,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 92,8 91,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 30,1 28,1

3 Do lo gi ki adá sok 78,3 42,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,7

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 17,2
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18 Ok ta tá si Igaz ga tás

1 BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság 597,8 880,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 280,1 422,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 68,2 116,6

3 Do lo gi ki adá sok 140,3 158,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 106,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 70,3 29,0

2 Fel újí tás 38,9 1,5

5 La kás tá mo ga tás 9,0

3 Köl csö nök 8,7 6,2

2 Tan in té ze tek 5 351,9 4 539,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 332,0 315,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 709,9 2 587,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 202,1 749,3

3 Do lo gi ki adá sok 761,9 1 288,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 98,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 21,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 8,0 54,8

2 Fel újí tás 2,0 36,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 3,3

3 Köl csö nök 0,6

3 BM Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont 221,3 405,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 408,5 455,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 230,4 306,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 73,4 90,3

3 Do lo gi ki adá sok 326,0 455,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 41,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

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 2 000,0 332,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 336,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 000,0 113,4

5 La kás cé lú be ru há zás 585,5 7,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 27,1

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 19,3

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
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3 Tûz vé del mi bír ság és a biz to sí tók tûz vé del mi hoz zá já ru lá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 000,0 3 226,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 000,0 1 753,5

4 Köz rend vé del mi bír ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 120,0 198,0

3 Do lo gi ki adá sok 0,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 133,3

7 Ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sa 300,0 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 318,3

8 Ma gyar Spe ci á lis Men tõk Egye sü le te tá mo ga tá sa 25,0 22,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 22,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,0 22,5

11 Ka taszt ró fa el há rí tá si cél elõ irány za tok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,1

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

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 12 506,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 3,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12 506,7 8 960,6

30 Or szá gos Bal eset-meg elõ zé si Bi zott ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 490,0 712,7

3 Do lo gi ki adá sok 0,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 490,0 550,2

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 60,0 102,0

31 Bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa 100,0 87,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 179,3

52 Köz tiszt vi se lõi to vább kép zé si rend szer és köz igaz ga tá si ve ze tõ kép zés mû kö dé si 
fel té te lei 390,0 65,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,4

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,8

54 Ener gia-ra ci o na li zá lás

3 Köl csö nök 100,0 100,0 48,6 79,1
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63 Kö zép és Ke let Eu ró pai Vá lasz tá si Szak ér tõk Egye sü le té nek (ACEEEO) tá mo ga tá sa 25,0 22,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,0 22,5

64 Nem zet kö zi tag sá gi dí jak

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 4,4

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

66 2005. évi föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,7

67 Schen gen Alap 2 228,6 2 005,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 852,3 1 752,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 080,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 309,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7 670,3 625,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 9 670,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 783,1

68 Egyéb Uni ós be fi ze té si kö te le zett ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 81,2

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

76 Köz pon to sí tott la kás el ide ge ní tés bõl szár ma zó bevétel

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 297,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 390,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 84,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 65,2

77 Ön kor mány za ti fej lesz té sek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 129,3

80 Bel ügy mi nisz té ri um nem zet kö zi fi ze té si kö te le zett sé ge 450,0 180,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 450,0 86,8

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 16,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

84 Az Eu ró 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 tel je sí té se 480,6 69,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 480,6
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85 Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ról szó ló 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

89 Egyéb he lyi ön kor mány za ti be ru há zá sok tá mo ga tá sa 109,8

90 Épí tés ügyi cél elõ irány za tok – ma rad vány el szá mo lás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 718,1

91 La kó épü le tek ener gia-meg ta ka rí tá si prog ram ja – ma rad vány el szá mo lás

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 898,6

92 Ál la mi Tá mo ga tá sú Bér la kás Prog ram – ma rad vány el szá mo lás

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12 015,5

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 56,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 63,2 56,9

3 Szak szer ve ze tek tá mo ga tá sa 25,0 22,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,0 22,5

5 Sza bad ság har co so kért Köz ala pít vány 184,0 165,6

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 184,0 165,5

6 Tár sa dal mi szer ve ze tek és se gí tõk tá mo ga tá sa 64,0 65,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,0 49,0

7 Fe hér Gyû rû Köz hasz nú Egye sü let tá mo ga tá sa 15,0 13,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 13,5

9 Bel ügyi Ál ta lá nos Be ru há zó és Fej lesz tõ Kht. 328,0 328,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 328,0 327,9

10 Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány 300,0 270,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 269,9
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11 Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség 160,0 144,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 160,0 143,9

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 30,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 30,0

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 segítésére 20,0 20,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,0 20,0

14 Nem ze dé kek Biz ton sá gá ért Ala pít vány tá mo ga tá sa 16,0 17,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,0 17,3

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

7 VVER-440/213 tí pu sú atom erõ mû vek 2. szin tû va ló szí nû sé gi biz ton sá gi 
elem zé sé nek ha tó sá gi ér té ke lé se HU 0111-01

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 48,0

8 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

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 A nyu ga ti ha tó sá gi mód sze rek és gya kor la tok át adá sa a nuk le á ris biz ton sá gi 
ha tó sá gok nak HU 9916

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,0

10 Hid ro gén ke ze lés VVER-440/230 re ak tor kon té ne ré ben (632.04.01)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 61,0

11 Az APROS nuk le á ris erõ mû vi elem zõ prog ram al kal ma zá sa a PA-RE (634.04.02)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,0

12 Tö meg spekt ro mé ter al kal ma zá sa is me ret len ere de tû nuk le á ris anya gok 
és kör nye ze ti min ták ana lí zi sé re (632.04.03)

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 38,0

21 2003. évi PHARE nem ze ti prog ram 715,4 516,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 84,0 53,3

3 Do lo gi ki adá sok 126,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 89,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 560,2 169,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 233,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 193,1
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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 573,9 248,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 232,1 1,2
3 Do lo gi ki adá sok 452,1

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 378,7 1 131,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 732,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 966,1

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 85,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 152,7 73,8

3 Do lo gi ki adá sok 238,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 73,8

2 Hu mán erõ for rás-me nedzs ment fej lesz té se a Bel ügy mi nisz té ri um ban 135,8 134,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 119,0 62,7

3 Do lo gi ki adá sok 185,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 62,7

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 el len 480,7 480,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 172,0

3 Do lo gi ki adá sok 320,0

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 HU-0103-01 COP2001

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 92,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 455,9

15 Ka taszt ró fa vé de lem PHARE prog ram ja

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 71,4

16 Püs pök szi lá gyi ra dio ak tív hul la dék ke ze lõ és tá ro ló te lep vissza nyer he tõ sé gi 
és el he lye zé si le he tõ sé ge i nek értékelése HU 0111-02

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

14 Köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok nor ma tív tá mo ga tá sa 1 000,0 1 000,6

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

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

15 Köz ok ta tá si gyer mek ét kez te tés rá szo rult sá gi ala pú támogatása

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

17 ,,Se gít sünk az ár víz ká ro sul ta kon!”

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,0 0,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0
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20 Tech ni kai azo no sí tó ma rad vány be fi ze tés hez
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 142,4
27 Fe je ze ti tar ta lék 260,0 260,0

20 Nem ze ti Sport hi va tal
1 Nem ze ti Sport hi va tal igaz ga tá sa 792,9 2 697,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 57,2 222,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 450,8 1 428,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 140,1 176,0
3 Do lo gi ki adá sok 230,2 627,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 205,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 805,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 29,0 17,3
2 Fel újí tás 3,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 095,5

3 Köl csö nök 1,3 1,3
2 Test ne ve lé si és Sport mú ze um 53,7 91,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0 1,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22,4 22,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,6 7,4
3 Do lo gi ki adá sok 19,7 44,1

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 19,4

3 Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si In té zet 475,6 1 957,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,0 361,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 328,5 501,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 111,1 166,8
3 Do lo gi ki adá sok 41,0 612,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 484,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 32,1

4 Nem ze ti Sport köz pon tok 2 421,5 2 471,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 100,0 1 615,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 252,8 1 252,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 395,8 360,9
3 Do lo gi ki adá sok 2 772,9 1 763,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 50,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 100,0 87,2
2 Fel újí tás 120,7

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 1 728,2 416,8
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 284,2 416,7
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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 40,0

2 Is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport tá mo ga tá sa 295,0 327,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7

3 Do lo gi ki adá sok 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 295,0 259,1

3 Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa 738,0 1 838,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25,0 35,0

3 Do lo gi ki adá sok 4,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 763,0 713,9

4 Ver seny sport tá mo ga tá sa 1 488,0 2 370,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,2

3 Do lo gi ki adá sok 0,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 488,0 2 003,8

5 Sport egész ség ügyi, dop ping el le nes fel ada tok 242,5 17,8
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 17,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,0

6 Sport tel je sít mé nyek el is me ré se, meg be csü lé se 1 621,1 845,2
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 0,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 661,0 733,2

8 Ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá mo ga tá sa 2 893,0 2 893,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 893,0 2 873,4

9 Nem ze ti Sport ta nács tá mo ga tá sa 12,0 1,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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 1 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 290,0

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 1 829,0 122,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 119,0 842,9

2 Ál la mi sport va gyon ke ze lé se, fej lesz té se 474,5 1,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 474,5 0,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 949,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 949,5
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3 2006. évi úszó Eu ró pa-baj nok ság lé te sít mény fej lesz té si prog ram 1 029,4 878,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 33,9

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
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 315,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 951,3 124,5

4 Ma gyar Sport Háza be ru há zá sa 456,6 416,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 68,6 0,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 338,0 360,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 25,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 50,0 80,0

6 Sport lé te sít mé nyek kel kap cso la tos egyéb fo lya mat ban lévõ kor mány za ti
feladatok 500,0 250,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,6
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 0,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 317,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 300,0 312,7

7 Be ru há zás a 21. szá za di is ko lá ba 181,5 158,0
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 42,3
3 Ki emelt ha zai ren de zé sû és biz ton sá gi koc ká za tú sport ese mé nyek támogatása 445,0 178,2

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 145,0 140,0

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 15,7
3 Do lo gi ki adá sok 7,0 15,7

5 Fo gya té ko sok esély egyen lõ sé gé nek ja ví tá sa 200,0 178,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,4

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 0,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 141,4 125,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 50,0 10,0

6 Fe je ze ti tar ta lék 90,6 90,6
7 Be ru há zá sok ma rad vány el szá mo lá sa

1 To vább kép zõ lé te sít mé nyek be ru há zá sai
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,3

4 Kor mány za ti be ru há zás 0,3
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2 Bu da pest Sport csar nok lé te sít mény ki vál tás sal és egyéb, az új já épí tés sel 
kap cso la tos ál la mi fel ada tok, gyakorló jégpálya

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 43,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 43,0

8 Ma rad vány el szá mo lás

1 Or szá gos sport ági szak szö vet sé gek és sport ági szö vet sé gek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,5

3 Do lo gi ki adá sok 5,5

2 Ön kor mány za ti sport igaz ga tás tá mo ga tá sa

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

3 Ki emelt ha zai ren de zé sû sport ese mé nyek (VB, EB, VK)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 90,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 90,0

4 Olim pi ai já ra dék

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,9

5 Sport tu do mány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,1

3 Do lo gi ki adá sok 0,3

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

6 Fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,8

3 Do lo gi ki adá sok 0,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,4

7 Sport ág fej lesz tés – SPORT XXI. prog ram (ka jak-ke nu, ké zi lab da, ko sár lab da, 
at lé ti ka, te nisz, lab da rú gás, vízilabda)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,9

8 Egyéb után pót lás-ne ve lé si fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,7

3 Do lo gi ki adá sok 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,4

9 He lyi sza bad idõs prog ra mok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,4

10 Ki emelt ön kor mány za ti lé te sít mény fej lesz té sek támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 24,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,0

11 A Bu da pest Sport aré ná val és a ma gyar or szá gi olim pia meg ren de zé sé vel 
össze füg gõ ál la mi feladatok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27,8

3 Do lo gi ki adá sok 0,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,6
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12 Sport tal kap cso la tos ki nem emelt ál la mi fel ada tok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,5

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

13 Totó já ték adó ból szár ma zó tá mo ga tás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,4

3 Do lo gi ki adá sok 1,1

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

14 If jú sá gi és sport lé te sít mé nyek aka dály men te sí té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,0
15 Buk mé ke ri rend sze rû fo ga dá sok já ték adó já ból szár ma zó támogatás

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

16 Sport vál lal ko zá sok tá mo ga tá si prog ram ja
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 18,7

9 BS tûz kár kár té rí tés 652,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 652,1

Össze sen: 350 647,8 52 368,6 298 279,2 364 841,1 56 941,5 303 678,2

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 4 970,7 6 165,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 278,0 769,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 483,5 3 930,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 058,2 1 195,2

3 Do lo gi ki adá sok 692,0 1 698,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 80,9

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 23,9

2 Fel újí tás 43,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 36,4

3 Köl csö nök 5,1 5,4
2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

1 Költ ség ve té si Iro da 975,9 22 416,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 290,0 12 654,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 906,8 18 113,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 317,1 5 448,2

3 Do lo gi ki adá sok 42,0 8 273,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 349,1

6 Ka mat fi ze té sek 0,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 92,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 821,6

2 Fel újí tás 431,2

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

3 Köl csö nök 47,4 46,9

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 1 342,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11 000,0 600,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 333,6 767,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 727,8 228,0

3 Do lo gi ki adá sok 7 694,9 289,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,9 1 120,9

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 10,3

3 Nö vény egész ség ügyi szak igaz ga tá si in téz mé nyek 4 796,8 668,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 253,0 111,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 770,4 329,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 355,1 112,0

3 Do lo gi ki adá sok 2 764,5 96,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,8 321,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 120,0 4,1

4 Föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si in téz mé nyek 3 951,3 639,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0 11,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 949,4 343,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 623,4 93,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 478,5 36,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 179,6

5 Er dé sze ti szak igaz ga tá si in téz mé nyek 2 482,8 3 112,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 380,0 809,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 829,0 2 365,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 571,6 711,0

3 Do lo gi ki adá sok 462,2 631,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 101,8

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 81,9

3 Köl csö nök 9,6 10,0

7 Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet 6 036,9 5 904,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 000,0 2 820,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 914,2 826,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 292,5 251,9

3 Do lo gi ki adá sok 1 160,2 1 429,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 345,0 7 493,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 800,0 499,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 110,0 881,2
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3 Köl csö nök 15,0 9,0
3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 9 054,0 10 351,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10 684,0 13 800,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 956,6 12 139,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 626,0 3 761,0

3 Do lo gi ki adá sok 5 150,4 7 321,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0

6 Ka mat fi ze té sek 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 128,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 273,2

2 Fel újí tás 250,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,8

3 Köl csö nök 5,0 5,2 5,2
4 Me zõ gaz da sá gi mi nõ sí tés és törzs te nyé szet-fenn tar tás in téz mé nyei 1 865,6 2 567,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 799,9 3 586,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 664,6 2 508,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 921,3 793,1

3 Do lo gi ki adá sok 2 768,0 2 436,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 311,6 228,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 148,8

2 Fel újí tás 25,6

3 Köl csö nök 4,0 4,0
5 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 11 250,7 9 390,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 532,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 593,4 4 928,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 492,5 1 524,6

3 Do lo gi ki adá sok 2 084,6 2 034,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 500,0 921,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 170,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 580,2 1 198,7

2 Fel újí tás 6,8

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

3 Köl csö nök 0,4
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 6 350,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 623,0 1 909,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 741,4 3 778,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 268,4 1 214,3

3 Do lo gi ki adá sok 2 173,8 2 660,6

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 18,9 35,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,0 127,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 402,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 642,1

2 Fel újí tás 53,3

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 202,0
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3 Köl csö nök 2,0 1,5

7 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 599,0 648,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 90,0 122,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 361,3 371,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 121,8 119,8

3 Do lo gi ki adá sok 205,9 237,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 20,0 0,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,0 16,6

2 Fel újí tás 8,3

3 Köl csö nök 0,2

8 Ag rár ku ta tó in té ze tek 3 225,4 4 028,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 223,0 2 258,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 912,9 2 899,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 986,1 914,8

3 Do lo gi ki adá sok 1 549,4 2 376,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 87,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 506,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 494,1

2 Fel újí tás 36,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 92,1

3 Köl csö nök 8,6 7,6

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 36,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 202,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0

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 1 050,0 545,3

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 452,2

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 440,3 396,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 440,3 396,3

8 Ága za ti szak mai szer ve ze tek és kép vi se le tek tá mo ga tá sa 650,0 648,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 650,0 570,7

1
1

3
3

4
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
6

/1
4

7
. 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 tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

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



9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa 200,0 680,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 200,0 682,5

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 500,0 236,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11,8

3 Do lo gi ki adá sok 1,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 377,3

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 tá mo ga tá sa 584,2 9,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 584,2 6,8

11 Nem ze ti tá mo ga tá sok mû köd te té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

13 Osz tat lan föld tu laj don ki mé ré sé nek költ sé gei 1 200,0 506,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 200,0 60,0

15 Köz pon to sí tott be vé te lek bõl fi nan szí ro zott in téz mé nyi fel ada tok 3 080,0 749,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 330,0 684,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 750,0 1 072,5

17 Igyál te jet prog ram 1 900,0 778,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 900,0 760,5

19 Ál la ti hul la dék meg sem mi sí té se 1 500,0 796,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 500,0 196,2

20 Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa 150,0 135,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0 135,0

21 Kincs tá ri szol gál ta tá si dí jak 85,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 82,5

35 Egyéb szer ve ze tek fel ada ta i ra 508,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 511,5

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 5,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 73,0 12,3

3 Do lo gi ki adá sok 54,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 136,0
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2 HU0201-02 EU BSE el len õr zõ rend szer 35,6 45,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 172,0 227,1

3 Do lo gi ki adá sok 377,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 207,6 3,5

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 23,7

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

3 HU0201-03 Vi dék fej lesz té si in téz ke dé sek ki vi te le zé sét szol gá ló 
in téz mé nyi struk tú ra ki ala kí tá sa 1,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 12,3

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 47,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,5

3 Do lo gi ki adá sok 16,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 51,0 34,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 73,6 71,7

5 HU0201-05 Juh és kecs ke re giszt rá ci ós rend szer 91,2 120,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 168,7

3 Do lo gi ki adá sok 34,9

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 162,7 289,9

6 HU0201-06 Élel mi szer biz ton ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,6

3 Do lo gi ki adá sok 10,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 36,8

7 Ha tár át ke lõ he lyek szak em ber kép zé se (HU02/B/AG02)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,4

3 Do lo gi ki adá sok 28,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,1

9 Ag rár gaz da sá gi PHARE Ki vi te le zõ Cso port mû kö dé si költ sé ge 1,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 7,7

10 Ag rár gaz da sá gi in téz mény fej lesz tés (HU 01XX)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,5

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 8,3

11 Be fe je zõ dött PHARE prog ra mok ma rad vá nya i nak rendezése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,1

1
1

3
3

6
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
6

/1
4

7
. 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 tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

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



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 1 051,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,4

3 Do lo gi ki adá sok 70,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 852,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 147,1 1 771,7

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 89,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 7,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 270,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 153,7 391,7

21 Vad ál la tok (ró kák) ve szett sé ge el le ni in téz ke dé sek 401,0 32,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 93,5

3 Do lo gi ki adá sok 401,0 93,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 124,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 80,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 80,3

23 A ma gyar föld nyil ván tar tá si rend szer fenn tart ha tó sá gá nak ja ví tá sa 
HU03/AG/02-TL

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 35,5

3 Do lo gi ki adá sok 35,5

24 MSZR ala pú prog nó zi sok to vább fej lesz té se HU03/AG/03-TL

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,4

3 Do lo gi ki adá sok 3,4

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

25 EU-kon form tá mo ga tá sok be ve ze té se a me zõ gaz da sá gi szek tor ban 
HU03/AG/04-TL 0,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,0

3 Do lo gi ki adá sok 5,5

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 6,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 38,2 29,0

3 Do lo gi ki adá sok 29,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,8

27 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a ki fi ze tõ ügy nök ség ré szé re HU03/AG/01-TL

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,1

3 Do lo gi ki adá sok 12,1

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

29 HU03/IB/AG08-TL Élel mi szer-biz ton sá gi la bor stra té gia ki dol go zá sa 
Twin ning Light 0,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,5

3 Do lo gi ki adá sok 51,4
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30 HU02/IB/AG03-TL A ki fi ze tõ ügy nök ség ha té kony sá gá nak ja ví tá sa 
az akk re di tá ció után Twinning Light

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 38,5

3 Do lo gi ki adá sok 38,5

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 159,1 159,1

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 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 81,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,0 41,7

3 Do lo gi ki adá sok 41,7

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 Az élel mi szer-biz ton sá gi in téz mé nyi hát tér fej lesz té se 61,3

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 477,4 179,7

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 954,8 139,1

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 3 866,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 133,2

3 Do lo gi ki adá sok 0,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 750,0 4 293,7

2 Ter mõ föld vé de lem tá mo ga tá sa 1 200,0 572,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

3 Do lo gi ki adá sok 0,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 650,0 106,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 550,0 491,6

7 Ál lat te nyész té si fel ada tok 1 150,0 1 035,0

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 1 093,4

8 Hal gaz dál ko dás tá mo ga tá sa 280,0 238,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 47,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 280,0 151,9

9 Vad gaz dál ko dás tá mo ga tá sa 730,0 560,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,4

3 Do lo gi ki adá sok 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 730,0 526,5
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10 Nem ze ti Lo vas Prog ram 50,0 10,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 12 891,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,7

3 Do lo gi ki adá sok 152,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 202,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18 851,1 15 156,4

3 Köl csö nök 59,1
2 Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem-tá mo ga tá sok 107 582,2 111 538,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10 403,8
3 Do lo gi ki adá sok 5 201,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 107 582,2 126 250,5

4 Er dõ te le pí tés, er dõ szer ke zet-át ala kí tás, fá sí tás 4 015,0 2 813,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 015,0 1 802,6

5 Egyes spe ci á lis szö vet ke zé sek (TÉSZ, BÉSZ) tá mo ga tá sa 550,0 345,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 102,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 550,0

6 Ál lat kár ta la ní tás 1 100,0 1 150,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 44,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 100,0 1 184,4

7 Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU ál tal nem té rí tett ki adá sok 1 950,7 325,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 583,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 950,7 1 707,3

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 6 379,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 31 484,1 42 481,8
3 Do lo gi ki adá sok 148,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39 355,2 48 827,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 498,3 518,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 372,8 706,1

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 6 750,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15 000,0 21 790,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20 000,0 29 687,8

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
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13 EU tag ság ból ere dõ fel ada tok 2 013,1 191,0

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 1,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 65,3

14 Fe je ze ti tar ta lék 300,0 300,0

1–10. cím össze sen: 325 212,8 89 895,6 235 317,2 364 938,4 122 223,3 230 253,2

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 2 052,1

2 Er dõ vé del mi és er dõ gaz dál ko dá si bír ság 300,0 253,1

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 5 284,2

2 Föld vé del mi és ta laj vé del mi bír ság 20,0 48,1

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 1 190,0 721,7

2 Ló ver seny to ta li za tõr for ga lom utá ni be vé te lek 10,0 8,0

4 Hal gaz dál ko dá si be vé te lek

1 Ál la mi ha lász- és hor gász je gyek díja 280,0 207,3

2 Ha lá szat fej lesz té si hoz zá já ru lás 20,0 106,8

3 Hal vé del mi bír ság 20,0 20,5

5 Vad gaz dál ko dá si be vé te lek

1 Ál la mi va dász je gyek díja 500,0 567,3

2 Ha tó sá gi el já rá si díj, tró fea bí rá lat 50,0 100,3

3 Vad vé del mi hoz zá já ru lás 250,0 220,5

4 Vad azo no sí tó és üzem terv szol gál ta tás 25,0 78,0

5 Vad vé del mi bír ság 25,0 22,7

Össze sen: 325 212,8 100 635,6 235 317,2 364 938,4 131 913,9 230 253,2

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 8 278,6 8 829,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 110,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 305,6 6 199,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 639,0 1 904,3

3 Do lo gi ki adá sok 791,2 734,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 275,4 43,2
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 267,4 1,2

3 Köl csö nök 15,7 6,1

2 HM hi va ta lai 4 478,3 4 686,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 265,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 407,9 2 449,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 667,1 701,9

3 Do lo gi ki adá sok 1 267,8 1 469,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 135,5 187,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 11,1

3 Köl csö nök 0,6

3 HM hát tér in téz mé nyei 43 810,7 53 083,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 388,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 327,4 7 368,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 597,8 2 018,1

3 Do lo gi ki adá sok 32 383,8 40 369,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,3 161,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6 864,1

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 642,2 2 371,8

2 Fel újí tás 2 436,1 5 787,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 28,1

3 Köl csö nök 365,1 925,1 806,4

2 Ma gyar Hon véd ség

1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei 103 611,7 98 790,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 368,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25 158,0 28 336,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 455,5 8 313,1

3 Do lo gi ki adá sok 51 283,0 42 018,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 171,7 432,7

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 18 341,0

2 Fel újí tás 4 932,3 2 847,3

3 Köl csö nök 1,0 20,9 28,7

2 Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di csa pa tai 39 870,8 39 568,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 57,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 27 488,8 28 040,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8 420,2 8 147,1

3 Do lo gi ki adá sok 3 774,7 3 376,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 182,2 177,7

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 4,5

2 Fel újí tás 4,5
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3 Köl csö nök 3,5 45,3 41,9

3 Ma gyar Hon véd ség Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai 32 023,7 28 851,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 39,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20 251,9 18 103,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 314,3 5 599,5

3 Do lo gi ki adá sok 5 324,6 5 031,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 128,7 124,1

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 22,0 19,6

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 8 886,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 85,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 682,9 4 785,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 393,2 1 368,2

3 Do lo gi ki adá sok 2 251,8 2 447,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,9 18,4

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 49,7

3 Köl csö nök 0,4 20,6 14,1

2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal 2 453,7 2 508,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 672,3 1 662,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 505,7 509,7

3 Do lo gi ki adá sok 227,0 245,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,8 6,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 40,9 61,6

3 Köl csö nök 0,6 0,6

4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 6 611,1 5 772,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 595,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 806,6 3 669,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 115,6 1 057,9

3 Do lo gi ki adá sok 1 282,8 1 178,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,4 13,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 26,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 390,5 247,8

3 Köl csö nök 0,2 0,3 0,1

5 Ka to nai Ügyész sé gek 1 041,4 1 203,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 756,0 851,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 234,7 260,7

3 Do lo gi ki adá sok 47,3 74,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,2 3,3
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3 Köl csö nök 0,2 0,3 0,1

6 MH Egész ség ügyi in té ze tek 6 051,1 6 455,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 245,0 4 812,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 109,2 5 860,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 939,3 1 866,9

3 Do lo gi ki adá sok 3 209,0 3 339,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 38,6 39,2

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 33,8

7 Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal 244,2 247,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 136,2 135,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 42,6 41,2

3 Do lo gi ki adá sok 52,1 50,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5 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 13,7

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 100,0 113,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0 113,0

5 Köz pon ti lag ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány za tok 1 206,0 1 212,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

5 La kás tá mo ga tás 1 000,0 1 006,0

6 La kás épí tés 206,0 184,5

6 Ka to nai vé del mi be ru há zá sok 2 158,0 3 243,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 158,0 3 243,6

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

3 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa 75,2 113,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,2 112,1

5 Köz hasz nú Tár sa sá gok ál tal el lá tott ál la mi fel ada tok fi nan szí ro zá sa 3 407,0 4 301,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 182,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 407,0 4 483,6

15 Nem zet kö zi kár té rí tés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,3

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

24 Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez 1 718,6 1 303,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 718,6 1 316,9
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25 Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz 3 048,3 2 613,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 048,3 928,3

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 4,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,6 6,7

29 Ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ban 29,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 29,3

32 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak és a sor ál lo mány 
tár sa da lom biz to sí tá si 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 kiadásaihoz 14 119,6 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 14 119,6

34 Vé del mi fe lül vizs gá lat cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 20 000,0

35 Egyéb uni ós be fi ze té sek 150,3 150,3

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,3 142,3

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 61,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,0 61,0

38 A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal össze füg gés ben fel me rült, a Ma gyar 
Ál lam kincs tár ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok díjai 11,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 10,2

Össze sen: 288 116,6 5 245,0 282 871,6 317 411,4 17 746,4 286 160,2

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 3 457,6 3 189,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 857,6 3 239,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 050,5 2 292,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 643,2 702,8

3 Do lo gi ki adá sok 2 242,9 2 415,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0 512,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 315,5 396,2

2 Fel újí tás 23,1 24,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30,0
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3 Köl csö nök 9,7 9,7

2 IM Párt fo gó Fel ügye lõi és Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat Or szá gos Hivatala 4 672,9 4 466,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 686,0 2 461,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 866,8 748,6

3 Do lo gi ki adá sok 577,8 709,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 6,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 530,3 245,4

3 Szak ér tõi In té ze tek 1 750,1 1 732,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 84,5 101,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 187,7 1 183,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 380,7 375,3

3 Do lo gi ki adá sok 246,2 238,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,0 45,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 1,9

3 Köl csö nök 1,0 0,5

4 IM Bün te tés-vég re haj tás 35 164,2 35 828,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 415,9 3 005,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 434,9 19 845,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 956,6 5 863,8

3 Do lo gi ki adá sok 8 924,6 9 485,9

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 2,7 2,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 010,0 2 314,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 100,0 242,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 930,6 458,2

2 Fel újí tás 357,7 366,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 317,8

5 La kás tá mo ga tás 40,0 40,0

3 Köl csö nök 108,0 85,0 97,4 104,5

5 Köz pon ti Kár ren de zé si Iro da 1 271,6 1 537,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,2 147,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 639,8 815,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 209,1 259,3

3 Do lo gi ki adá sok 418,9 581,3

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 6,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,0 17,8

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

1 Be ru há zás

3 Igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség be ru há zá sai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,9
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4 Bün te tés-vég re haj tás be ru há zá sai 342,2 162,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 172,4

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 24,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 31,5

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 szó ló tör vény alap ján meg ál la pí tott kár ta la ní tás 97,5 142,8

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 97,5 148,6

5 Pe ren kí vü li jogi szol gál ta tá sok 115,0 103,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,6
3 Do lo gi ki adá sok 115,0 134,7

6 Tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, tá mo ga tá sok 270,0 240,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 38,0 2,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0 0,7

3 Do lo gi ki adá sok 50,0 33,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 170,0 189,5

7 A Sors-Tár sak Köz hasz nú Egye sü let Tá mo ga tá sa 30,0 27,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 18,5

9 Fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont elõ irány za tok rendezése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 67,1

3 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Em be ri Jo gok Ma gyar Köz pont ja Köz ala pít vány 12,0 10,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 10,8

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
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,5

3 Do lo gi ki adá sok 34,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 319,0 188,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 319,0 316,2

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 14,4
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
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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 prog ra mok hoz 
HU-9916 PR/TS/06

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 40,8 64,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,8 39,4

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 72,3 121,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 72,3 70,7

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 241,8 156,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 241,8 95,6

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 66,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 101,8 40,3

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 61,1 186,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 61,1 185,1

8 VVER-440/213 tí pu sú atom erõ mû vek 2. szin tû va ló szí nû sé gi biz ton sá gi 
elem zé sé nek ha tó sá gi ér té ke lé se HU 0111-01

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 48,0

9 Püs pök szi lá gyi ra dio ak tív hul la dék ke ze lõ és tá ro ló te lep vissza nyer he tõ sé gi  
és el he lye zé si le he tõ sé ge i nek értékelése HU 0111-02

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,0

7 Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 327,2 327,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 424,9 1 674,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 603,9 609,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 186,9 176,5

3 Do lo gi ki adá sok 881,3 1 055,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 189,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 80,0 250,8

1–7. cím össze sen: 54 778,5 6 884,6 47 893,9 56 526,1 9 616,1 47 838,4

8 Ala pok tá mo ga tá sa

1 Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap 5 790,0 6 731,3

Össze sen: 60 568,5 6 884,6 47 893,9 63 257,4 9 616,1 47 838,4
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Igaz ga tá sa

1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 5 435,8 6 480,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 821,3 1 478,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 379,8 4 011,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 062,5 1 216,2

3 Do lo gi ki adá sok 1 626,1 2 347,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,3 251,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 806,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 79,4 23,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 67,0 328,9

3 Köl csö nök 20,0 20,0 13,6 13,6

2 GKM Gaz da sá gi igaz ga tó ság 1 518,3 1 670,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 550,0 730,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 366,1 403,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 119,6 135,6

3 Do lo gi ki adá sok 1 163,3 1 539,5

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,4 866,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 354,6 334,0

2 Fel újí tás 67,6 71,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 81,5

3 Köl csö nök 0,4 0,4

2 Szén bá nyá sza ti Szer ke zet-át ala kí tá si Köz pont 37,5 37,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,6 32,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 26,7 30,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,2 9,3

3 Do lo gi ki adá sok 16,2 22,6

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

3 Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal 858,4 922,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 42,1 55,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 518,0 522,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 160,6 167,1

3 Do lo gi ki adá sok 119,6 308,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,1

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 102,0 94,5

4 Ma gyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal 1,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 993,8 2 099,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 738,9 722,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 233,0 227,8

1
1

3
4

8
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
6

/1
4

7
. 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 tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

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



3 Do lo gi ki adá sok 940,2 1 054,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,7 7,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0 2,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 60,0 54,6

2 Fel újí tás 15,0 1,5

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

3 Köl csö nök 3,3 3,2

5 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 69,9 79,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,2 50,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 64,5 60,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,3 21,1

3 Do lo gi ki adá sok 34,3 42,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

2 Fel újí tás 2,8

6 Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um 92,4 136,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,8 4,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 33,5 33,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11,4 11,5

3 Do lo gi ki adá sok 21,8 77,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 30,5 25,4

2 Fel újí tás 16,7

8 Ne mes fém vizs gá ló és Hi te le sí tõ Intézet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 579,0 587,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 64,0 73,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,1 19,9

3 Do lo gi ki adá sok 475,6 508,9

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 35,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 11,5 11,8

2 Fel újí tás 2,2 1,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,5

3 Köl csö nök 3,8 1,0 0,7 0,7

9 Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat 1 165,3 1 316,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 135,9 1 015,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 057,1 1 051,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 334,3 331,6

3 Do lo gi ki adá sok 842,7 770,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,0 76,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 80,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 43,8 139,9

2 Fel újí tás 16,3 39,7
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3 Köl csö nök 2,6 2,6 1,2 1,2
10 Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal 634,0 668,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,1 1 200,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 479,1 616,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 149,3 185,5

3 Do lo gi ki adá sok 13,2 702,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,0 9,2

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 4,4 110,6

2 Fel újí tás 3,1 2,4

3 Köl csö nök 1,5 1,5 0,5 0,5
11 Ma gyar Ener gia Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 671,3 1 807,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 578,6 575,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 171,0 171,1

3 Do lo gi ki adá sok 818,3 974,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 2,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0 0,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 100,1 22,0

2 Fel újí tás 2,0

3 Köl csö nök 2,4 1,1 1,7 1,6
12 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 590,0 3 635,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 403,4 1 406,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 425,0 429,2

3 Do lo gi ki adá sok 1 403,6 1 472,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 84,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 222,0 222,0

2 Fel újí tás 30,0 19,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,0 0,6

3 Köl csö nök 5,0 7,2 2,2
13 Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 618,5 2 467,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 098,8 1 024,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 364,5 318,0

3 Do lo gi ki adá sok 973,0 887,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,1 7,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 18,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 109,1 189,7

2 Fel újí tás 64,0 99,0

3 Köl csö nök 2,1 2,0
15 Köz le ke dé si Fel ügye le tek 0,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24 624,1 24 433,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 472,0 8 732,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 940,6 2 561,8
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3 Do lo gi ki adá sok 6 514,9 6 369,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 736,6 3 603,2

6 Ka mat fi ze té sek 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 38,2 50,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 692,1 2 747,3

2 Fel újí tás 218,1 147,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 7,3

3 Köl csö nök 101,0 13,0 77,6 60,1

16 Köz le ke dé si Mú ze um 330,8 372,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,4 65,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 240,3 247,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 85,9 76,6

3 Do lo gi ki adá sok 25,6 109,2

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 2,9

2 Fel újí tás 24,2

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 1 888,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 645,3 716,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 227,6 225,1

3 Do lo gi ki adá sok 761,5 780,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 201,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 18 391,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 80,0 65,0

2 Fel újí tás 10,0 17,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6 986,9

3 Köl csö nök 25,0 29,9 4,9

18 Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság 204,6 276,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 331,4 471,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 358,9 374,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 108,6 110,9

3 Do lo gi ki adá sok 65,9 133,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,6 40,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14,0 19,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14,0 25,1

2 Fel újí tás 1,0 1,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 555,3

19 MÁV Köz egész ség ügyi In té zet 57,8 68,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 41,5 44,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,3 13,5

3 Do lo gi ki adá sok 3,0 18,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 5,5
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20 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek 193,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9 029,4 9 067,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 277,5 3 885,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 474,8 1 333,3

3 Do lo gi ki adá sok 3 152,3 3 905,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,3 12,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 167,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 89,5 96,8

2 Fel újí tás 34,0 42,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 194,5

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 18 661,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 938,8 6 127,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 864,8 1 833,6

3 Do lo gi ki adá sok 5 770,8 5 284,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 280,2 258,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,0 179,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 347,4 3 824,1

2 Fel újí tás 53,0 189,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,0 703,8

3 Köl csö nök 42,0 10,6 22,4 126,4

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 1 080,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 200,0 1 139,9

2 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 100,0 21,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9,6

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 tõk fej lesz té se 762,2 686,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 762,2 641,9

2 Lo gisz ti kai köz pont fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 102,2

4 Kom bi nált fu va ro zás fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 31,5

6 GYSEV pá lya be ru há zás 600,0 540,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 600,0 540,0
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7 Vas út-egész ség ügyi fej lesz té sek 60,0 21,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 167,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 60,0 66,4

9 Aka dály men tes köz le ke dés fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 45,0

20 Rév- és komp köz le ke dés fej lesz té se

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 31,3

23 ,,Schen ge ni” vas úti ha tár ál lo má sok ki ala kí tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 61,1

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 524,1 471,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5

3 Do lo gi ki adá sok 2,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 150,0

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 444,1 963,4

3 Szab vá nyo sí tá si  és akk re di tá lá si nem zet kö zi fel ada tok 100,0 90,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 89,9

4 Ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se 80,0 72,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7

3 Do lo gi ki adá sok 8,0 44,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 72,0 95,4

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 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 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 100,0 34,9

9 A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada tai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 700,0 1 210,7

3 Do lo gi ki adá sok 0,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 700,0 1 097,4

18 Ál la mi több let fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 510,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 509,6

19 Lé gi köz le ke dé si igaz ga tás sal kap cso la tos feladatok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 229,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 244,7
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0
20 Urán érc bá nya hosszú távú kör nye ze ti kár el há rí tás 610,9 549,8

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 610,9 549,4

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 0,1 100,6
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

48 Pro ject Ge ne ra ti on Fa ci lity II. ütem (Ver seny ké pes gaz da ság mun ka cso port 
fel ada ta i nak ellátására)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 15,0

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

1 Be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat 9 500,0 8 936,9

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 8 936,9

2 Nem ze ti be ru há zás-ösz tön zé si vál lal ko zá si cél elõ irány zat

1 Nem ze ti be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat 2 851,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 89,7

3 Do lo gi ki adá sok 843,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 406,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 271,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6 843,5

2 Han no ver EXPO 2000 Vi lág ki ál lí tás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,3

3 Kis- és kö zép vál lal ko zá sok be ru há zá sa i nak ka mat tá mo ga tá sa és EK 
társ fi nan szí ro zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 41,5

3 Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat 3 567,0 3 210,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,5
3 Do lo gi ki adá sok 500,0 2 755,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 067,0 1 705,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 51,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 000,0 6 533,4

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 13 430,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 9,3
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15 000,0 13 320,7

5 Tõzs dei be ve ze tés re ké szü lõ vál lal ko zá sok tá mo ga tá sa 100,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0

6 Tu risz ti kai cél elõ irány zat-ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 924,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 871,0

7 Ke res ke de lem-fej lesz té si cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 105,6

3 Do lo gi ki adá sok 398,2

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

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 72 781,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 700,0 876,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33 350,0 33 782,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 46 975,7 39 839,1

6 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat

1 Ener gia gaz dál ko dás 45 000,0 108 701,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,8

3 Do lo gi ki adá sok 52,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45 000,0 75 848,5

6 Ka mat fi ze té sek 119,3

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 3 499,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,4

3 Do lo gi ki adá sok 1,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 888,0 3 086,8

12 Az EU-hoz való csat la ko zás gaz da sá gi és köz le ke dé si prog ram ja és kor mány za ti 
fel ada tai

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

1 Új meg kö ze lí té sû di rek tí vák át vé te lé nek tá mo ga tá sa HU03/IB/IM01-TL

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,2

3 Do lo gi ki adá sok 14,4

2 Fel ké szü lés a me zõ gaz da sá gi im port kvó ta en ge dé lye zé si te vé keny ség 
el lá tá sá ra HU03/IB/AG06-TL

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,8

3 Do lo gi ki adá sok 6,8

3 Tech no ló gi ai koc ká zat elem zé si kép zés a sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé vel 
kap cso lat ban HU03/IB/EN03-TL

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9,0

3 Do lo gi ki adá sok 8,0
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14 Tár sa dal mi szer ve ze tek cím zett tá mo ga tá sa

4 Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0

5 Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tá mo ga tá sa 100,0 90,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 85,4

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

7 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
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 171,6

17 GM fe je ze ti elõ re nem ter ve zett ki adá sok 70,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7
3 Do lo gi ki adá sok 45,1

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 22 299,8

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22 299,8 22 102,6

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 300,0 270,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 269,8

3 Költ ség té rí tés a vas úti pá lyák és tar to zé ka ik mû köd te té sé hez 400,0 360,0

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 meg fe lel te té se 10 000,0 9 000,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10 000,0 8 993,7

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 500,0 450,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0

7 Schen gen Alap 52,5 47,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 45,1
3 Do lo gi ki adá sok 56,4

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
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9 EU tá mo ga tás sal meg va ló su ló nagy pro jek tek elõ ké szí té sé hez kap cso ló dó 
irá nyí tást se gí tõ támogatás 29,4

10 CONNECT  (MTS e-köz le ke dés) 12,5 11,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 192,7 53,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 205,2 19,2

11 TEN-T pá lyá za tok 550,0 495,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 366,4 1 098,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 916,4 787,4

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 480,0 431,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 480,0 430,7

16 Az ága zat vé del mi fel ké szí té sé nek ál la mi fel ada tai a hon vé del mi tör vény alapján 100,0 109,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 102,8

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 non-pro 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
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 tás 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 42,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 50,0 38,4

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

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

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 90,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 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 45,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25,4 19,3

3 Do lo gi ki adá sok 19,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 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 91,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 63,6 1,7

3 Do lo gi ki adá sok 44,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 63,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 152,7 42,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 254,5

3 Vas úti inf ra struk tú ra ha té kony sá gá nak nö ve lé se HU04IB/TR01
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 74,2

3 Do lo gi ki adá sok 74,2

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 18,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,4
3 Do lo gi ki adá sok 1,0 13,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 19,0 55,0

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 81,0

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 80,9

3 Ipa ri Hul la dék hasz no sí tó Kht. tá mo ga tá sa 20,0 18,0

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 18,0

4 De sign Ter mi nál Kht. tá mo ga tá sa 10,0 9,0

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 9,0

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 1 800,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 950,0 1 749,0

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 49,9

38 Fel zár kóz ta tá si Inf ra struk tu rá lis Fej lesz té si Alapprogram

1 Gyors for gal mi út há ló zat prog ram 44 052,0 39 646,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14 372,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 44 052,0 62 211,2

5 Vas út há ló zat fej lesz tés

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 184,8

6 Ceg léd–Kis kun fél egy há za pá lya re ha bi li tá ció EIB hitelbõl

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 620,9

8 Mo nor Kis tói úti köz úti alul já ró

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

9 M44 gyors for gal mi út ter ve zé se, elõ ké szí té se Szar vas–Ti sza kürt sza ka szon 400,0 360,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 400,0 208,7

39 MÁV Rt. EU-kon form át ala kí tá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lás

1 MÁV Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek 3 700,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 000,0
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40 Fe je ze ti tar ta lék 200,0 200,0

47 Kö tött se gély hi te le zés 650,0 585,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 277,5
3 Do lo gi ki adá sok 39,0 0,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 611,0 214,1

48 Föld gáz-ár eme lés in téz mé nyi el len té te le zé se 786,8

1–25. cím össze sen: 322 628,9 67 741,8 254 887,1 400 811,7 111 117,1 310 294,5

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 köz szol gál ta tá sa i hoz 52 970,0 52 969,9

2 Bá nya be zá rás 1 400,0 1 399,9

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 2 053,6

2 Gép jár mû adó és túl súly díj 800,0 852,6

3 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat be fi ze té se 45 000,0 108 701,6

Össze sen: 376 998,9 114 441,8 254 887,1 455 181,5 222 724,9 310 294,5

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 7 180,2 7 618,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,9 1 348,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 399,2 2 632,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 791,5 844,8

3 Do lo gi ki adá sok 3 235,4 2 337,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 674,5 922,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,0 1 177,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 85,5 1 081,0

2 Fel újí tás 20,0 16,2

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 120,4

3 Köl csö nök 5,0 5,0 11,4 11,4
2 Igaz ga tá si és hát tér in téz mé nyek 2 460,0 8 254,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 71,2 946,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 075,1 1 296,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 354,5 421,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 055,6 1 258,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 107,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7 367,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 35,5 863,7

2 Fel újí tás 10,5 0,8
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 8 185,9

3 Köl csö nök 4,5 4,5 4,4 0,7
3 Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat 1 243,3 1 264,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 977,3 1 329,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 820,8 912,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 270,8 275,1

3 Do lo gi ki adá sok 868,7 890,5

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0 25,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 190,0 215,3

2 Fel újí tás 85,0 67,9

3 Köl csö nök 3,0 3,0 4,4 4,4
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 34 979,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 576,7 7 869,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15 435,5 20 079,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 963,2 6 356,3

3 Do lo gi ki adá sok 6 949,0 13 738,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,3 110,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 27,0 5 170,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 257,8 3 757,1

2 Fel újí tás 77,9 250,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 703,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 3 247,2

3 Köl csö nök 5,5 5,5 28,5 24,7
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 405,8 368,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 90,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 405,8

3 Kör nye zet vé de lem be ru há zá sai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,7

4 Ter mé szet vé de lem be ru há zá sai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 138,1

5 Víz ügyi szer vek be ru há zá sai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 41,5

6 Ki emelt vá ro sok szenny víz ke ze lé se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 52,7

7 Víz kár el há rí tás

3 Bod rog kö zi ár víz vé del mi rend szer fej lesz té se
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,4
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5 Vá sár he lyi terv to vább fej lesz té se 8 000,0 6 419,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 532,7

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 2 047,5 549,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 413,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 725,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 047,5

9 Ba la to ni re gi o ná lis ví zi köz mû-há ló zat fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 232,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 703,9

10 Egyéb víz mi nõ ség-vé de lem

1 Egyéb víz mi nõ ség-vé de lem
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 36,1

2 Víz bá zis vé de lem
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,7

3 Víz rajz
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,7

11 Ba la to ni víz mi nõ ség-vé de lem

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 68,2

12 Nagy ma ros fe let ti be fe je zet len véd töl té sek rendezése

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

14 Víz kár el há rí tás egyéb be ru há zá sai

1 El sõ ren dû ár víz vé del mi mû vek fej lesz té se és re konst ruk ci ó ja
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 21,1

2 Fo lyó- és tó sza bá lyo zás
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,2

3 Nagy mû tár gyak re konst ruk ci ó ja
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,1

4 Domb vi dé ki víz ren de zés
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

6 Víz pót ló és el osz tó rend sze rek 5,2
7 Duna–Ti sza közi ho mok hát ság víz vissza tar tá sa, víz pót lá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 89,8

8 Ba la to ni víz kár el há rí tás
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,0
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9 Tá ro zós víz ren de zés tá mo ga tá sa
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,6

15 Víz kész let-gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,4

16 Inf ra struk tú ra-fej lesz té si fel ada tok

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

19 EU Víz Ke ret irány elv vég re haj tá sá nak fel ada tai 523,9 161,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 523,9

20 Ivó víz-mi nõ ség ja ví tó prog ram 531,4 339,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 531,4 20,2

21 Szenny víz el ve ze té si és tisz tí tá si prog ram 1 500,0 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 1 226,1

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

13 Vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek hely re ál lí tá sa program

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 109,8

30 Kincs tá ri szám la ve ze té si dí jak ki fi ze té se 3,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 3,0

31 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok tech ni kai ma rad vá nya

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 404,2

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
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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

37 Hul la dék ke ze lé si és gaz dál ko dá si fel ada tok 3 374,0 2 316,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 153,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 173,0 50,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 135,0 339,6

3 Köl csö nök 0,1
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 2 400,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 000,0 1 909,0

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 200,0 177,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 93,5

3 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 200,0 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 113,8

6 2007–2013 kö zöt ti nagy pro jek tek elõ ké szí té se

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

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) 281,4 253,3
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 426,2 127,9

3 Do lo gi ki adá sok 127,9

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 381,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 171,3 657,4

9 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-0304) 35,0 31,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 159,3 61,7

3 Do lo gi ki adá sok 74,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 194,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 17,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 17,9

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) 137,4 123,7

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

2 Víz ke ret irány elv vég re haj tá sa II. fá zis (2004/016-689.02.03) 6,3 5,7
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

8 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2 084,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 019,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8 586,5

3 Köl csö nök 365,1

3 Kör nye zet vé del mi alap cél fel ada tok – sváj ci segély

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 481,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 481,0

9 GEF – A Duna szennye zett sé gé nek csök ken té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 41,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 41,8

10 Fe je ze ti tar ta lék 175,1 175,1

1–10. cím össze sen: 69 285,7 5 520,8 63 764,9 101 092,4 28 189,3 66 972,7

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 1 434,0

2 Bír sá gok

1 Lég szennye zé si bír ság 500,0 1 373,7

3 Szenny víz bír sá gok 410,0 1 142,9

4 Ve szé lyes hul la dék bír ság 60,0 132,2

5 Zaj- és rez gés vé del mi bír ság 15,0 6,2

6 Ter mé szet vé del mi bír ság 15,0 9,7
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3 Ter mék dí jak
1 Gu mi ab roncs ter mék dí jak 2 000,0 –44,8
2 Cso ma go ló esz kö zök ter mék dí ja 5 500,0 8 519,6
3 Hû tõ be ren de zé sek ter mék dí ja 3 500,0 1 887,8
4 Ak ku mu lá to rok ter mék dí ja 500,0 203,2
5 Ke nõ ola jok ter mék dí ja 7 500,0 6 041,4
7 Rek lám hor do zó pa pí rok ter mék dí ja 800,0 1 669,2
9 Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ter mék dí ja 6 000,0 1 139,8

4 Víz ügyi tá mo ga tá sok vissza té rü lé se 100,0 7,0
5 Víz kész let já ru lék 11 100,0 12 304,3

Össze sen: 69 285,7 44 870,8 63 764,9 101 092,4 64 015,5 66 972,7

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS

1 Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal
1 Köz pon ti igaz ga tás 2 153,5 2 739,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5 68,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 017,9 1 330,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 323,8 384,1
3 Do lo gi ki adá sok 566,8 872,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 1,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 100,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 240,0 146,8
2 Fel újí tás 0,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,5 200,0

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

2 Tu risz ti kai Hi va tal 359,8 495,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 170,7 215,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 55,4 64,9
3 Do lo gi ki adá sok 133,7 133,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 36,8
2 Fel újí tás 4,7

3 Te rü le ti Fõ épí té szi Iro dák 338,1 369,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0 14,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 188,7 209,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 65,0 65,0
3 Do lo gi ki adá sok 83,4 94,8
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,0 32,5

4 Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal 483,1 961,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 272,9 358,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 88,3 112,2

3 Do lo gi ki adá sok 60,3 131,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,1 27,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,5 76,1

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 97,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 54,9
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 49,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 92,9 43,8

2 2007–2013 kö zöt ti idõ szak stra té gi ai ter ve zé si és elem zé si fel ada tai 116,1 104,5

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 0,7

3 ROP Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek Tá mo ga tá sa 400,0 360,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 228,0 275,0

4 La kás- és épí tés ügy

4 Fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sa hasz nált la kás ra 7 000,0 18 200,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7 000,0 16 615,4

5 Lak bér tá mo gat ás 3 400,0 263,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,4

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 400,0

6 Az beszt ce ment bõl épült há zak szak ér tõi vizs gá la ta 19,6 17,6
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 17,6

5 Tu risz ti kai cél elõ irány zat 9 657,2 8 654,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 334,6
3 Do lo gi ki adá sok 348,0 298,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 209,2 6 360,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 488,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 100,0 6 745,6
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3 Köl csö nök 83,8

6 La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa 1 900,0 3 865,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 130,0

3 Do lo gi ki adá sok 143,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 165,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 801,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 900,0 1 526,8

7 Épí tés ügyi cél elõ irány za tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 220,0 1 833,2

3 Do lo gi ki adá sok 1,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 220,0 715,3

8 Ál la mi Tá mo ga tá sú Bér la kás Prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 34,4

3 Do lo gi ki adá sok 34,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 11 981,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9 092,0

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 1 000,0 888,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 072,2

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 49,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 140,0 41,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 570,0 599,3

2 Szi get köz és tér sé ge re ha bi li tá ci ó ja, Mo so ni-Du na komp lex te rü let fej lesz té se 230,0 204,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 340,3

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 2,1

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 150,0 273,8

3 Du na–Ti sza közi hát ság te rü let fej lesz té si prog ram ja 640,0 569,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 150,0

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 16,1

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 52,3

4 Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se 600,0 532,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 87,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0
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3 Do lo gi ki adá sok 58,0 39,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 31,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 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, M8, na túr par kok) 275,0 244,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 171,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 27,5

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

3 Do lo gi ki adá sok 46,7 37,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 38,5 18,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 156,8 97,8

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 inf ra fej lesz té se, ingatlanszerzés) 438,2 343,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 405,0

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 7,0

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 266,8 710,5

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 228,5 158,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 308,3

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 9,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 189,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 128,5

14 Kis tér sé gi meg bí zott há ló zat mû köd te té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 219,5

3 Do lo gi ki adá sok 69,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,9

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 2 490,9

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 434,0 357,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 078,0 336,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 326,0 140,4

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 624,0 42,1

2 De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok 18 000,0 16 189,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 800,0 265,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8 676,0 18,3

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 1 800,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 37,0

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

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 580,0 522,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 580,0 212,6

5 Há rom szo ros esély te rem tés a szo ci á lis el lá tó rend szer fej lesz té sé vel 120,0 108,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

6 Bel te rü le ti ki épí tet len köz út há ló zat fej lesz té se 300,0 172,0

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 300,0 368,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 300,0

4 Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16 415,7

3 Do lo gi ki adá sok 401,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 986,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 29,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11 475,9

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.) mû kö dé si kiadásai 350,0 350,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 350,0 312,5
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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 ki adá sai 261,7 261,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 104,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 261,7 221,9

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 el ké szí té se) 1 234,0 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 1 234,0 976,7

4 Egyéb te rü let fej lesz té si in téz mé nyek mû kö dé si ki adá sai 70,0 70,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 70,0 56,3

6 Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram és INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés pro jek tek 
in téz mény rend sze ri fej lesz té se, mûködtetése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 159,3

3 Do lo gi ki adá sok 55,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 66,7

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 58,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,5 28,0

2 PHARE Vég re haj tó Szer ve ze ti fel ada tok el lá tá sa 656,0 590,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5

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 160,7 590,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,5

3 In for má ci ós szol gál ta tá sok mû köd te té se 277,0 229,3

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 26,3 191,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 113,2

7 INTERREG Kö zös sé gi kez de mé nye zés prog ram jai

1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 131,3 118,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 265,5 112,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 354,0 33,6

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 221,3 199,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 252,7 172,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 337,5 40,3
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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 86,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 60,0 66,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 79,5 22,5

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 69,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 121,5 59,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 162,0 59,4

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 25,9

5 INTERREG IIIB 78,8 70,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,8 4,4

6 INTERREG IIIC 75,8 68,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,8 28,6

7 INTERACT 2,3 2,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,3 5,2

8 INTERREG cél tar ta lék 27,8 25,0

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 320,0 288,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

3 Do lo gi ki adá sok 6,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 320,0 270,0

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 31,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 123,1

3 Do lo gi ki adá sok 30,0 139,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 81,2 78,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 86,2 155,7

2 Ha tá ron át nyú ló CBC (HU 02XX) 1 401,0 262,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 331,7 1 691,0

3 Do lo gi ki adá sok 633,8 19,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 495,9 1 053,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 199,2 1 688,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 802,2 2 153,9

3 Ha tá ron át nyú ló CBC (HU 03XX) 1 002,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20,0 1 423,3

3 Do lo gi ki adá sok 20,0 6,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 180,0 995,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 180,0 777,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 022,7

6 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 02XX) 1 840,9 1 656,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 91,5 1 272,7

3 Do lo gi ki adá sok 357,7 425,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 142,1 9,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 265,1 562,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 697,7 1 024,2

7 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 03XX) 2 266,0 2 039,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 99,4 3 087,7

3 Do lo gi ki adá sok 96,5 270,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 433,6 159,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 888,9 772,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 724,2 1 394,5

8 INTERREG III. HU 02XX

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 582,2 263,2

3 Do lo gi ki adá sok 170,8 14,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 411,4 154,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16,9 7,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,9 8,8

9 INTERREG III. HU 03XX

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 742,2 648,8

3 Do lo gi ki adá sok 235,3 146,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 489,0 333,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 155,9 32,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 173,8 44,0

10 Kül sõ ha tá rok tá mo ga tá sa 371,1 334,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,5 126,5

3 Do lo gi ki adá sok 242,5 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 714,0 520,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 895,1 668,7

11 Gaz da sá gi és szo ci á lis ko hé zió erõ sí té se (HU 0008)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 921,5

3 Do lo gi ki adá sok 12,9

12 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ra mok (HU 00XX)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 317,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 69,9

13 Gaz da sá gi és szo ci á lis ko hé zió erõ sí té se (HU 01XX)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 463,7

3 Do lo gi ki adá sok 937,8

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 525,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 691,9
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14 Uni ós pro jek tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 125,4

11 EU tá mo ga tá sok (PIK, SAKK, PEA II.)

1 EU tá mo ga tá sok tech ni kai se gít ség nyúj tá sa (PIK) 31,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 30,3

3 Pro jekt Elõ ké szí tõ Alap II. (PEA II.)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 570,0

3 Do lo gi ki adá sok 20,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 994,3

1–5. cím össze sen: 77 425,9 11 221,3 66 204,6 81 199,0 66 885,7 69 798,4

6 La kás tá mo ga tá sok

1 Egyéb la kás tá mo ga tá sok 215 067,9 232 565,6

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 300,0 739,3

Össze sen: 292 493,8 11 521,3 66 204,6 313 764,6 67 625,0 69 798,4

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 7 999,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 145,5 147,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 191,1 3 996,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 381,1 1 238,8

3 Do lo gi ki adá sok 1 846,3 2 237,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,0 29,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0 8,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 294,0 185,6

2 Fel újí tás 48,1

3 Köl csö nök 25,0 12,0 40,7 16,5

2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 26 344,7 25 841,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7 707,9 6 078,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 186,9 15 451,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 313,4 3 023,4

3 Do lo gi ki adá sok 12 207,0 13 336,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 677,3 143,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 849,6 1 126,7

2 Fel újí tás 1 000,0 1 049,3
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3 Köl csö nök 173,0 171,9 138,2

2 Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la 647,2 10 851,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5 415,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 404,8 468,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 134,5 143,4

3 Do lo gi ki adá sok 92,9 260,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 996,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,0 3,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 18,5 22,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 504,0

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

2 Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás kül ügyi Nem ze ti Prog ram ja

2 EU in teg rá ci ós kép zés 20,0 11,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 20,0 11,4

3 NATO Bé ke part ner ség 37,0 33,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,5 5,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,1 0,3

3 Do lo gi ki adá sok 27,4 15,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,1

5 Bõs-Nagy ma ros nem zet kö zi bí ró sá gi el já rás 30,0 27,0

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 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 7,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,3

6 Nem zet kö zi tag dí jak és eu ró pai uni ós be fi ze té sek

1 Nem zet kö zi tag dí jak 2 440,0 2 031,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2 440,0 1 944,3

2 Eu ró pai uni ós be fi ze té sek 460,0 460,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 460,0 382,9

7 Kül ügyi se gé lye zés 50,0 235,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,0

3 Do lo gi ki adá sok 0,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 123,5

8 Tu ris ta köl csö nök 2,0 2,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,0 1,1

3 Do lo gi ki adá sok 10,0 2,8
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9 Ál la mi Pro to koll ki adá sai

1 Ál lam fõi pro to koll elõ irány zat-ma rad vá nya

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 77,0

2 Kor mány fõi Pro to koll ki adá sai 500,0 525,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,0 5,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40,0 30,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,6 2,8

3 Do lo gi ki adá sok 461,4 495,7

10 Kül föl di tá jé koz ta tás/Ide gen nyel vû lap ki adás elõ irány zat-ma rad vá nya

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,0

11 To le ran cia Prog ram 38,2

12 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

3 Te le ki Lász ló Ala pít vány tá mo ga tá sa 139,7 125,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 139,7 115,3

4 Ma gyar–ro mán Gozs du Köz ala pít vány 47,0 42,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,0

5 Esély a Sta bi li tás ra Köz ala pít vány (Sze ge di fo lya mat) 115,0 78,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,0 72,5

6 Eu roC lip-Eu ro Ka pocs Köz ala pít vány (Nyír egy há zi Fo lya mat) 115,0 78,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,0 75,0

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 41,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 46,0

8 Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány 60,0 54,0

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 49,5

9 De mok rá cia Köz pont 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

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 40,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,0 36,3

15 Kül ügyi kom mu ni ká ció 300,0 255,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 110,0 72,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 190,0 51,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,1

20 Ke res ke de lem fej lesz té si cél elõ irány zat-ma rad vá nya

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 10,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 140,1

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 975,0 799,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 86,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 83,6 5,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,1 0,8

3 Do lo gi ki adá sok 134,0 133,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 732,3 210,2

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

2 Kö tött se gély hi te le zés- ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 277,5

23 Brüssze li EU Ál lan dó Kép vi se let – épü let vá sár lás 720,0 700,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi 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 720,0 698,8

24 Tár sa dal mi kap cso la tok 20,0 17,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 10,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,0 13,4

28 Fel adat fi nan szí roz ási elõ irány zat ma rad vá nyá nak befizetése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 3,9

30 Schen ge ni kö ve tel mé nyek

1 Schen gen Alap 93,0 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 1 000,0 900,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 78,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 000,0 90,2

2 Fel újí tás 2,2

31 Eu ro ré gi ók tá mo ga tá sa 55,0 50,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,0 50,0

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
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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
50 Fe je ze ti tar ta lék 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 500,0

1–5. cím össze sen: 60 330,5 9 752,7 50 577,8 57 700,2 7 049,3 51 351,8

6 Ala pok tá mo ga tá sa
1 Szü lõ föld Alap tá mo ga tá sa 1 000,0 1 000,0

Össze sen: 61 330,5 9 752,7 50 577,8 58 700,2 7 049,3 51 351,8

XIX. EU INTEGRÁCIÓ

1 Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal 1 960,3 2 075,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2 137,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 974,0 1 087,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 301,7 339,5
3 Do lo gi ki adá sok 619,4 750,3
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 4,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 62,3 100,9

3 Köl csö nök 2,8 3,3 0,4
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 3 217,1

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 5 911,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 375,7 8 395,4
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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 1 381,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 758,4 2 069,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 372,3 2 767,2

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 1 155,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 518,2 1 318,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 357,6 2 295,5

11 ROP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 189,9 170,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 478,4 923,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 637,9 1 050,7

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 4 364,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 63,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6 338,7 9 894,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9 055,3 13 297,0

2 Élel mi szer gaz da ság mo der ni zá lá sa 397,9 778,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 928,4 1 745,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 326,3 2 327,2

3 Vi dé ki tér sé gek fej lesz té se 593,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 780,4 1 665,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 373,9 2 220,9

4 AVOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 121,5 60,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 109,3 382,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 145,8 504,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 255,1 21,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 340,1 28,1

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 2 350,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 131,4 168,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 187,7 165,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 058,2 5 645,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 940,3 8 238,5

2 Kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té se 2 524,3 2 271,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 356,0 5 754,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 365,8 1 240,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 534,1 651,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 048,6 7 665,4
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3 Ku ta tás-fej lesz tés, in no vá ció 3 168,8 1 080,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 058,4 3 120,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 864,6 2 848,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 552,8 1 104,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 915,4 3 089,4

4 In for má ci ós tár sa da lom és gaz da ság fej lesz tés 983,4 885,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 558,4 515,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 764,8 26,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 100,5 3 127,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 877,5 4 393,6

5 GVOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 188,9 470,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 509,9 1 102,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 679,9 1 362,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 56,7 13,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 75,6 74,7

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 8 000,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 232,0 4 184,5
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 14 952,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6 570,9 25 392,8

3 Kör nye zet vé de lem 1 361,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 81,7 1 245,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 108,9 539,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 002,8 603,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 337,1 2 196,4

4 KIOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 143,8 129,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 431,3 298,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 575,1 388,7

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

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 4 474,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 969,1 4 463,3

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 11,3

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 2 542,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 915,2 1 919,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 181,7 4 588,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 100,8 100,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 325,4 4,9

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 7 585,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 744,3 7 585,2
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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 844,3 759,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 591,0 4 594,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 435,3 4 504,7

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 2 063,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 985,0 2 063,6

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 gí té sé vel – Ha zai társ fi nan szí ro zás 1 999,0 1 799,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 999,0 1 138,9

17 Az ok ta tá si, szo ci á 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 78,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 228,9 78,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7 400,3 3 535,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7 400,3 3 535,6

18 Az ok ta tá si, szo ci á lis és egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz té se – Ha zai 
társ fi nan szí ro zás 2 543,1 568,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 76,3 20,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 466,8 1 180,1

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 1 323,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,9 1 323,9

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 309,7 778,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 297,3 366,3

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 177,2 159,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 425,3 341,9
3 Do lo gi ki adá sok 147,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 567,0 86,9

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 141,8 219,1

7 Ope ra tív prog ra mok cél tar ta lé kai

1 ROP Cél tar ta lék 165,1 148,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 165,1 25,6

2 AVOP Cél tar ta lék 153,2 136,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 132,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 153,2
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3 GVOP Cél tar ta lék 312,2 281,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 312,2 108,8

4 KIOP Cél tar ta lék 142,3 128,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 142,3 133,7

5 HEFOP Cél tar ta lék 544,1 489,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 544,1 3,0

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

3 Bu da pest–Gyõr–He gyes ha lom vas út vo nal re konst ruk ci ó ja II. ütem 
2000/HU/16/P/PT/002

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 850,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 392,9

4 Bu da pest–Ceg léd–Szol nok–(Lö kös há za) vas úti vo nal sza kasz fel újí tá sa 
I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 796,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7 532,8

5 Út re ha bi li tá ci ós prog ram I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 173,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 739,9

6 Út re ha bi li tá ci ós prog ram II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak, 
2001/HU/16/P/PT/008

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 645,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 502,9

7 Át fo gó szak ér tõi se gít ség nyúj tás vas úti ISPA pro jek tek hez, 2001/HU/16/P/PT/006 16,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 70,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 93,8

8 Za la lö võ–Za la eger szeg–Boba vas út vo nal fel újí tá sa 2000/HU/16/P/PT/003

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 173,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 108,5

9 Bu da pest–(Ceg léd–Szol nok)–Lö kös há za vas úti vo nal sza kasz fel újí tá sa 
II. ütem, 2001/HU/16/P/PT/007

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 636,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 225,7

10 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su ló 
köz le ke dé si pro jek tek elõ ké szí té sé hez 2003/HU/16/P/PA/013

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 188,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 479,3
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11 ISPA/KA GKM Cél tar ta lék

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 161,3

13 Budapest–Szol nok–Lö kös há za vas út vo nal 2. ütem II. fá zis 81,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

14 M0 kör gyû rû, Ke le ti szek tor 3 292,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 822,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 492,4

15 Ra dar rend szer fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 173,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 173,6

2 Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló kör nye zet vé del mi projektek

2 Haj dú-Bi har me gyei re gi o ná lis hul la dék gaz dál ko dá si prog ram 
2000/HU/P/PE/002 98,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 36,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 297,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 171,6

3 Sze ged tér sé gi szenny víz ke ze lé si rend szer és csa tor na há ló zat fej lesz té se 
2000/HU/16/P/PE/003 11,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 932,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6 565,2

4 Sze ged re gi o ná lis hul la dék ke ze lõ rend szer fej lesz té se 2000/HU/16/P/PE/005  1 953,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 17,5

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 477,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 902,6

5 Szol nok tér sé gi hul la dék gaz dál ko dá si rend szer fej lesz té se 2000/HU/P/PE/007 929,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 004,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 692,4

6 Mis kolc re gi o ná lis hul la dék gaz dál ko dá si prog ram tá mo ga tá sa 
2000/HU/16/P/PE/004 1 072,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 830,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 564,3

7 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a 2002. évi ISPA prog ram pá lyá za ti 
és ten der do ku men tá ció ki dol go zá sá hoz 2001/HU/16/P/PA/009

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,3
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 12,0
8 A Bu da pes ti Köz pon ti Szenny víz tisz tí tó-te lep fej lesz té sé nek szak mai 

elõ ké szí té se, ten der el ké szí té se 2000/HU/16/P/PA/001 37,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 42,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,7

9 Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Szenny víz tisz tí tó te le pé nek fej lesz té se 
2000/HU/16/P/PE/001 288,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 619,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 400,5

10 Ti sza-ta vi hul la dék gaz dál ko dá si rend szer fej lesz té se 2000/HU/16/P/PE/006 606,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 238,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 879,6

11 Szak ér tõi se gít ség nyúj tás a Ko hé zi ós Alap ból fi nan szí ro zott pro jek tek 
elõ ké szí té sé hez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 32,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 217,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 296,9

12 Pro jek tek elõ ké szí té se Pécs sé rü lé keny víz bá zi sá nak vé del me 
és szenny víz há ló za tá nak bõ ví té se 2001/HU/P/PE/009 472,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 103,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 206,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 483,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 968,8

13 Csa tor ná zá si és szenny víz tisz tí tó prog ram Sop ron ré gi ó ban 2001/HU/P/PE/011 567,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 54,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 312,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 631,2

14 Duna–Ti sza közi re gi o ná lis te le pü lé si szi lárd hul la dék gaz dál ko dá si 
rend sze re 2001/HU/P/PE/008 212,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 37,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 135,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 271,4

15 Sajó–Bód va völ gyi te le pü lé sek re gi o ná lis te le pü lé si szi lárd hul la dék ke ze lé si 
rend szer 2001/HU/P/PE/011 1 134,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 453,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 110,4

16 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a (Zagy va–Tar na) víz gyûj tõ me den ce gaz dál ko dá si 
terv hez 2002/HU/P/PA/011

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 51,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,6

17 A Bu da pes ti Köz pon ti Szenny víz tisz tí tó-te lep és a kap cso ló dó szenny víz gyûj tõ 
rend sze rek 2004/HU/16/C/PE/001 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,2
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21 Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá ból meg va ló su ló kör nye zet vé del mi 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

22 Ho mok hát sá gi re gi o ná lis ház tar tá si hul la dék ke ze lé si rend szer 
2002/HU/16/P/PE/015 94,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 372,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 465,7

23 Nyu gat-Ba la ton és Zala fo lyó me den ce Nagy tér sé gi hul la dék gaz dál ko dá si 
rend szer 2002/HU/16/P/PE/016 243,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 101,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 137,7

24 Dél-Ba la ton és Sió völ gyi re gi o ná lis hul la dék ke ze lé si rend szer 
2002/HU/16/P/PE/018 15,2

28 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti sze mi ná ri um 
meg szer ve zé sé hez

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

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 ISPA/KA GKM 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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 867,3

2 Pro jek tek elõ ké szí té se: Uni ós ala pok pro jek tje i nek be in dí tá sa, va la mint az uni ós 
ke re tek ma xi má lis le kö té se ISPA/KA KvVM 420,0 366,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 420,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 210,5

10 Ko hé zi ós Alap cél tar ta lék 60,0 54,0

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) 586,3 527,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 387,7 1 669,9

3 Do lo gi ki adá sok 974,0 3 315,6

10 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ram (HU 00XX) – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 317,7
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11 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ram (HU 01XX) – ma rad vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 123,0

12 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ram (HU 02XX) – ma rad vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 994,6

13 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ram (HU 03XX) – ma rad vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 613,3

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 921,5

15 Gaz da sá gi és szo ci á lis ko hé zió erõ sí té se (HU 01XX) – ma rad vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 872,6

16 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 02XX) – ma rad vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 057,1

17 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 03XX) – ma rad vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 016,7

18 INTERREG III. HU 02XX – ma rad vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 124,0

19 INTERREG III. HU 03XX – ma rad vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 305,3

20 Kül sõ ha tá rok tá mo ga tá sa – ma rad vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 106,4

3 HU0105-01 Struk tu rá lis ala pok ra való in téz mé nyi fel ké szü lés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 22,0

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

14 Schen gen Alap tech ni kai se gít ség nyúj tás 157,5 141,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 630,0 48,5
3 Do lo gi ki adá sok 787,5 27,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 32,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,4

15 EU tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges tech ni kai se gít ség nyúj tás 678,6 479,5

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 214,6 227,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,8
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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 200,0 152,7

16 Pro ject Ge ne ra ti on Fa ci lity II. ütem

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,3

3 Do lo gi ki adá sok 218,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 678,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 132,6

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 6 539,4

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 7 086,0 196,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 56,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 85,0 279,4

18 In teg rá ci ós Fej lesz té si Mun ka cso port tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 11,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 71,4

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 280,0 280,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 280,0 280,0

20 Át fo gó Fej lesz té si Terv

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 107,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 61,3

21 EU Kom mu ni ká ci ós Köz ala pít vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,3

23 Mo der ni zá ci ós és In teg rá ci ós Prog ram tá mo ga tá sa 49,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,7

3 Do lo gi ki adá sok 6,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,7

24 II. NFT ház hoz jön 1 000,0

30 Ma rad vány el szá mo lás

1 Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16 287,6

2
0

0
6

/1
4

7
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

1
3

8
7

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 tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

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



2 Kis tér sé gi meg bí zott há ló zat mû köd te té se – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 219,5

3 Uni ós pro jek tek – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 125,4

4 INTERREG cél tar ta lék – ma rad vány

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

5 INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zé sek – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 411,1

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 159,3

7 Egyéb te rü let fej lesz té si in téz mé nyek mû kö dé si ki adá sai – ma rad vány

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

8 VÁTI Kht. – ma rad vány

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

9 Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta ná csok és Ügy nök sé gek mû kö dé si ki adá sai – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 104,4

10 Or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra mok – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 034,7

11 Szi get kö zi tér ség re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos fel ada tok – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 201,9

12 Mo so ni-Du na tér ség komp lex te rü let fej lesz té se Mo son ma gya ró vár bel te rü le ti 
ren de zé se – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 138,4

13 Te rü let ren de zé si cél fel adat – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 54,9

14 Duna–Ti sza közi ho mok hát ság víz vissza tar tá sa, víz pót lá sa – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0

1–3. cím össze sen: 159 046,7 95 883,9 63 162,8 209 519,9 117 859,1 56 881,5

Össze sen: 159 046,7 95 883,9 63 162,8 209 519,9 117 859,1 56 881,5
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1 Ok ta tá si Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Ok ta tá si Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 2 772,9 4 360,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 125,3 201,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 800,0 2 147,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 565,0 651,5

3 Do lo gi ki adá sok 523,2 1 190,7

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,7 61,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,7 436,7

2 Fel újí tás 33,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,8

3 Köl csö nök 9,8 9,8

2 Ok ta tá si Mi nisz té ri um Szol gál ta tó In téz mény 672,5 724,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 343,9 260,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 401,0 314,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 146,8 99,5

3 Do lo gi ki adá sok 197,5 327,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 249,9 182,2

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 10,8

2 Fel újí tás 3,0 21,4

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

3 Köl csö nök 2,1 2,1

3 Ma gyar UNESCO Bi zott ság 36,0 35,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 55,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19,1 20,8

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

3 Do lo gi ki adá sok 10,3 26,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

4 Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá ga 392,4 503,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 665,9 1 860,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 527,7 677,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 161,7 207,0

3 Do lo gi ki adá sok 345,2 1 144,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 398,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,3 657,1

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,0 709,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 203,2

2
0

0
6

/1
4

7
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

1
3

8
9

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

FEJEZET
2005. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

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



2 Egye te mek, fõ is ko lák 159 597,1 176 932,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 159 921,1 183 726,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 147 758,6 144 600,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 47 601,3 45 610,3

3 Do lo gi ki adá sok 93 114,4 116 302,5

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 23 981,9 23 613,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 927,0 1 722,9

6 Ka mat fi ze té sek 147,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9 250,0 17 655,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 13 218,2 24 233,2

2 Fel újí tás 2 132,6 4 457,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 34,2 90,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 8 926,0

3 Köl csö nök 49,9 49,9 202,6 166,2
6 To vább kép zõ in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 317,4

7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

2 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 341,2 824,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 173,8 203,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 220,3 231,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 156,4 104,2

3 Do lo gi ki adá sok 138,1 280,4

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 0,2 190,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 192,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 17,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 19,7

2 Fel újí tás 10,1

8 Or szá gos Pe da gó gai Könyv tár és Mú ze um 285,0 298,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 61,2 47,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 192,9 171,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 65,7 54,5

3 Do lo gi ki adá sok 87,6 107,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,5

9 Ku ta tó és szol gál ta tó in té ze tek 2 721,7 3 808,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 609,5 5 792,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 840,6 3 302,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 646,4 964,5

3 Do lo gi ki adá sok 2 574,8 3 653,3

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 580,0 332,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 674,0 1 994,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 478,0 949,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 34,1 182,9

2 Fel újí tás 3,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 459,3
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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 6,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 57,7

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 0,2

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 13,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,7

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

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 103,8

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
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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

15 2004. évi fel sõ ok ta tá si fej lesz té si fel ada tok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 227,2

6 Egyéb ok ta tá si be ru há zá sok

1 Egyéb ok ta tá si te vé keny sé gek és szol gál ta tá sok be ru há zá sai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 155,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 144,3

4 Veszp ré mi Egye tem Nagy ka ni zsai kép zé si hely

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 97,4

7 Egy há zi fel sõ ok ta tás be ru há zá sa és fel újí tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 246,1

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 2 586,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 690,0 2 746,0

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 la mi tá mo ga tá sa 67 100,0 70 949,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 157,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 67 100,0 71 967,4

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 15 400,0 12 358,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15 400,0 12 520,3

8 Egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hit éle ti kép zé se 2 248,5 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 2 236,7

10 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (egy há zi vi lá gi kép zés) 4 976,2 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 5 026,5

11 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (ala pít vá nyi fel sõ ok ta tás) 2 325,3 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 2 447,2

17 Gya kor ló is ko lák nor ma tív tá mo ga tá sa 380,0 1,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,0

3 Do lo gi ki adá sok 248,0
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18 Hall ga tók kol lé gi u mi és lak ha tá si tá mo ga tá sa 1 091,1 191,1

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 88,9

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

1 Köz ok ta tá si fel ada tok és szak mai prog ra mok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 626,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,0

2 Köz ok ta tá si tan könyv ki adás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 60,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 91,9

3 Köz ok ta tás-fej lesz tés és szá mí tó gé pes há ló zat ki ala kí tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 116,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 811,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 156,6

4 Pe da gó gus szak vizs ga és to vább kép zés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 70,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 281,4

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 170,0 170,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 170,0 170,0

12 Ér té ke lé si és mi nõ ség biz to sí tá si programok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 238,2

17 Kö zép is ko lai te het ség gon do zói program

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 36,9

18 Emelt szin tû érett sé gi vizs ga le bo nyo lí tá sa 1 680,0 105,1

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 59,6

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 50,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 34,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,7
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20 Ok ta tá si nyil ván tar tá sok kor sze rû sí té se 1 050,0 790,5

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 918,0 237,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,3

21 Ok ta tá si in fo kom mu ni ká ci ós tech no ló gia 760,0 666,7

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 670,0 315,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,7

22 Or szá gos szö vet sé gek, tes tü le tek tá mo ga tá sa 73,0 31,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5

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 31,1

23 Köz ok ta tás ha té kony sá gát ja ví tó mé rés, ér té ke lés 270,0 244,1

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 70,0 148,2

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 100,0 124,3

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 30,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 52,8

26 Su li No va Kht. tá mo ga tá sa 380,0 530,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 380,0 530,0

27 Gyógy pe da gó gi ai tan könyv el lá tás tá mo ga tá sa 120,0 120,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 42,2

28 Sa já tos ne ve lé si igé nyû gye re kek fej lesz té sé nek se gí té se 150,0 103,0

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 69,3
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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 81,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 60,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 19,0

3 Do lo gi ki adá sok 71,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,0

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

1 Fel sõ ok ta tá si prog ram fi nan szí ro zá sok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 164,9

4 Fel sõ ok ta tá si ok ta tói-ku ta tói ösz tön dí jak 472,5 158,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,4

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 53,3

5 Szak mai köny vek, fo lyó ira tok be szer zé se a fel sõ ok ta tás ban

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,3

22 Fel sõ ok ta tá si tes tü le tek tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

24 Fel sõ ok ta tá si in for ma ti kai fej lesz tés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,5

26 Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 117,0 8,9

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

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

30 Elekt ro ni kus tar ta lom szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 73,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 45,9

33 Hall ga tói In for má ci ós Köz pont–EISZ ko or di ná ció – di ák ked vez mény 350,0 298,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 350,0 254,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,0
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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 107,0 107,0

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 46,0

36 Dip lo ma mel lék let, pe da gó gus dísz dip lo ma 70,0 7,5

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,4

37 Tan könyv tá mo ga tá si pá lyá zat 200,0 117,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 59,7

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 2,6

39 Elekt ro ni kus In for má ció szol gál ta tás Nem ze ti Prog ram 290,0 35,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 290,0

40 Ma rad vány el szá mo lás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 32,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,7

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 77,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,5

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 63,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

2 Há ló za ti szol gál ta tó rend szer mû köd te té se 128,0 98,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 125,6 81,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,4

5 Ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si és kul tu rá lis tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,1

10 Zán ka Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht. tá mo ga tá sa 190,0 190,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 190,0 190,0
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12 Nem ze ti sé gi fel ada tok tá mo ga tá sa

1 Anya nyel vi tan könyv el lá tás 170,0 141,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,0

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 138,6 230,5

2 Nem ze ti sé gi ok ta tás fej lesz té si prog ram 70,0 28,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,6

3 Do lo gi ki adá sok 30,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,7

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 44,7
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 14,1

2 Ha tá ron túli köz ok ta tás fej lesz té se 200,0 97,1
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 94,5

3 Ha tá ron túli ma gyar fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sa 170,0 103,8
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 7,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 84,0

4 Ha tá ron túli ma gyar ér tel mi sé gi és anya nyel vi prog ra mok 80,5 36,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 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 6,8

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

14 OM bel sõ in for ma ti ka fej lesz té se 50,0 28,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 28,2

15 ,,Út ra va ló” ösz tön díj prog ram 721,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 691,0

9 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se

1 Költ ség ve té si szer ve ket il le tõ el len té te le zés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 78,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,9

2 (Köz)ala pít vány ál tal fenn tar tott, köz ok ta tá si fel ada to kat el lá tó, nor ma tív tá mo ga tás ban
 ré sze sü lõ in téz mé nyek ré szé re földgáz-áremelés ellentételezése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 14,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,1

3 (Köz)ala pít vány ál tal fenn tar tott,  nor ma tív tá mo ga tás ban ré sze sü lõ fel sõ ok ta tá si 
in téz mé nyek ré szé re föld gáz-ár eme lés ellentételezése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,9

4 (Köz)ala pít vány ál tal fenn tar tott, nor ma tív tá mo ga tás ban ré sze sü lõ kis kol lé gi u mi 
in téz mé nyek ré szé re föld gáz-ár eme lés ellentételezése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

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

10 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

8 Köz ok ta tá si Mo der ni zá ci ós Köz ala pít vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0

26 Esélyt a Ta nu lás ra Köz ala pít vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 198,0

54 SOL (Hun ga ry) Ala pít vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

56 In téz mény fenn tar tó ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 500,0 450,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 359,9

57 Szak mai fel ada tot el lá tó ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 370,0 340,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 370,0 209,0

58 Két ol da lú fel ada to kat el lá tó ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 140,0 130,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 140,0 95,0

59 Ha tá ron túli ma gyar sá got tá mo ga tó ala pít vá nyok 700,0 630,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 700,0 589,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,3
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11 Eu ro-at lan ti ok ta tá si prog ra mok

4 Mul ti la te rá lis fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5

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

5 Két ol da lú mun ka ter vi fel ada tok 80,3 43,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,6

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 35,1

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 300,0 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 277,9

8 Vi lág-Nyelv Prog ram 100,0 86,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,1

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 80,9

9 OECD és EU kö te le zett sé gek 112,0 14,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0

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

10 Egyéb nem zet kö zi prog ra mok 108,0 64,9

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 50,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

11 Eu ró pai Is ko lák 21,0 21,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0 20,9

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
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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 120,0 108,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 131,7

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 120,0 107,9

2 Köz ok ta tá si in téz mé nyek be ru há zá sai 57,9

17 Szak kép zés tá mo ga tá sa

5 Szak kép zé si prog ra mok tá mo ga tá sa

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

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 1,1

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 1,9

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 40,0

6 OTDK tá mo ga tá sa 160,0 6,3

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 3,2

3 Do lo gi ki adá sok 146,8

21 PHARE prog ra mok

4 Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû fi a ta lok tár sa dal mi in teg rá ci ó ja (HU-9904-01)

2 Ha zai társ fi nan szí ro zás (HU-9904-01)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 113,8
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5 A kép zés bõl a mun ka vi lá gá ba tör té nõ át me net tá mo ga tá sa (HU0008-02)

1 PHARE tá mo ga tás (HU 0008-02)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,7

2 Ha zai társ fi nan szí ro zás (HU0008-02)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

6 A PHARE HU010101-03 hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû el sõ sor ban roma 
fi a ta lok tá mo ga tá sa II.

1 PHARE for rás (HU010101-03)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 103,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 103,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16,0

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

2 Ha zai fi nan szí ro zás (HU010101-03)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 96,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18,5

22 EU tag ság gal kap cso la tos ki adá sok 80,0 15,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 23,4

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

1 HU 0105-03 Vál lal ko zá si kész sé gek fej lesz té se a kö zép- és fel sõ ok ta tás ban 
– PHARE forrás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8

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

2 HU 0105-03 Vál lal ko zá si kész sé gek fej lesz té se a kö zép- és fel sõ ok ta tás ban 
– Ha zai társ fi nan szí ro zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,5

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 81,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 382,7 82,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 382,8 573,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 382,8 573,4

4 ,,In for má ci ós tech no ló gia az ál ta lá nos is ko lá ban” prog ram 2002 – Ha zai 
társ fi nan szí ro zás 1 060,0 954,0

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
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3 Do lo gi ki adá sok 80,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 320,0 232,5

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 330,0 493,1

30 Fe je ze ti tar ta lék 360,0 360,0

Össze sen: 460 280,0 175 453,1 284 826,9 501 474,8 213 168,5 291 686,2

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás 2 971,8 3 873,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 135,7 525,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 898,6 1 969,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 580,6 628,6

3 Do lo gi ki adá sok 516,3 1 074,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,5 48,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,5 1 327,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 103,0 1 757,3

2 Fel újí tás 3,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 330,0

3 Köl csö nök 10,9 37,2
2 EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 132,5 132,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 92,0 125,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 113,9 110,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35,3 32,6

3 Do lo gi ki adá sok 74,3 85,0

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 1,0 31,9

2 Fel újí tás 9,8

3 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 204,2 213,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 80,4 94,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,2 30,4

3 Do lo gi ki adá sok 88,6 81,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,0 9,3

2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat 23 991,5 26 006,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 656,6 5 080,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15 541,3 16 534,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 155,6 5 348,3
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3 Do lo gi ki adá sok 7 515,3 9 749,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,1 41,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 367,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 396,4 2 365,5

2 Fel újí tás 38,4 56,7

3 Köl csö nök 193,6 1,5
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 10 670,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 325,7 848,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 115,5 979,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 366,2 305,7

3 Do lo gi ki adá sok 376,3 1 087,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 532,0 9 015,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 119,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 132,4 186,9

2 Fel újí tás 2,9 69,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 19,0

4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 3 701,9 7 507,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 45 099,2 51 234,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 452,2 19 598,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 583,9 6 501,9

3 Do lo gi ki adá sok 19 930,6 26 198,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,1 91,1

6 Ka mat fi ze té sek 17,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 251,5 1 854,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 555,7 3 579,3

2 Fel újí tás 251,1 686,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 252,0 1 160,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 781,1

3 Köl csö nök 2,8 2,3
5 Or szá gos Men tõ szol gá lat 1 215,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23 143,9 22 294,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 826,2 13 914,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 713,7 4 624,3

3 Do lo gi ki adá sok 4 302,2 4 495,1

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 210,2 882,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 322,0 307,5

2 Fel újí tás 190,0 234,3

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

3 Köl csö nök 3,0
7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat 3 341,4 3 388,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9 339,4 8 524,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 985,7 3 954,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 342,4 1 239,1

3 Do lo gi ki adá sok 6 117,4 6 429,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 308,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 29,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 956,2 1 318,8

2 Fel újí tás 279,1 17,5

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 2 130,0 301,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 58,1

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
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 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

10 Re mény su gár Ha bi li tá ci ós In té zet re konst ruk ci ó ja

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 38,0

11 Egyéb be ru há zá sok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 213,4

16 Egyéb be ru há zás (szét vá lás mi att)

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

2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

5 A fõ tiszt vi se lõi kar il let mé nyé nek fi nan szí ro zá sa 11,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,7

10 Egész ség ügyi mo der ni zá ci ós fel ada tok 2 029,3 1 120,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 26,6
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 96,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 370,0 306,8

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

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

17 Ága za ti ku ta tás fej lesz tés 250,0 0,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0

18 Föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se költ ség ve té si szer vek részére

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20,6
26 Nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí jai és tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,3
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41 Köz pon ti in téz mé nyek fel újí tá sa

1 In téz mé nyi fel újí tá sok 544,1 179,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 100,0

2 Fel újí tás 544,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 127,9

57 In ter ven ci ós cél elõ irány zat

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

58 Kon szo li dá ci ós és re or ga ni zá ci ós fel ada tok el lá tá sa, egész ség ügyi reform

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 70,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 102,3

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

68 A da ga na tos gyer me kek gyógy ke ze lé si fel té te lei ja ví tá sá nak egy sze ri  támogatása

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

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

69 Fo gya té kos ügyi prog ram tá mo ga tá sa (szét vá lás miatt)

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

71 Nép egész ség ügyi prog ram 927,0 596,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 164,9
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 58,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 85,0

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 54,9

72 Fel sõ ok ta tá si tör vény ál tal elõ írt fel ada tok 385,0 198,5

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

73 Ki emelt egész ség- és szo ci ál po li ti kai fel ada tok

1 Egyes ki emelt egész ség- és szo ci ál po li ti kai fel ada tok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 95,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 340,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 162,2

4 Egyes ki emelt egész ség- és szo ci ál po i ti kai fel ada tok (szét vá lás miatt)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 177,9
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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 182,8

74 Alap- és sür gõs sé gi be teg el lá tás, men tés, ka taszt ró fa-egész ség ügyi el lá tás 
fel té te le i nek ja ví tá sa 1 345,0 1 599,7

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

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 316,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 061,0

2 Fel újí tás 250,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30,0 1 760,5

75 Egész ség ügyi gép-mû szer be szer zé si prog ra mok

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

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

77 Nem ál la mi fenn tar tók szo ci á lis cím zett tá mo ga tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 282,7

78 Egyes pénz be li tá mo ga tá sok

1 Ott hon te rem té si tá mo ga tás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

2 Moz gás kor lá to zot tak tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 902,7

3 Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 73,4

4 Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szó ló tör vényt vég re haj tó köz ala pít vány hoz
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

7 GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek cél zott tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,3

79 Gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok, gyer mek vé del mi szak el lá tá sok

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

80 Gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok, gyer mek vé del mi szak el lá tá sok (szét vá lás miatt)

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

3 Át fo gó Fej lesz té si Terv elõ ké szí té se és NFT egész ség ügyi és szo ci á lis ter ve zé si feladatai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,0
3 Do lo gi ki adá sok 12,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,8
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13 Csa lád po li ti kai prog ra mok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,5

29 Fo gya té kos ügyi prog ram tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,0

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 területén 200,0 177,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11,2

3 Do lo gi ki adá sok 130,0 30,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 70,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 200,0 1 353,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 270,0 2 150,1

2 HU0011-01 A jár vány ügyi fel ügye le tek in for ma ti kai tech ni kai fej lesz té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 31,7

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

3 HU03/SO/01-TL Twin ning Light Pro ject

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,8

3 Do lo gi ki adá sok 4,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,9

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 137,0 123,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 102,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 137,0 11,7

2 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

3 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,8

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

4 Uni ós pro jek tek elõ ké szí té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2,2
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6 HEFOP egész ség ügyi és szo ci á lis in téz ke dé sei tech ni kai le bo nyo lí tá sá nak 
tá mo ga tá sa 80,0 1,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 80,0 1,7

7 EU tag ság ból és nem zet kö zi együtt mû kö dé sek bõl ere dõ kö te le zett sé gek teljesítése 320,0 85,2

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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 9,1

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

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

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 14,8

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 300,0 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 300,0

2 Se gí tõ Jobb Ala pít vány tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

3 Gé zen gúz Ala pít vány tá mo ga tá sa 40,0 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 40,0 36,0

4 Hú szan Még Va gyunk Ala pít vány tá mo ga tá sa 20,0 18,0

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 22,9

9 Arany ág Ala pít vány 20,0 18,0

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 18,0

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 90,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 90,0
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2 Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma ra tá mo ga tá sa 50,0 45,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 45,0

3 Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma ra tá mo ga tá sa 100,0 90,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 90,0

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 100,0 100,0

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

19 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi támogatása

1 Bent la ká sos és át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyi ellátás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 418,3

2 Nap pa li szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 54,7

3 Pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek, va la mint a fo gya té ko sok bent la ká sos 
in téz mé nyi ellátása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,8

4 Gyer mek- és if jú ság vé de lem ke re té ben ál la mi és in té ze ti, vagy át me ne ti leg 
tar tó san ne vel tek, ide ig le nes ha tállyal elhelyezettek ellátása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 34,4

5 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

6 Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,6

7 Böl csõ dei el lá tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

8 Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 92,9

9 Bent la ká sos in téz mé nyi mód szer ta ni fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

10 Tá mo ga tó szol gá la tok mû köd te té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,1
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20 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

9 Egyéb egész ség ügyi és szo ci á lis ága za ti szak mai szer ve ze tek és kép vi se le tek 
tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,6

10 Ma gyar Vö rös ke reszt tá mo ga tá sa 215,0 215,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 215,0 215,0

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 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 40,0 36,0

15 Ér tel mi fo gya té ko sok or szá gos és re gi o ná lis szer ve ze tei tám. (szét vá lás miatt)

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

18 Rák be te gek szer ve ze te i nek tá mo ga tá sa 60,0 54,0

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 54,0

21 Egész ség ügyi és Egész ség biz to sí tá si in for ma ti kai fel ada tok átrendezése

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 28,7

22 Fe je ze ti tar ta lék 21,0 21,0

98 Egész ség ügyi ága zat ko ráb bi évek ma rad vá nya és egyéb be vé te lek

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

99 Köz pon ti be ru há zá sok ma rad vá nya (tech ni kai sor)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 69,5

Össze sen: 141 229,0 85 658,4 55 570,6 159 433,9 99 302,0 58 428,7

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa 4 471,5 5 867,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 845,5 903,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 038,7 3 735,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 949,6 1 161,1

3 Do lo gi ki adá sok 1 099,9 1 543,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,0 3,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 166,8 272,3

2 Fel újí tás 55,0 52,5

3 Köl csö nök 1,5 1,5
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2 Fel ügye le tek

1 Sze ren cse já ték Fel ügye let 0,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 100,0 4 781,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 732,8 748,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 233,2 239,9

3 Do lo gi ki adá sok 2 866,0 4 135,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 48,0 39,6

2 Fel újí tás 220,0

3 Köl csö nök 8,0 8,0
5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 57 584,6 72 218,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 254,2 372,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 33 847,5 40 102,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10 635,1 13 031,4

3 Do lo gi ki adá sok 11 046,0 12 615,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,1 54,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 24,9 1 263,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 300,0 1 749,8

2 Fel újí tás 206,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 414,9

3 Köl csö nök 30,0 22,0 72,0
6 Vám- és Pénz ügy õr ség 31 203,1 36 652,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 934,3 2 666,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 972,5 22 029,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 706,1 6 987,6

3 Do lo gi ki adá sok 7 734,1 8 124,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 634,7 627,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 45,0 582,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 855,0 750,6

2 Fel újí tás 130,0 45,0

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 650,0

5 La kás tá mo ga tás 150,0 200,0

3 Köl csö nök 44,3 44,3 39,0 39,0
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 2 064,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25,9 32,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 200,2 1 198,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 393,2 386,2

3 Do lo gi ki adá sok 460,2 444,5

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 1,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 22,3 24,0

2 Fel újí tás 10,0 22,4

3 Köl csö nök 10,0 6,0 4,9 6,8
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2 Kincs tá ri va gyon ke ze lés és hasz no sí tás 792,1 792,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 040,0 5 423,6
3 Do lo gi ki adá sok 3 498,8 3 490,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 255,0 293,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 824,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 175,0 3 141,2

2 Fel újí tás 830,0 525,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 73,3 181,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 330,5

3 Köl csö nök 11,0
3 Ál la mi fel adat el lát ás sal össze füg gõ el he lye zé si fel ada tok 184,7 154,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 126,0 213,5
3 Do lo gi ki adá sok 310,7 485,7

10 Ma gyar Ál lam kincs tár 16 806,6 17 678,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 983,2 5 698,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 496,0 12 623,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 880,6 3 844,8

3 Do lo gi ki adá sok 4 655,1 5 130,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 34,4 48,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 629,5 745,8

2 Fel újí tás 42,0 238,1

3 Köl csö nök 52,2 78,9 51,2
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

1 Tom pa ha tár át ke lõ hely
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

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 94,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 695,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 172,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 964,2

4 Be reg su rány ha tár át ke lõ hely
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

12 EU In ter-ope ra bi li tás pro jekt fej lesz té si fel ada tai
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 27,1

2 Egyéb be ru há zá sok

3 Ál la mi va gyon ke ze lé si be ru há zá sok
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 11,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 114,8

5 Rösz ke ha tár át ke lõ hely és au tó pá lya
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,0
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10 Kincs tá ri va gyon nal össze füg gõ egyéb in gat lan fej lesz té si feladatok
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,6

13 APEH in for ma ti kai fej lesz té se
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 414,9

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 450,0 732,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 450,0 732,2

2 Já ra dék ki fi ze tés 2 300,0 2 290,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 300,0 2 287,5

3 Tõ ké sí tés re ki fi ze tés 50,0 40,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 38,8

7 Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Rt. fi nan szí ro zá sa 773,0 734,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 773,0 734,4

8 MÁK Rt. vég el szá mo lá sok

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 25,0

11 Di ák hi tel Köz pont Rt. mû kö dé si tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0

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

29 2005. XI. 1-jei föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
30 Schen gen Alap 937,8 812,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 751,2 37,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4 689,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 37,5

31 Ál lam ház tar tás kor sze rû sí té se 500,0 181,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 Kor mány spe ci á lis mû kö dé si fel té te le i nek biztosítása 270,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 270,0

4 ISPA tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

1 2001/HU/16/P/PA-010 Tech ni kai se gít ség nyúj tás az ISPA EDIS II. és III. fo lya mat 
tá mo ga tá sá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,9
5 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

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

1 EU Cus toms Prog ram ban való rész vé tel
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 46,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 46,9

2 EU Fis ká lis prog ram já ban való rész vé tel 31,2 7,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 31,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,5

10 A vám ügyi ACQUIS al kal ma zá sa 46,0 46,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,6 13,9

3 Do lo gi ki adá sok 21,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,4

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

11 Twin ning Light – VP el len õr zé si ka pa ci tá sá nak fej lesz té se 
és kockázatelemzés 2,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 35,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,3

13 OLAF ál tal fi nan szí ro zott PHARE prog ram le bo nyo lí tá sa 3,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,6 58,3

3 Do lo gi ki adá sok 12,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,3

14 Twin ning Light – Kul tu rá lis ja vak kö zös sé gi vé del me (HU 03/IB/FI02 – TL) 0,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,6

15 Twin ning Light – Bo rá sza ti mel lék ter mé kek kö te le zõ le pár lá sa 
(HU 02/IB/FI02 – TL) 0,4

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

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 117,7 117,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 165,5 70,3

3 Do lo gi ki adá sok 206,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 70,3

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 127,3 127,3
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
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6 Kincs tá ri szám la ve ze té si díj ki adá sa i ra 16,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 12,7

11 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ma rad vány el szá mo lá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 156,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,5

1–12. cím össze sen: 141 602,1 21 889,7 119 712,4 158 087,2 23 294,3 140 635,0

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 9 502,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 328,0 4 748,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 445,0 1 436,6

3 Do lo gi ki adá sok 2 321,0 1 882,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,0 1 462,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 322,4 213,7

2 Fel újí tás 3,0

3 Köl csö nök 160,0 90,0 134,2 89,2
2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Fe je ze ti tar ta lék 546,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 546,6 1 395,1

13. cím össze sen: 9 140,0 9 140,0 9 877,0 10 989,7

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 3 483,8

3 Ka mat tá mo ga tás (fel szá molt va gyon ér té ke sí té sé hez) 30,0 33,4

2 Egyéb vál la la ti tá mo ga tá sok

1 Ter me lé si tá mo ga tás

1 Me cse ki bá nyá szat ban fog lal koz ta tot tak ke re set ki egé szí té se 1,6 0,4
2 Me cse ki urán bá nyá szok bal ese ti já ra dé ka i nak és egyéb kár té rí té si 

kö te le zett sé ge i nek át vál la lá sa 228,4 227,7
7 Egyéb meg szûnt jog cí mek mi att járó tá mo ga tás 100,0 –4,4

15 Fo gyasz tói ár ki egé szí tés 117 000,0 117 682,2

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 54 995,8

2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek ke re set ki egé szí té se 1 000,0 618,6

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 400,0 646,2

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 1 496,0

8 K-600 hír rend szer mû köd te té sé re 400,0 200,0
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9 He lyi ön kor mány za tok ál la mi tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sá ból ere dõ fi ze té si 
kö te le zett ség 3 000,0 10 866,0

10 Net tó fi nan szí ro zás sal kap cso la tos ki adá sok 96,0

11 Egyéb ve gyes ki adá sok 2 000,0 1 823,6

12 1% SZJA köz cé lú fel hasz ná lá sa 7 100,0 6 797,0

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 1 500,0 797,4

18 Ál lam ál tal vál lalt ke zes ség és vi szont ga ran cia ér vé nye sí té se

1 Jog sza bá lyi és Kor mány ál tal vál lalt egye di ke zes sé gek bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 10 420,0 10 013,9

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 10,7

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 2 557,9

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 1 000,0 593,8

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 kö te le zett ség 623,0 16,1

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 1 000,0 756,5

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 4 579,5

2 Az 1947-es Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás 2 460,0 2 291,4

3 Pénz be li kár pót lás fo lyó sí tá si költ sé gei 123,0 123,0

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 211 248,0 211 248,0

2 Nyug díj biz to sí tá si Alap ki adá sa i nak tá mo ga tá sa 187 209,1 187 279,1

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 Alap nak 22 947,0 22 947,0

4 Lét szám csök ken tés sel kap cso la tos ki adá sok 403,1

5 Nyug díj in téz ke dé sek kel kap cso la tos ki adá sok 65,6

2 Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

2 Köz gyógy el lá tás át ala kí tá sa mi at ti on-li ne rend szer tá mo ga tá sa 95,0

3 Lét szám csök ken tés sel kap cso la tos ki adá sok 333,8

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 565,6 551,6

4 Tag díj az ET Tár sa da lom fej lesz té si Alap já hoz 2,5 2,7

5 EIB tõ ke be fi ze tés 1 894,2 1 837,4

6 EIB tar ta lé kok ba be fi ze tés 4 787,0 4 643,4

7 Eu ró pai Nem zet kö zi Gaz da sá gi Ku ta tó köz pont tag díj 19,1 8,5

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 470,8 466,3

2 IMF HIPC se gély prog ram ban való rész vé tel ka mat tá mo ga tá sa 70,0 69,5
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3 Egyéb ki adá sok 25,0 9,3
29 Uni ós el szá mo lá sok

1 Hoz zá já ru lás az EU költ ség ve té sé hez 210 000,0 186 644,5
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 6,8
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 177 800,0 177 800,0
2 Kül föl di kö ve te lé sek el en ge dé se 29,9 14,7
3 A Bu dai Vár gond nok ság Kht. adós sá gá nak át vál la lá sa 2 500,0 2 478,0
4 A „100 Tagú Bu da pest Ci gány ze ne kar” Or szá gos Kul tu rá lis Egye sü let adó tar to zá sá nak 

el en ge dé se 25,9 25,8
5 A Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem fej lesz té si Kht. adó tar to zá sá nak

elengedése 648,0 908,5
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 84,5

Össze sen: 1 189 636,7 31 030,7 119 712,4 1 186 583,0 34 290,8 140 635,0

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 8 492,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 75,4 121,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 794,0 1 840,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 569,8 529,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 189,7 3 340,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,1 61,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,0 73,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 199,6 2 124,6
2 Fel újí tás 7,4 8,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 400,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 55,4

3 Köl csö nök 14,0 9,0
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 614,1 611,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,8 1,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 313,5 314,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 101,0 94,0
3 Do lo gi ki adá sok 205,5 187,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5 0,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,4 9,4

3 Köl csö nök 9,0 9,0
2 NKÖM Köz gyûj te mé nyek 12 314,6 15 022,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 382,2 2 705,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 993,8 7 206,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 311,0 2 327,5
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3 Do lo gi ki adá sok 4 000,4 5 256,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 124,0 138,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 41,5 994,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 178,2 532,2
2 Fel újí tás 125,9 211,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 988,0

3 Köl csö nök 5,0 9,5 9,5
3 Mû vé sze ti in téz mé nyek 6 642,4 9 034,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 934,7 2 242,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 349,0 6 071,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 477,4 2 035,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 359,2 2 898,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,9 22,3
6 Ka mat fi ze té sek 0,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,0 76,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 312,1 73,8
2 Fel újí tás 64,5 21,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 124,3

3 Köl csö nök 0,8 0,8 2,4 2,4
4 Örök ség vé del mi in téz mé nyek 3 550,7 4 169,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 262,8 443,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 817,9 1 871,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 588,9 587,3
3 Do lo gi ki adá sok 1 105,6 1 423,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,4 27,3
6 Ka mat fi ze té sek 0,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 38,0 558,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 222,5 185,4
2 Fel újí tás 69,1 49,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 27,1 64,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 983,0

3 Köl csö nök 1,0 1,0
5 Kul tu rá lis ku ta tó és szol gál ta tó in téz mé nyek 525,2 502,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 758,6 1 019,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 708,4 663,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 209,8 191,1
3 Do lo gi ki adá sok 357,1 426,1
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 233,3 284,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 235,7 457,8
2 Fel újí tás 3,8 3,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,1

6 Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga 3 126,3 3 106,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 286,7 259,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 456,1 1 318,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 273,0 265,6
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3 Do lo gi ki adá sok 1 308,4 1 403,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,0 25,0

6 Ka mat fi ze té sek 8,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 23,1 111,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 247,8 80,0

2 Fel újí tás 102,8 96,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 107,5

7 Ba las si Bál int In té zet 570,6 649,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 142,4 224,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 396,5 426,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 129,4 130,3

3 Do lo gi ki adá sok 153,9 261,5

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 33,2 31,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,0 1,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 7,0 16,1

2 Fel újí tás 12,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 2,9

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

30 Be ru há zás

1 Mú ze u mi re konst ruk ció 2 200,0 337,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 396,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 200,0

2 Vári re konst ruk ci ók (Szent György tér, Má tyás-temp lom) 850,0 622,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 135,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 850,0 27,2

3 Kul tu rá lis te vé keny sé gek be ru há zá sai 818,0 519,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 798,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 818,0 293,0

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 90,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 103,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0

5 Örök ség vé del mi fej lesz té sek 610,0 153,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 186,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 610,0 37,0

6 Vi seg rá di pa lo ta re konst ruk ci ó ja 50,0 0,1

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

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 500,0 400,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 500,0
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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 30,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 150,0 3,0

9 Be ru há zá si ma rad vá nyok fel hasz ná lá sa

1 Mil len ni u mi be ru há zá sok
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 426,3

2 Bu da pes ti Szent Ist ván Ba zi li ka re konst ruk ci ó ja
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 1,4

3 Ki rá lyi vá ro sok re konst ruk ci ó i ra
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 0,7

4 Er zsé bet téri be ru há zás
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 9,1

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 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 50,0 9,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 35,0

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 ki adás 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 470,0 356,1

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 450,0 254,8

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 2 729,8

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 2 865,0 938,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 970,3

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 1 800,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 570,3 1 371,1

6 Köz hasz nú tár sa sá gok köz hasz nú fel ada tai 5 000,3 4 842,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 000,3 5 020,0
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11 Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány 1 282,1 1 282,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 152,1 1 299,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 130,0 132,9

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 149,1 149,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 149,1 126,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 24,5

13 Po li ti ka tör té ne ti Ala pít vány 270,0 269,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 270,0 273,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

14 Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít vány 238,3 238,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 238,3 250,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

15 Ter ror Háza Mú ze um mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 283,0 282,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 283,0 241,0

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

16 Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar Ala pít vány tá mo ga tá sa 375,0 344,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 375,0 344,8

17 Eu ró pai Utas Ala pít vány 46,0 41,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 46,0 28,0

18 Nem ze ti kul tu rá lis in téz mé nyek fel újí tá sa 160,6 60,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1

2 Fel újí tás 160,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,8

19 Film szak mai tá mo ga tá sok

1 Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány 3 739,0 3 736,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 739,0 3 257,0

2 Ma gyar Tör té nel mi Film Ala pít vány 500,0 499,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 376,0
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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 0,1

3 Egyéb film szak mai tá mo ga tá sok 50,0 65,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,2

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 70,9

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 99,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

20 Kul tu rá lis in téz mé nyek és szö vet sé gek tá mo ga tá sa 863,3 776,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 862,9 696,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,4 3,0

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 u mi szak mai prog ra mok (Al fa-program) 1 025,0 601,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,0

3 Do lo gi ki adá sok 499,0 5,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 360,0 377,8

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 19,7

2 Köz kincs prog ram – „A köz mû velt sé gé ért” 177,0 277,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,2

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 13,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 104,0 48,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 52,0 9,0

3 A jövõ könyv tá ra: a könyv tár a jövõ 290,0 219,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,7

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 2,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 208,0 46,5

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 2,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 61,0 23,9

4 Le vél tár és nyil vá nos ság 70,0 23,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,0 3,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 44,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9,0

33 Ma gyar kul tú ra kül föl dön, kul tú ránk az EU-ban és a nagy vi lág ban

1 Kul tu rá lis Éva dok 350,0 349,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 350,0 368,9

2 Nem zet kö zi mû vé sze ti együtt mû kö dés és mun ka terv bõl adó dó fel ada tok 280,0 239,8

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 1,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 198,0 109,3

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

3 Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos fel ada tok 50,0 58,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 75,3

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 450,0 510,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,4
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 50,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 196,1 477,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 30,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 85,0 197,3

2 Ha zai mû vé sze ti fesz ti vá lok, ren dez vé nyek 200,0 187,2

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

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,9

3 Do lo gi ki adá sok 38,0 9,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 132,1 268,7

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 1,3

3 Mû vé sze ti al ko tó te vé keny ség tá mo ga tá sa 436,0 385,0

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 21,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 262,8 289,4

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 20,1
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35 Ci vil és non pro fit kul tu rá lis szer ve ze tek tá mo ga tá sa 610,0 555,9

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 610,0 491,3

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

36 Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 50,0 45,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 45,0

37 Au di o vi zu á lis ar chí vum ki ala kí tá sa 5 328,8 2 260,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5 328,8

38 Köz szol gá la ti mû sor szá mok tá mo ga tá si ke re te 683,7 594,7

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 805,6 805,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 805,6 805,6

3 Egy há zak nem zet kö zi te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa 20,0 18,0

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 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 2 550,6

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 11 829,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11 829,8 11 828,0

6 Át adás ra nem ke rült in gat la nok utá ni já ra dék 7 767,0 7 976,3

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 767,0 7 970,7

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 1 535,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 535,2 1 202,2

9 Egy há zi Kul tu rá lis Alap

1 Egy há zi Kul tu rá lis Alap 2005. évi tá mo ga tá sa 1 200,0 511,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 327,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 200,0 433,4

2 Egy há zi Kul tu rá lis Alap 2004. évi ma rad vá nya
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 207,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 197,8

40 Elõ zõ évi ma rad vány ren de zé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,7
3 Do lo gi ki adá sok 14,1
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1 Kul tu rá lis cél fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

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

2 Ha tá ron túli ma gyar szín há zak tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,3

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

3 Ha tá ron túli ma gya rok kul tu rá lis tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,3

3 Do lo gi ki adá sok 11,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

4 Ha tá ron túli csán gó ma gya rok kul tu rá lis tá mo ga tá sa (ma rad vány el szá mo lás)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 7,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 17,0

5 Ma gyar or szá gi nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi kul tu rá lis fel ada tok támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,4

3 Do lo gi ki adá sok 3,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,8

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 295,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 295,1

7 Köz cé lú egy há zi fel ada tok hoz in gat lan jut ta tás

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 19,5

41 A Kincs tár ál tal fel szá mí tott dí jak, ju ta lé kok ren de zé se 34,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 22,8

42 Kár pát-me den cei ma gyar kul tú ra tá mo ga tá sa 448,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 97,0

43 Gáz ár eme lés el len té te le zé se

1 Kul tu rá lis in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,0

2 Egy há zi in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,5

49 Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram 9 600,0 9 600,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 115,0 136,7
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9 481,7 7 869,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 233,3 233,3

50 Fe je ze ti tar ta lék 229,0 229,0

1–10. cím össze sen: 112 764,9 5 522,3 107 242,6 104 907,0 10 224,3 103 736,3

14 Köz pon to sí tott be vé te lek

1 Kul tu rá lis já ru lék 9 600,0 7 277,3

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 4 555,8

15. cím össze sen: 4 556,0 4 555,8

Össze sen: 117 320,9 15 122,3 107 242,6 109 462,8 17 501,6 103 736,3

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI MINISZTÉRIUM

1 If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um  igazgatása 2 787,1 4 575,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 304,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 416,6 1 862,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 435,7 593,6

3 Do lo gi ki adá sok 873,8 1 304,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 185,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 179,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 61,0 216,1

2 Fel újí tás 499,9

2 Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 126,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 61,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18,0

3 Do lo gi ki adá sok 22,3

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

2 Fel újí tás 1,9

3 Nem ze ti Csa lád- és Szo cál po li ti kai In té zet 573,0 1 905,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 109,2 873,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 393,5 475,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 132,3 156,8

3 Do lo gi ki adá sok 135,3 408,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,3 393,8
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 52,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,8 77,6

2 Fel újí tás 5,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 394,3

4 Mo bi li tás 549,7 2 198,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 93,0 735,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 303,8 345,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 104,4 107,1

3 Do lo gi ki adá sok 215,1 662,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 661,9

6 Ka mat fi ze té sek 0,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 19,4 28,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 408,3

5 Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal 334,3 822,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 180,0 192,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 60,4 58,5

3 Do lo gi ki adá sok 86,9 98,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 324,8

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 7,0 3,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 141,9

6 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség 970,8 989,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 800,0 1 112,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 662,4 683,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 218,5 215,4

3 Do lo gi ki adá sok 846,8 821,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 152,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 43,1 98,6

7 Ál la mi szo ci á lis in té ze tek 1 293,5 1 619,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 208,9 225,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 790,9 815,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 276,8 274,9

3 Do lo gi ki adá sok 347,2 446,9

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 4,2 2,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 86,1

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 83,3 70,4

2 Fel újí tás 35,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 184,4

8 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 3 325,5 3 384,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 136,5 200,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 914,1 1 920,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 667,2 637,1

2
0

0
6

/1
4

7
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

1
4

2
7

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 tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

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



3 Do lo gi ki adá sok 808,6 878,0

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 46,8 52,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1 3,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,4 63,6

2 Fel újí tás 66,0

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 2,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 38,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 38,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 150,0

2 Egyéb be ru há zá sok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13,8

3 A ká bí tó szer-fo gyasz tás me ge lõ zé sé 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; elterelés 412,0 24,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,3

3 Do lo gi ki adá sok 3,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 310,0 50,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 102,0

2 Ká bí tó szer-meg elõ zé si prog ram 584,0 202,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

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 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 257,0 222,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 120,0 1,4

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. 370,0 373,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

3 Do lo gi ki adá sok 26,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 305,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 70,0 80,7

2 If jú sá gi fesz ti vá lok, nagy if jú sá gi ren dez vé nyek tá mo ga tá sa 161,3 113,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 7,9 1,0

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 17,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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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 3,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 102,0 10,8

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 31,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 31,5

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 15,6

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 23,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 30,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,4

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 39,8

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 6,2

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 9,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,9

4 If jú sá gi lé te sít mény fej lesz té sek

1 Bu da pes ti Eu ró 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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 80,0

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 15,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 295,0 4,0

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 Diszk ri mi ná ció el le nes prog ram 148,0 133,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 250,0 446,9

3 Do lo gi ki adá sok 398,0 281,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 180,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,2
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2 Roma in teg rá ci ót elõ se gí tõ in téz mény fej lesz té si programok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 89,6

3 Do lo gi ki adá sok 42,9

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

3 PHARE ACCESS 2002. HU0210
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 199,1

3 Do lo gi ki adá sok 29,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 92,7

4 ACCESS 2003.
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 561,5

3 Do lo gi ki adá sok 14,0

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

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 16,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 49,6 46,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,3

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

3 Do lo gi ki adá sok 5,1 19,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 68,0 38,6

9 HU-03004-347-02-01 Esély egyen lõ ség biz to sí tá sa a fo gya ték kal élõk szá má ra 94,5 151,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 303,3 283,6

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 13,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 333,8 375,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 23,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 35,0

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 6,0

3 Do lo gi ki adá sok 8,5 6,0

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 49,1
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

2 Ma gyar or szá gi Gen der Pi lot Pro ject 10,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,2

6 Csat la ko zás az Eu ró pai Fo gyasz tó vé del mi Köz pon tok Há ló za tá hoz 20,0 18,0

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 
ki ala kí tá sa 5,0

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 5,0

8 Há rom szo ros esély te rem tés a szo ci á lis el lá tó rend szer fej lesz té sé vel 1 440,0 857,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 178,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10,0

3 Do lo gi ki adá sok 26,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 345,0 424,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 182,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,0 536,5

9 Nem ál la mi fenn tar tók szo ci á lis cím zett tá mo ga tá sa 297,9 308,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 282,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 297,9 566,8

10 Egyes pénz be li tá mo ga tá sok

1 Ott hon te rem té si tá mo ga tás 760,0 1 014,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 760,0 1 000,2

3 Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se 710,0 749,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 73,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 710,0 752,3

5 Moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si tá mo ga tá sa 2 300,0 3 570,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 150,2
3 Do lo gi ki adá sok 8,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 300,0 2 205,6

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 1 633,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 768,7
3 Do lo gi ki adá sok 23,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 815,0 1 841,4

7 GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek cél zott tá mo ga tá sa 62,0 115,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 62,0 93,3

11 Gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok, gyer mek vé del mi szak el lá tá sok 400,0 77,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,6
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 4,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 285,0 2,5

12 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi támogatása

1 Bent la ká sos és át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyi el lá tás 12 535,4 15 251,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 419,2
3 Do lo gi ki adá sok 14,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12 535,4 14 331,7

3 Pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek, va la mint a fo gya té ko sok bent la ká sos in téz mé nyi 
el lá tá sa 2 746,0 2 975,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,8
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 746,0 2 852,2

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 utó gon do zói ellátása 786,6 940,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 34,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 786,6 963,6

5 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 1 368,4 1 821,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 368,4 1 735,1

6 Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se 951,6 3 582,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 49,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 951,6 3 506,8

7 Böl csõ dei el lá tás 66,0 193,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 66,0 217,8

8 Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga 118,5 74,0

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 70,9

10 Tá mo ga tó szol gá la tok mû köd te té se 525,0 1 795,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 58,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 525,0 1 812,2

12 Szo ci á lis szol gál ta tá si or szá gos mód szer ta ni fel ada tok 58,4 56,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,4 56,7

13 Szo ci á lis szol gál ta tá sok re gi o ná lis mód szer ta ni fel ada tai 44,1 28,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44,1 29,3

14 Nap pa li szo ci á 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 1 533,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 54,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 116,0 1 572,8

15 Nap pa li szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás fi nan szí ro zá sa fo gya té kos sze mé lyek részére 315,0 474,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 315,0 461,0

16 Ét kez te tés tá mo ga tá sa 588,0 284,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 588,0 283,0

17 Házi se gít ség nyúj tás tá mo ga tá sa 263,0 92,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 263,0 89,1

18 Fa lu gond no ki vagy ta nya gond no ki szol gál ta tás tá mo ga tá sa 21,0 7,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0 4,6

21 Kö zös sé gi el lá tás tá mo ga tá sa 160,0 133,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 160,0 133,8

1
1

4
3

2
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
6

/1
4

7
. 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 tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

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



22 Ut cai szo ci á lis mun ka tá mo ga tá sa 240,0 308,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 240,0 282,0

23 Alap szol gál ta tá si köz pont tá mo ga tá sa 65,7 23,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 65,7 23,2

24 Csa lá di nap kö zi tá mo ga tá sa 19,0 16,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,0 16,7

25 Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás 9,3 22,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,3 22,0

26 In gye nes in téz mé nyi ét kez te tés 3,0 0,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

13 Haj lék ta lan el lá tás fej lesz té se 500,0 510,0

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 391,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 118,5

14 Hi tel hát ra lé kok kon szo li dá ci ós prog ram ja 1 100,0 222,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 100,0

15 Tár sa dal mi ko hé zi ót erõ sí tõ tár ca kö zi in teg rá ci ós programok

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 172,5 116,0

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 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 58,2

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 tá mo ga tá sa 158,0 20,2

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 3,0

3 Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram tá mo ga tá sa 56,0 19,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20,0

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 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,0 23,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,0

4 Aka dály men te sí té si prog ram tá mo ga tá sa 453,0 398,7

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 400,0 381,0

5 Roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in teg rá ci ós prog ram ja 800,0 848,8

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 756,0 176,8

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 8,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 160,8
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 40,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 81,8

2 Nem ze ti Ci vil Alap prog ram 7 000,0 6 381,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 795,5
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 505,0 149,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 300,0 4 615,7

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 1 669,1
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 30,7 136,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 344,0

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 1 423,5

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 2,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 558,2 649,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 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 316,0 284,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 316,0 284,4

3 Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 30,0 27,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 26,7

4 Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 35,0 31,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 31,5

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 9,0

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 9,0

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 120,0 108,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 107,8

7 Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szó ló tör vényt vég re haj tó köz ala pít vány hoz 4 000,0 4 600,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 30,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 000,0 4 413,5

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 543,3 489,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 543,3 489,0

9 Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 300,0 270,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 205,0

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

10 Bá nyá szo kért Ala pít vány 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 14,0

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 67,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,2 67,7

2 Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 174,0 156,6

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 174,0 156,6
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 152,3 137,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 152,3 137,1

4 Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 205,0 184,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 205,0 184,5
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 54,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,7
3 Do lo gi ki adá sok 3,5 1,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,0 27,1

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 120,0 373,6

3 Do lo gi ki adá sok 2,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 168,7

7 Bé kél te tõ tes tü le tek tá mo ga tá sa 62,0 59,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 62,0 54,9
8 Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat tá mo ga tá sa 320,0 288,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 320,0 288,0

9 Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te tá mo ga tá sa 30,0 27,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 27,0
12 Ci vil Szol gál ta tó Köz pon tok tá mo ga tá sa 90,0 74,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,8
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 64,2

14 Te le fo nos se gély szol gá la tok tá mo ga tá sa 35,0 31,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 31,5
15 Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport, Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Szövetsége 20,0 18,0

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 18,0

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 6,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 35,1 50,0
3 Do lo gi ki adá sok 41,8 25,3

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 32,4

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 36,0 32,4

2 Gö rög Or szá gos Ön kor mány zat 35,0 31,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 31,5

3 Hor vá tok Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 88,6 79,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 88,6 79,7

4 Né me tek Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 173,9 156,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 173,9 156,5

5 Ro má nok Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 50,7 45,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,7 45,6

6 Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat 225,6 203,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 225,6 203,1

7 Len gyel Or szá gos Ön kor mány zat 35,0 31,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 31,5

8 Ör mény Or szá gos Ön kor mány zat 35,0 31,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 31,5

9 Szlo vák Or szá gos Ön kor mány zat 89,4 80,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 89,4 80,5

10 Szlo vén Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány zat 39,9 35,9

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 35,9

11 Szerb Or szá gos Ön kor mány zat 47,6 42,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,6 42,8

12 Ru szin Or szá gos Ön kor mány zat 28,6 25,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,6 25,7

13 Uk rán Or szá gos Ön kor mány zat 28,6 25,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,6 25,7

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 teljesítése 20,0 1,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0

3 Do lo gi ki adá sok 7,0
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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

26 Ma rad vány el szá mo lás

1 NSH ma rad vá nya

1 Sport lé te sít mény-ke ze lés in téz mé nyi rend sze ré nek támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 149,5

2 To vább kép zõ lé te sít mé nyek be ru há zá sai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

3 Bu da pest Sport csar nok új já épí té se, gya kor ló jégpálya

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 43,8

5 Or szá gos sport ági szak szö vet sé gek és sport ági szö vet sé gek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

6 Ön kor mány za ti sport igaz ga tás tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

7 Ki emelt ha zai ren de zé sû sport ese mé nyek (VB, EB, VK)

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

8 Olim pi ai já ra dék

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,9

9 Sport tu do mány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

10 Fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,8

11 Sport ág fej lesz tés – Sport XXI. Prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,9
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12 Egyéb után pót lás-ne ve lé si fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,7

13 Is ko lai, diák és fel sõ ok ta tá si sport tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

14 Ko or di nált prog ra mok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

15 He lyi sza bad idõs prog ra mok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,4

16 Ki emelt ön kor mány za ti lé te sít mény-fej lesz té sek tá mo ga tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 24,0

17 Ma gyar Spor tok Háza prog ram

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 25,0

18 Lé te sít mény-fej lesz té si pá lyá za tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 317,8

19 A Bu da pest Sport aré ná val és a ma gyar or szá gi olim pia meg ren de zé sé vel 
össze füg gõ ál la mi feladatok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,8

20 Úszó EB-hez kap cso ló dó lé te sít mény fej lesz té sek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 315,5

21 Sport tal kap cso la tos ki nem emelt ál la mi fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

22 Totó já ték adó ból szár ma zó tá mo ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

23 If jú sá gi és sport lé te sít mé nyek aka dály men te sí té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,0

24 Buk mé ke ri rend sze rû fo ga dá sok já ték adó já ból szár ma zó támogatás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0
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25 Fo gya té ko sok sport ál ta li esély egyen lõ sé ge program

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

26 Fo gya té ko sok in teg rá ci ó ját se gí tõ szer ve ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,4

27 Elõ zõ évek ma rad vá nya

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 155,0

2 If jú sá gi és ká bí tó szer ko or di ná ció ma rad vá nya

1 Ká bí tó szer prob lé má val kap cso la tos kép zés, to vább kép zés, kor társ kép zés 
tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,9

2 Drog ku ta tá sok, vizs gá la tok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

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

3 Ala csony kü szö bû és drog ke ze lõ in téz mé nyek szol gál ta tá sa i nak fej lesz té si 
tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,5

3 Do lo gi ki adá sok 4,0

4 Or szá gos gyer mek- és if jú sá gi szer ve ze tek, er nyõ szer ve ze tek mû kö dé si 
tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

5 Ha tá ron túli ma gyar gyer mek- és if jú sá gi szer ve ze tek, er nyõ szer ve ze tek 
mû kö dé sé nek támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

6 Két- és több ol da lú nem zet kö zi cse re prog ra mok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,8

8 If jú sá gi pár be széd és szer ve ze ti de mok rá cia programja

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

9 Gyer mek- és if jú sá gi kö zös sé gek kel kap cso la tos tá bo roz ta tá si és tu risz ti kai 
fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

3 Do lo gi ki adá sok 2,0

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

10 Kell egy hely prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

11 Ját szó tér fej lesz tés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 3,4
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13 Nem zet kö zi kap cso la tok ból adó dó fel ada tok fi nan szí ro zá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,3
14 Ha zai és nem zet kö zi, ki emelt je len tõ sé gû ese mé nyek, ren dez vé nyek 

és kon fe ren ci ák kal össze füg gõ feladatok ellátása
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

15 Gyer mek- és if jú sá gi in for ma ti kai rend szer fej lesz té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 4,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,8

16 Gyer mek prog ra mok tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,9

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,1

3 Egész ség ügy ma rad vá nya
1 Egyéb egész ség ügyi és szo ci á lis ága za ti szak mai szer ve ze tek 

és kép vi se le tek támogatása
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,6

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

2 Szo ci á lis igaz ga tás kor sze rû sí té se, tár sa dal mi kirekesztés
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,4

3 Do lo gi ki adá sok 8,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,0

4 EKH ma rad vá nya
1 Roma ko or di ná ci ós és in ter ven ci ós keret

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 58,2
3 Do lo gi ki adá sok 11,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,1

2 Konf lik tus ke ze lé si és jog vé dõ alap
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,2

3 Do lo gi ki adá sok 11,9
3 Roma kul tu rá lis alap

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 76,4
3 Do lo gi ki adá sok 15,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 59,0

4 Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 30,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0
27 2005. no vem ber 1-jei föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,3

1–9. cím össze sen: 66 213,1 2 283,1 63 930,0 74 857,5 12 231,3 72 480,3
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10 Csa lá di tá mo ga tá sok

1 Csa lá di pót lék 195 938,0 195 042,0

2 Anya sá gi tá mo ga tás 5 432,0 5 092,4

3 Gyer mek gon do zá si se gély 54 848,0 49 800,3

4 Gyer mek gon do zá si díj 57 941,0 61 300,0

5 Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás 14 697,0 13 746,8

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 1 280,1

11 Egyéb szo ci á 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 ci á lis támogatások

1 Rok kant sá gi já ra dék 9 653,0 9 844,7

2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek já ra dé ka 69 306,0 67 079,3

3 Egész ség ká ro so dá si já ra dék 2 428,0 2 462,4

4 Bá nyá szok kor en ged mé nyes nyug dí ja, szén já ran dó ság ki egé szí té se 
és ke re set-ki egé szí té se 5 751,0 6 222,6

5 Me zõ gaz da sá gi já ra dék 6 323,0 5 656,4

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 23 042,9

8 Po li ti kai re ha bi li tá ci ós és más nyug díj-ki egé szí té sek 20 134,0 20 291,6

9 Há zas tár si pót lék 5 463,0 5 437,2

13 Egyéb tá mo ga tá sok (Cu kor be te gek tá mo ga tá sa, Lak bér tá mo gat ás, 
Ka to nai csa lá di se gély) 170,0 151,6

14 Nyug dí ja sok táv fû té si-díj tá mo ga tá sa 335,7

3 Kü lön fé le jog cí men adott té rí té sek

1 Köz gyógy el lá tás 19 000,0 19 686,0

2 Egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos hoz zá já ru lás 3 500,0 3 500,0

3 Ter hes ség-meg sza kí tás 1 250,0 1 250,0

4 Fo lyó sí tott el lá tá sok utá ni té rí tés 1 250,0 1 292,1

5 Nyug dí ja sok táv fû té si-díj tá mo ga tá sá val kap cso la tos fel ada tok hoz hozzájárulás 5,0

Össze sen: 563 257,1 2 283,1 63 930,0 567 376,6 12 231,3 72 480,3

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

1 In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um Igaz ga tá sa 1 685,0 3 393,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 130,0 338,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 960,8 1 192,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 291,6 373,7

3 Do lo gi ki adá sok 547,6 1 133,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 339,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 870,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 273,0

2 Fel újí tás 15,0 11,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 73,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 121,9
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3 Köl csö nök 20,0
2 Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da 83,4 84,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21,1 23,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,5 6,9

3 Do lo gi ki adá sok 24,0 23,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,8 18,8

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

3 Hír köz lé si In téz mé nyek 264,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16 509,9 17 976,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 641,7 3 032,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 866,6 963,0

3 Do lo gi ki adá sok 10 752,6 12 118,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0 171,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0 38,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 756,6 1 822,2

2 Fel újí tás 347,5 108,7

3 Köl csö nök 15,0 5,1 5,4 5,4
4 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si Iro da 152,2 1 461,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 367,6 585,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 342,6 248,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 100,7 69,7

3 Do lo gi ki adá sok 70,5 1 285,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 74,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,0 483,2

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

1 Be ru há zá sok

1 Pos tai be ru há zá sok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 207,7

2 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 201,6 123,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 70,7

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 220,0 215,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 220,0 180,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,0
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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 19,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 22,0 11,4

6 Ve ze té kes táv be szé lõ elõ fi ze tõk ré szé re az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás 
igény be vé te lé hez szociális támogatás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 086,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 295,9

7 Mil le ná ris Kht. mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 748,4 673,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 748,4 398,0

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

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

14 Nem zet kö zi vá lasz tott bí ró sá gi per ben kép vi se let el lá tá sa 281,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 250,3

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

1 In for ma ti kai fej lesz té sek va kok és gyen gén lá tók számára

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 4,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 131,9

2 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány 104,5 126,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 104,5 23,5

3 In for ma ti kai és hír köz lé si tár sa dal mi szer ve ze tek támogatása

2 Hír köz lé si és In for ma ti kai Tu do má nyos Egye sü let támogatása

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

3 In for ma ti kai és Hír köz lé si Szak ér tõi Bi zott ság

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 In for ma ti kai Vál la ko zá sok Szö vet sé ge

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,1

8 Ma gyar Tar ta lom ipa ri Szö vet ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

10 Ma gyar Tar ta lom szol gál ta tók Egye sü le te

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,4

4 Vé de lem- és biz ton ság fej lesz té si hír köz lé si cél tar ték-kép zé si prog ram 220,0 175,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 9,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 220,0 24,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 24,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 244,0

5 In for ma ti kai, hír köz lé si fej lesz té si prog ra mok, tá mo ga tá sok, szo ci á lis te le fon-
tá mo ga tás 5 248,3 5 952,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0 317,9

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 3 989,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 700,0 2 635,6

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

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 114,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 693,3 3 604,8

6 In for ma ti kai, hír köz lé si szer ve ze tek tá mo ga tá sa 80,0 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 35,0

7 Köz há ló prog ram 7 320,0 6 139,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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3 Do lo gi ki adá sok 5 320,0 1 782,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 000,0

8 e-Ma gyar or szág prog ram 1 200,0 795,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 000,0 28,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 68,6

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

9 Jövõ Háza prog ram 1 500,0 1 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 300,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 648,0

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

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 prog ram ja 400,0 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 131,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0

7 Fe je ze ti tar ta lék 150,0 150,0

8 Ál la mi több let fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 000,0

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 256,6

1–5. cím össze sen: 40 222,0 17 927,6 22 294,4 41 376,0 21 260,2 21 585,3

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

Össze sen: 40 222,0 17 967,6 22 294,4 41 376,0 21 260,2 21 585,3

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Igaz ga tá sa 1 839,4 2 595,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 344,6 1 163,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 317,4 1 684,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 434,0 522,8

3 Do lo gi ki adá sok 364,8 1 130,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,2
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,6 112,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 87,4 243,7

3 Köl csö nök 2,3 2,3

2 Fog lal koz ta tá si Hi va tal 165,1 1 836,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 027,4 4 367,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 700,7 1 284,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 228,3 391,8

3 Do lo gi ki adá sok 259,6 2 709,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 25,6 2 184,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 21,1 1 676,6

2 Fel újí tás 8,4 3,7

3 Köl csö nök 2,5 2,5

3 Mun ka ügyi Köz pon tok 40,9 230,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19 296,8 29 174,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12 179,1 13 088,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 931,0 4 167,9

3 Do lo gi ki adá sok 3 227,6 5 747,1

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 1 823,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 527,2

6 Ka mat fi ze té sek 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 210,4 845,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 210,4 1 373,6

2 Fel újí tás 128,1

3 Köl csö nök 5,8 4,9

4 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 2 376,4 2 554,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 369,8 1 776,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 246,2 2 374,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 731,1 748,8

3 Do lo gi ki adá sok 428,2 680,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 252,8 354,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 57,3 228,1

2 Fel újí tás 0,7 2,0

3 Köl csö nök 29,9 19,7 19,1

5 Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok 958,9 1 231,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 156,0 3 419,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 277,3 1 474,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 419,7 461,2

3 Do lo gi ki adá sok 1 283,7 2 087,1

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 58,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 116,5 289,4

2 Fel újí tás 17,7 25,6
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3 Köl csö nök 0,8 0,8

6 Nem ze ti Fel nõtt kép zé si In té zet 85,6 77,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 618,1 1 083,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 432,4 175,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 139,0 53,8

3 Do lo gi ki adá sok 74,3 306,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 638,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14,1

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 37,6 0,6

2 Fel újí tás 20,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 337,3

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

3 Do lo gi ki adá sok 102,8

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 100,0

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

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

5 Ak tív fog lal koz ta tá si cé lok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 196,5

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 229,6

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

1 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

3 Do lo gi ki adá sok 46,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 43,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,6

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
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1 HU 0008-03 Több szö rö sen hát rá nyos hely ze tû la kos ság cso por tok 
fog lal koz tat ha tó sá gá nak javítása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,1

3 Do lo gi ki adá sok 37,0

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

4 HU 0104-02 Kí sér le ti prog ram a nõk mun ka erõ pi a ci re in teg rá ci ó já nak 
tá mo ga tá sá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11,6

3 Do lo gi ki adá sok 6,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,2

5 HU 0105-02 A fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ció esz köz tá rá nak rend szer szem lé le tû 
fej lesz té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,4

3 Do lo gi ki adá sok 63,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 101,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

8 HU 0202-02 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mo der ni zá lá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 130,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 433,7

9 HU 0201-04 Küz de lem a mun ka vi lá gá ból tör té nõ ki re kesz tõ dés el len 89,8 89,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 197,7 442,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 272,6 715,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 49,5 3,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,0

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 12,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 76,9

3 Do lo gi ki adá sok 89,6 30,2

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 
el len 335,4 335,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 607,6 569,4

3 Do lo gi ki adá sok 74,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 943,0 761,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 151,9 0,1

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

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 3 784,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 720,0

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 53,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 697,5 3 810,4
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 100,0

10 Uni ós prog ra mok elõ ké szí té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 54,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,8

13 Fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tá sa 3 000,0 2 225,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,4

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 0,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 473,0 3 014,0

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 687,0 648,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 80,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 678,4 623,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,6

15 Fel nõtt kép zés tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,2

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

20 Ci vil és saj tó prog ra mok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,0

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 1 377,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 499,5 5,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 303,8 623,7

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 9,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 30,9

3 Do lo gi ki adá sok 40,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,6
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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) tá mo ga tá sa 28,2 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 94,5

29 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés – Cél tar ta lék

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 4,4

31 Föld gáz-ár eme lés in téz mé nyi el len té te le zé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

32 Fe je ze ti ke ze lé sû ma rad vány el szá mo lás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 27,9

34 ILO 2005. évi kon fe ren cia és ILO tag díj 261,8 157,2

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 153,5 107,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,0 44,6

35 HEFOP vég re haj tá sát se gí tõ in téz ke dé sek 765,4 86,9

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 35,8

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

37 MÁK tranz ak ci ós díj 5,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 4,9

1–8. cím össze sen: 45 398,7 28 413,0 16 985,7 60 360,5 46 130,2 17 285,5

9 Ala pok tá mo ga tá sa

1 Mun ka erõ pi a ci Alap tá mo ga tá sa

1 Vissza té rí tés a 2004. évi be fi ze tés bõl

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 368,0 368,0

Össze sen: 45 766,7 28 413,0 16 985,7 60 728,5 46 130,2 17 285,5
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa 1 381,2 1 437,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 786,2 858,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 250,7 264,9

3 Do lo gi ki adá sok 160,8 178,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,1 129,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 13,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 68,4 37,0

3 Köl csö nök 1,0 1,0

Össze sen: 1 381,2 1 381,2 1 469,5 35,8 1 437,4

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 13 768,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 773,6 1 044,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 587,9 7 452,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 137,2 2 360,4

3 Do lo gi ki adá sok 3 464,2 3 292,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 110,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 385,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 878,1 1 274,9

2 Fel újí tás 70,0 34,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 36,7

3 Köl csö nök 32,3 32,3

4 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal Könyv tár és Le vél tár 203,5 250,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,4 6,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 129,6 150,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 42,9 48,4

3 Do lo gi ki adá sok 43,3 49,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,1 13,8

2 Fel újí tás 2,0 2,5

5 KSH ku ta tó in té ze tei

1 KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet 86,8 101,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 32,1 23,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 66,6 86,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,5 29,4
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3 Do lo gi ki adá sok 27,7 35,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,1 3,1

2 Fel újí tás 0,5

2 ECOSTAT KSH Gaz da ság elem zõ és In for ma ti kai In té zet 144,8 168,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 116,6 65,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 133,8 108,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 43,2 35,8

3 Do lo gi ki adá sok 78,0 91,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,4 0,1

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

1 Be ru há zás

2 Sta tisz ti kai adat gyûj tés és -fel dol go zás be ru há zá sai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 36,7

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

3 Gaz da ság szer ke ze ti Össze írás (2003/004-347-04-01)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,3

3 Do lo gi ki adá sok 7,3

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

Össze sen: 14 297,4 938,7 13 358,7 15 294,2 1 568,9 14 288,9

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Tit kár sá ga

1 MTA Tit kár ság Igaz ga tá sa 1 053,7 1 183,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,3 92,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 741,5 778,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 238,9 234,2

3 Do lo gi ki adá sok 100,8 204,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,8 42,2
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3 Köl csö nök 10,0 10,0 9,5 9,5
2 MTA Dok to ri Ta nács Tit kár sá ga 3 266,3 4 130,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,0 21,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 934,3 3 491,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 328,0 511,4

3 Do lo gi ki adá sok 28,0 31,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 311,6

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 1 947,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 71,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 864,7 1 810,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 200,6 196,8

3 Do lo gi ki adá sok 0,7 1,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,4

2 MTA Szé che nyi Iro dal mi és Mû vé sze ti Aka dé mia 15,4 15,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,4 1,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,5 8,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,8 2,9

3 Do lo gi ki adá sok 4,9 5,1

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 0,6

3 MTA Könyv tá ra 452,5 482,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,9 80,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 261,3 258,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 87,6 85,3

3 Do lo gi ki adá sok 124,5 182,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,5

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 1,0 1,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 8,1

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 9 108,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 692,0 6 267,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 386,2 6 995,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 970,9 2 197,8

3 Do lo gi ki adá sok 3 071,1 4 537,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,9 354,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 279,0 1 201,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 436,4 1 444,9

2 Fel újí tás 90,2 288,7

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 141,2

3 Köl csö nök 0,3 16,2 2,2
5 MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 4 716,0 5 375,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 534,0 3 000,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 406,2 3 926,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 100,1 1 200,1
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3 Do lo gi ki adá sok 1 504,0 2 821,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,6 223,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 70,2 618,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 172,5 918,9

2 Fel újí tás 122,1 181,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,6 9,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 97,7

3 Köl csö nök 4,6 1,5 3,3 0,8
6 MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 4 251,7 4 969,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 935,6 1 761,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 011,1 3 348,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 962,7 1 058,1

3 Do lo gi ki adá sok 912,5 1 761,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,2 279,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14,7 306,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 33,5 147,7

2 Fel újí tás 276,0 377,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,3

4 Kor mány za ti be ru há zás 24,4

3 Köl csö nök 1,2 0,2
7 MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok 211,8 212,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,5 93,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 109,5 120,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 36,9 37,7

3 Do lo gi ki adá sok 56,5 79,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,4 1,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,1

2 Fel újí tás 59,0 54,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 8,1

8 MTA Ku ta tást ki szol gá ló szer vek 1 450,0 1 580,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 398,4 540,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 548,0 506,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 172,0 152,6

3 Do lo gi ki adá sok 809,2 1 066,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 65,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 103,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,2 52,3

2 Fel újí tás 305,0 360,3

4 Kor mány za ti be ru há zás 64,9

9 MTA Tá mo ga tott ku ta tó he lyek Iro dá ja 2 107,7 2 346,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 59,4 296,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 609,6 1 729,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 529,5 555,5

3 Do lo gi ki adá sok 19,7 427,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,1 6,2
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,5 35,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,7 113,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 1,6

10 MTA Jó lé ti in téz mé nyek 244,9 280,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 195,5 211,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 203,4 206,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 69,6 69,2

3 Do lo gi ki adá sok 166,7 148,9

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 32,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,7 13,9

2 Fel újí tás 74,2

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

11 OTKA Iro da 310,8 307,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 31,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 206,7 184,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 62,1 53,5

3 Do lo gi ki adá sok 32,0 84,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,2

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 1,6

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

1 Be ru há zás

1 Alap ku ta tás be ru há zá sai 275,0 16,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 49,9

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 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 25,3

2 Tu do má nyos könyv- és fo lyó irat-ki adás

1 Ma gyar Tu do mány 19,0 17,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,0 17,1

2 Tu do má nyos könyv- és fo lyó irat-ki adás tá mo ga tá sa 150,0 118,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,6

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 98,0 118,3

3 Fi a tal ku ta tók pá lyá za tos tá mo ga tá sa 1 078,0 188,6

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
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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 37,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 37,0

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 26,9

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,4

13 Szak mai fel ada tok tel je sí té se 126,0 122,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 513,0

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 1,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 669,6

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

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 42,9

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

15 Ba la ton ál la po tá nak ja ví tá sát szol gá ló ku ta tá si feladatok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

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 6 500,0 721,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 192,7

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 0,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 818,0

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 19,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 17,7

2 Fel újí tás 55,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 165,4

10 Fe je ze ti tar ta lék 1,8 1,8

Össze sen: 47 370,6 9 918,9 37 451,7 48 841,4 15 510,8 33 233,9

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 614,1 608,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 750,5 538,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 525,2 483,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 161,7 147,4
3 Do lo gi ki adá sok 557,7 341,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 31,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 120,0 49,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 27,5

2 Ku ta tás fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz no sí tá si Iro da 233,6 231,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 749,3 775,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 496,4 467,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 160,7 142,5
3 Do lo gi ki adá sok 236,8 277,1
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 43,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 89,0 126,3

3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Nem zet kö zi tag dí jak 1 400,0 1 260,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 400,0 1 275,3

1–3. cím össze sen: 3 747,5 1 499,8 2 247,7 3 393,2 1 389,2 2 099,3

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 12 196,9

Össze sen: 15 944,4 1 499,8 2 247,7 15 590,1 1 389,2 2 099,3
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XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÕKEVISSZATÉRÜLÉSEI,
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

1 De vi zá ban fenn ál ló adós ság és kö ve te lé sek ka mat el szá mo lá sai

1 De vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai

1 Nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze tek tõl és kül föl di pénz in té ze tek tõl fel vett hi te lek 
ka mat el szá mo lá sai

1 Vi lág ban ki hi te lek el szá mo lá sai 1 592,3 247,3 1 555,8 212,5
2 EBB hi te lek ka mat el szá mo lá sai 8 046,7 33,4 6 143,7 32,9
3 KfW hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 270,4 1 242,3
4 ET Fej lesz té si Bank hi te le i nek ka mat el szá mo lá sai 2 797,0 2 103,1
5 MÁV-tól 2000-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sa 83,4 75,4
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 2 632,9
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 1 271,2
8 EBRD hi te lek ka mat el szá mo lá sai 37,6 33,5

2 1999-tõl fel vett de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 3 433,4 3 542,1

3 Bel föl di de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai

1 1997-ben át vál tott de vi za adós ság ka mat el szá mo lá sai 28 711,6 37 852,1
2 MÁV-tól 2002-ben át vál lalt hi tel ka mat el szá mo lá sai 480,6 418,3
6 Ren dez vény csar nok In gat lan fej lesz tõ és Ke ze lõ Rt. 2004-ben át vál lalt 

hi te lé nek ka mat el szá mo lá sa 424,2 367,7
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 94 432,9

2 An gol és ame ri kai köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 5,6 5,4

3 De vi za szám la ka mat el szá mo lá sai 346,8 750,6

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 189,9 148,3
3 Ál la mi köl csön ka mat el szá mo lá sa 2,0 4,7
4 MÁV Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 421,6 23,2
5 ÁAK Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 121,4
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 2005-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 2 866,7 9 097,8
14 Sport fo lió Kht.-tõl 2004-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sai 243,7
15 Bu dai Vár gond nok ság Kht.-tõl 2005-ben át vál lalt fo rint hi te lek

kamatelszámolásai 1 080,7
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 440 413,1 455 056,0
4 Ál lam köt vé nyek fel hal mo zott ka mat el szá mo lá sa 72 091,2 73 426,9

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 2 670,7
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 26 311,7
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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 37 638,7

5 Pos ta bank Rt.-nek át adott ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 6 247,4 6 709,3

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 1 566,0

7 Alá ren delt köl csön tõ ke köt vény ka mat el szá mo lá sa 1 406,5 1 519,9

8 MFB Rt.-nek át adott ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 5 281,4 5 281,4

10 Ru bel kö ve te lé se ket fe de zõ ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sa 1 607,1

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 139 569,0 148 795,9

2 La kos sá gi kincs tár je gyek ka mat el szá mo lá sa 61 655,6 55 544,2

4 Kincs tá ri egy sé ges szám la fo rint be tét ka mat el szá mo lá sai 13 882,0 28 887,0

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 3 783,2

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 2 600,2

2 Fo rint el szá mo lá sok 9 725,7 7 850,4

2 Ál lam pa pí rok ér té ke sí té sét tá mo ga tó kom mu ni ká ci ós ki adá sok 800,0 649,5

4 Kö ve te lés ke ze lés költ sé gei 70,0 5,7

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 4 478,2

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 1 075,7

2 EBB hi te lek tõ ke-vissza té rü lé se 693,0 689,9

3 OECF hi tel tõ ke-vissza té rü lé se 216,5 179,5

4 Ál la mi alap jut ta tás já ra dé ka 1 300,0 1 336,5

Össze sen: 880 247,2 95 817,4 914 434,6 116 377,5

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 467 802,0 430 051,2

2 Hi tel in té ze tek és pénz ügyi vál lal ko zá sok kü lön adó ja 37 800,0 35 574,4

3 Bá nya já ra dék 20 100,0 23 825,1

5 Já ték adó-be vé tel 64 244,4 66 377,4

6 Egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó 75 300,0 91 365,1

7 Öko a dó

1 Ener gia adó 10 700,0 12 731,9

2 Kör nye zet ter he lé si díj 9 000,0 3 155,0

8 Egyéb be fi ze té sek 21 500,0 21 162,9
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2 Fo gyasz tás hoz kap csolt adók
1 Ál ta lá nos for gal mi adó 2 048 000,0 1 785 316,4
2 Jö ve dé ki adó 672 300,0 670 673,0
3 Re giszt rá ci ós adó 62 300,0 68 278,6

3 La kos ság költ ség ve té si be fi ze té sei
1 Sze mé lyi jö ve de lem adó 1 011 804,4 997 840,8
2 Egyéb la kos sá gi adók 3 500,0 3 400,6
4 La kos sá gi il le té kek 97 600,0 111 758,1
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 34 942,3
9 Ke zes ség-vissza té rü lés 1 500,0 4 934,6
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

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 57 855,6
2 He lyi ön kor mány za tok be fi ze té sei 6 500,0 15 300,0
3 El kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok be fi ze té sei

6 Mun ka erõ pi a ci Alap 81 300,0 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 28 372,8
2 Egyéb osz ta lék 3 039,9

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 1 613,4
2 Inf ra struk tú rá val kap cso la tos kon cesszi ós díj és ár ve ré si díj 25 710,2 20 194,7

3 Kincs tá ri va gyon ke ze lés sel és -hasz no sí tás sal kap cso la tos köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ 
be vé te lek 30 000,0 400 929,6

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 148 612,0 177 800,0
7 Uni ós el szá mo lá sok

1 EU vissza té rí tés 7 915,7 8 457,7
2 Vám be sze dé si költ ség meg té rí té se 10 000,0 8 843,2
3 Cu kor il le ték be sze dé si költ ség meg té rí té se 414,6 515,5

Össze sen: 4 968 979,3 5 165 609,8

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 6 696 365,2 7 004 471,0

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 5 883 157,8 6 456 669,5

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: –813 207,4 –547 801,5
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2. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A központi költségvetés végrehajtásának mérlege
11462
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2006/147.szám

Millió forintban

2005. évi 
törvényi

módosított

2005. évi 
teljesítés

K I A D Á S O K
2005. évi törvényi 

módosított
2005. évi 
teljesítés

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
Társasági adó 467 802,0 430 051,2 EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 113 230,0 113 106,5 
A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 37 800,0 35 574,4 KÖZSZOLGÁLATI M SORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 44 564,8 45 935,6 
Egyszer sített vállalkozói adó 75 300,0 91 365,1 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 117 000,0 117 682,2 
Energia adó 10 700,0 12 731,9 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 215 067,9 232 565,6 
Környezetterhelési díj 9 000,0 3 155,0 CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
Bányajáradék 20 100,0 23 825,1 Családi támogatások 330 317,0 326 261,6 
Játékadó 64 244,4 66 377,4 Jövedelempótló és jövedelem kiegészít  szociális támogatások 142 727,0 141 143,0 
Egyéb befizetések 21 500,0 21 162,9 Különféle jogcímen adott térítések 25 000,0 25 733,1 
Egyéb központosított bevételek 106 731,0 165 148,0 Összesen:   498 044,0 493 137,7 

Összesen:   813 177,4 849 391,0 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉS  EL IRÁNYZATOK
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK  Költségvetési szervek kiadásai 1 807 696,4 2 038 459,5 

Általános forgalmi adó 2 048 000,0 1 785 316,4 Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok kiadásai 1 127 849,7 1 248 648,0 
Jövedéki adó 672 300,0 670 673,0 Központi beruházások kiadásai 43 785,5 48 956,3 
Regisztrációs/fogyasztási adó 62 300,0 68 278,6 Összesen:   2 979 331,6 3 336 063,8 

Összesen:   2 782 600,0 2 524 268,0 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Elkülönített állami pénzalapok támogatása 19 439,4 20 380,7 

Személyi jövedelemadó 1 011 804,4 997 840,8 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 421 404,1 422 371,6
Adóbefizetések 3 500,0 3 400,6 Helyi önkormányzatok támogatása 884 146,5 881 374,1 
Illeték befizetések 97 600,0 111 758,1 Összesen:   1 324 990,0 1 324 126,4 
Egyéb kiemelt díjbevétel 20 000,0 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZ DÉSEK TÁMOGATÁSA 3 737,7 3 737,6 

Összesen:   1 132 904,4 1 112 999,5 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 7 834,2 7 588,7 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉS  EL IRÁNYZATOK ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 880 247,2 914 434,6 
 Költségvetési szervek bevételei 513 905,8 688 651,3 TARTALÉKOK

Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok saját bevételei 20 724,4 124 836,9 Általános tartalék 51 950,0 0,0 
Központi beruházások saját bevételei 754,1 Céltartalékok 23 100,0 0,0 

Együtt: 534 630,2 814 242,3 Összesen:   75 050,0 0,0 
Fejezeti kezelés  el irányzatok és központi beruházások EU támogatása 176 999,9 195 291,9 

Összesen:   711 630,1 1 009 534,2 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 28 021,0 34 271,9 
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIB L ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 18 243,0 13 948,9 

Központi költségvetési szervekt l származó befizetések 13 500,0 57 855,6 ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 181 003,8 181 227,0 
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 81 300,0 81 300,0 BEFIZETÉS AZ EU-BA 210 000,0 186 644,5 

 Helyi önkormányzatok befizetése 6 500,0 15 300,0 KIADÁSI F ÖSSZEG:   6 696 365,2 7 004 471,0 
Összesen:   101 300,0 154 455,6 

ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 222 868,2 631 950,4 
EGYÉB BEVÉTELEK 4 530,0 39 876,9 
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 95 817,4 116 377,5 
UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK 18 330,3 17 816,4 

BEVÉTELI F ÖSSZEG:  5 883 157,8 6 456 669,5 
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 813 207,4 547 801,5 

B E V É T E L E K



3. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A helyi önkormányzatokat megilletõ normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások
elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

2006/147. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 11463

állami
támogatás

személyi
jövedelem

adó

1. Községek általános feladatai 10 862,0 0,0 10 862,0 10 862,0 0,0 10 862,0 10 838,6 0,0 10 838,6 0,0 100,0

2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 12 798,9 0,0 12 798,9 12 798,9 0,0 12 798,9 12 798,9 0,0 12 798,9 0,0 100,0

3. Körjegyz ség m ködésével kapcsolatos feladatok 4 627,2 0,0 4 627,2 4 623,5 0,0 4 623,5 4 658,7 0,0 4 658,7 0,0 100,0

4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 164,3 0,0 1 164,3 1 164,3 0,0 1 164,3 1 164,3 0,0 1 164,3 0,0 100,0

5. Körzeti igazgatási feladatok 11 323,2 0,0 11 323,2 11 323,2 0,0 11 323,2 11 323,2 0,0 11 323,2 0,0 100,0

6. Megyei,f városi igazgatási és sportfeladatok 2 551,6 0,0 2 551,6 2 551,6 0,0 2 551,6 2 551,6 0,0 2 551,6 0,0 100,0

7. Üdül helyi feladatok 6 565,7 0,0 6 565,7 6 547,3 0,0 6 547,3 6 694,0 0,0 6 694,0 0,0 100,0

8. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzd
települési önkormányzatok kiadásaihoz történ  hozzájárulás

6 074,3 0,0 6 074,3 6 074,3 0,0 6 074,3 6 074,3 0,0 6 074,3 0,0 100,0

9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti 
ellátások

60 744,1 0,0 60 744,1 60 744,1 0,0 60 744,1 60 744,1 0,0 60 744,1 0,0 100,0

10. A lakáshoz jutás feladatai 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 0,0 100,0

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 27 418,1 22 098,0 5 320,1 26 584,7 21 426,3 5 158,4 27 652,0 22 286,5 5 365,5 80,6 19,4

12. Alapszolgáltatási központ 1 204,6 481,8 722,8 1 156,1 462,4 693,7 1 736,3 694,5 1 041,8

13. Gyermekvédelmi szakellátás 19 621,6 7 848,6 11 773,0 19 605,6 7 842,2 11 763,4 19 492,5 7 797,0 11 695,5 40,0 60,0

14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi 
ellátás

25 181,3 10 072,5 15 108,8 25 048,3 10 019,3 15 029,0 25 125,2 10 050,1 15 075,1 40,0 60,0

15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 2 009,0 803,6 1 205,4 2 007,9 803,2 1 204,7 1 961,8 784,7 1 177,1 40,0 60,0

16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek 
bentlakásos intézményi ellátása

17 904,7 7 161,9 10 742,8 17 899,7 7 159,9 10 739,8 17 860,3 7 144,1 10 716,2 40,0 60,0

17. Gyermekek napközbeni ellátása 8 332,3 3 332,9 4 999,4 8 286,7 3 314,7 4 972,0 8 327,7 3 331,1 4 996,6 40,0 60,0

18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani 
feladatai

420,8 168,3 252,5 420,8 168,3 252,5 416,2 166,5 249,7 40,0 60,0

19. Óvodai nevelés 61 148,5 61 148,5 0,0 60 824,6 60 824,6 0,0 62 773,1 62 773,1 0,0 100,0 0,0

20. Iskolai oktatás 291 249,3 291 249,3 0,0 289 786,0 289 786,0 0,0 289 746,6 289 746,6 0,0 100,0 0,0

21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 31 572,7 31 572,7 0,0 31 247,3 31 247,3 0,0 31 536,6 31 536,6 0,0 100,0 0,0

22. Alapfokú m vészetoktatás 12 271,1 12 271,1 0,0 12 186,5 12 186,5 0,0 12 248,0 12 248,0 0,0 100,0 0,0

23. Kollégiumok közoktatási feladatai 15 598,7 15 598,7 0,0 15 490,8 15 490,8 0,0 15 509,2 15 509,2 0,0 100,0 0,0

24. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási 
feladatokhoz

20 412,8 20 412,8 0,0 20 140,4 20 140,4 0,0 20 409,8 20 409,8 0,0 100,0 0,0

25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási 
intézményeket fenntartó önkormányzatok
feladatellátásához

19 169,2 19 169,2 18 993,0 18 993,0 0,0 19 612,3 19 612,3 0,0 100,0 0,0

26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg  juttatások, 
szolgáltatások

40 763,4 40 763,4 40 288,4 40 288,4 0,0 40 290,9 40 290,9 0,0

27. Helyi közm vel dési és közgy jteményi feladatok 12 523,3 0,0 12 523,3 12 523,3 0,0 12 523,3 12 523,3 0,0 12 523,3 0,0 100,0

28. Megyei/f városi  közm vel dési és közgy jteményi
feladatok

6 253,5 0,0 6 253,5 6 253,5 0,0 6 253,5 6 253,5 0,0 6 253,5 0,0 100,0

29. Települési sportfeladatok 2 235,2 0,0 2 235,2 2 235,2 0,0 2 235,2 2 235,2 0,0 2 235,2 0,0 100,0

30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó 
hozzájárulások

1 548,0 1 548,0 1 545,0 1 545,0 0,0 1 548,9 1 548,9 0,0

31. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 3 358,5 3 358,5 3 358,5 3 358,5 0,0 3 358,4 3 358,4 0,0

Összesen 751 144,8 549 059,8 202 085,0 746 808,4 545 056,8 201 751,6 751 702,4 549 288,3 202 414,1 73,1 26,9

Sor-
szám

összes
állami

támogatás

személyi
jövedelem

adó
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állami
támogatás
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adó
összes

állami
támogatás

személyi
jövedelem

adó

állami
támogatás

személyi
jövedelem

adó

I.1.
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés 
támogatása

2 724,6 2 724,6 0,0 2 721,4 2 721,4 0,0 2 727,2 2 727,2 0,0 100,0 0,0

I.2.
A f városi és megyei közalapítványok szakmai
tevékenysége

2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 100,0 0,0

I.3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 7 544,4 7 544,4 0,0 7 527,8 7 527,8 0,0 7 636,2 7 636,2 0,0 100,0 0,0

I.4. Pedagógiai szakszolgálat 5 844,6 5 844,6 0,0 2 876,4 2 876,4 0,0 2 948,8 2 948,8 0,0 100,0 0,0

II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 85 085,7 85 085,7 0,0 85 085,7 85 085,7 0,0 86 598,3 86 598,3 0,0 100,0 0,0

II.2.
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 
támogatása

15 120,0 15 120,0 0,0 15 120,0 15 120,0 0,0 14 412,5 14 412,5 0,0 100,0 0,0

II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 742,5 742,5 0,0 740,5 740,5 0,0 747,9 747,9 0,0 100,0

30 998,6 0,0 30 998,6 30 998,6 0,0 30 998,6 30 998,6 0,0 30 998,6 0,0 100,0

197,4 0,0 197,4 195,0 0,0 195,0 203,5 0,0 203,5 0,0 100,0

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 85,3 85,3 0,0 100,0

Összesen 150 357,8 119 161,8 31 196,0 147 365,4 116 171,8 31 193,6 148 358,3 117 156,2 31 202,1 79,0 21,0

* Településenkénti megjelenítése a 9. számú mellékletben.
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adó

százalékos megoszlás

Teljesítés

összes
állami

támogatás

személyi
jövedelem

adó

V. Bels  ellen rzési társulások támogatása

II. Egyes szociális feladatok kiegészít  támogatása

Százalékos megoszlás

III. Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása*

IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának 

támogatása

Módosított el irányzat TeljesítésEredeti el irányzat

I. Normatív állami hozzájárulások

II. Normatív kötött felhasználású támogatásokI. Kiegészít  támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

Millió forintban

Megnevezés

Eredeti el irányzat Módosított el irányzat

Megnevezés



4. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A helyi önkormányzatok központosított elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
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Millió forintban

Központosított 2005. évi
El irányzat-módosítás

2005. évi 2005. évi El irányzat

el irányzat jogcíme eredeti
el irányzat

Kormány
hatás-
körben

fejezeti
hatás-
körben

összesen
módosított
el irányzat

teljesítés maradvány

1 Lakossági közm fejlesztés támogatása 1 800,0 235,0 235,0 2 035,0 3 134,7 -1 099,7
2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 500,0 -209,6 -209,6 5 290,4 5 290,4 0,0
3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 220,0 0,0 220,0 220,0 0,0
4 Határátkel helyek fenntartásának támogatása 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

5
Helyi kisebbségi önkormányzatok m ködésének
általános támogatása

1 306,0 -4,0 -4,0 1 302,0 1 299,1 2,9

6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0
7 Kiegészít  támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 340,0 0,0 340,0 340,0 0,0
8 Könyvtári és közm vel dési érdekeltségnövel  támogatás 755,0 0,0 755,0 755,0 0,0

9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 060,0 0,0 1 060,0 1 060,0 0,0

10
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatása

13 541,3 -5 860,6 -3 702,0 -9 562,6 3 978,7 4 178,4 -199,7

11 A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 1 500,0 0,0 1 500,0 737,2 762,8

13 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

14
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 
lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

885,0 0,0 885,0 883,7 1,3

15 Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0

16
Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások 
veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 

605,0 0,0 605,0 605,0 0,0

17
A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél 
beszámítással érintett önkormányzatok támogatása

5 300,0 0,0 5 300,0 5 649,2 -349,2

18
Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítésének támogatása

7 400,0 0,0 7 400,0 966,6 6 433,4

19
A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és 
modellkísérletek támogatása

6 400,0 -900,5 -900,5 5 499,5 4 991,9 507,6

20 A többcélú kistérségi társulások normatív m ködési támogatása 9 000,0 -271,2 -268,0 -539,2 8 460,8 8 460,4 0,4

21 A múzeumok szakmai támogatása 330,0 0,0 330,0 330,0 0,0

22
Az ECDL számítógép-kezel i vizsga és a nyelvvizsga díjának 
visszatérítése

500,0 -379,0 -379,0 121,0 110,4 10,6

23 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 14 840,0 0,0 14 840,0 14 840,0 0,0

24
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolatfelújításának támogatása

10 000,0 0,0 10 000,0 6 155,0 3 845,0

25 F városi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 2 500,0 0,0 2 500,0 2 500,0 0,0

26 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 278,0 0,0 1 278,0 1 277,5 0,5
27 Kiegészít  támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 8 400,0 0,0 8 400,0 8 399,8 0,2

28 Hivatásos t zoltók 2005. évi bérpolitikai támogatásának kiegészítése 745,9 745,9 745,9 745,9 0,0

29
A többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek m ködési
támogatása

100,0 100,0 100,0 98,0 2,0

30
A belterületi csapadékvíz elvezet  rendszerek karbantartására 
szervezett közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás 
kiegészítése

150,0 -34,4 115,6 115,6 32,9 82,7

31
Támogatás önkormányzati t zoltóságok technikai eszközeinek árvizi, 
belvizi védekezés miatt szükséges – veszélyeztetettséget figyelembe 
vev  – pótlására, javítására

180,0 180,0 180,0 180,0 0,0

32
Hozzájárulás a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi 
társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez

3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 999,6 0,4

33
Hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi  CXL. törvény bevezetéséhez és 
alkalmazásához

500,0 496,0 996,0 996,0 995,3 0,7

34 A lakótelepi részönkormányzatok meger sítése és támogatása 600,0 600,0 600,0 583,2 16,8

35
A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2005. 
évi támogatása

325,8 617,0 942,8 942,8 939,9 2,9

Központosított el irányzat összesen: 94 450,3 -1 430,6 -3 249,0 -4 679,6 89 770,7 79 749,1 10 021,6

Jogcím-
csoport
száma



5. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A helyi önkormányzati színházi támogatások elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

A) Mûködtetési hozzájárulás

Millió forintban

Helyi önkormányzatok
2005. évi

eredeti
elõirányzat

2005. évi
módosított
elõirányzat

2005. évi
teljesítés

Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 238,6 238,6 238,6

Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 41,3 41,3 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 3 202,1 3 202,1

Budapest Fõváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 28,0 28,0 28,0

Budapest Fõváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 182,9 182,9 182,9

Budapest Fõváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház) 31,7 31,7 31,7

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 349,4 349,4 349,4

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház) 80,1 80,1 80,1

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Gyõri Balett) 410,5 410,5 410,5

Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 213,4 213,4 213,4

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 223,2 223,2 223,2

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) 215,2 215,2 215,2

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 307,2 307,2 307,2

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 328,1 328,1 328,1

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petõfi Színház) 204,9 204,9 204,9

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 224,1 224,1 224,1

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 376,7 376,7 376,7

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 222,2 222,2 222,2

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 247,5 247,5 247,5

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 120,8 120,8 120,8

Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 58,7 58,7 58,7

Veszprém Megyei Önkormányzat (Petõfi Színház) 226,7 226,7 226,7

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) 221,9 221,9 221,9

Összesen: 7 755,2 7 755,2 7 755,2

B) Mûvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

Millió forintban

Helyi önkormányzatok
2005. évi

eredeti
elõirányzat

2005. évi
módosított
elõirányzat

2005. évi
teljesítés

és módosított
elõirányzat

Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 39,2 39,2

Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 25,6 25,6

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)

609,2 609,2
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Helyi önkormányzatok
2005. évi

eredeti
elõirányzat

2005. évi
módosított
elõirányzat

2005. évi
teljesítés

és módosított
elõirányzat

Budapest Fõváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 0,9 0,9

Budapest Fõváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 20,0 20,0

Budapest Fõváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház) 15,7 15,7

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 155,8 155,8

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház) 24,0 24,0

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Gyõri Balett) 184,9 184,9

Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 38,2 38,2

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 97,3 97,3

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) 61,5 61,5

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 113,1 113,1

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 89,1 89,1

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petõfi Színház) 56,8 56,8

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 44,1 44,1

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 342,1 342,1

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 71,6 71,6

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 84,0 84,0

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 30,0 30,0

Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 13,4 13,4

Veszprém Megyei Önkormányzat (Petõfi Színház) 41,0 41,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) 44,7 44,7

Összesen: 2 202,2 2 202,2 2 202,2

C) Bábszínházak mûködtetési hozzájárulása

Millió forintban

Helyi önkormányzatok
2005. évi

eredeti
elõirányzat

2005. évi
módosított
elõirányzat

2005. évi
teljesítés

és módosított
elõirányzat

Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 13,0 13,0 13,0

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) 17,3 17,3 17,3

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) 14,6 14,6 14,6

Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 13,8 13,8 13,8

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) 14,8 14,8 14,8

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) 13,9 13,9 13,9

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 14,1 14,1 14,1

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) 13,9 13,9 13,9

Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 14,1 14,1 14,1

Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 15,6 15,6 15,6

Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) 15,6 15,6 15,6

Összesen: 160,7 160,7 160,7
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D) Bábszínházak mûvészeti munkájának támogatása

Millió forintban

Helyi önkormányzatok
2005. évi

eredeti
elõirányzat

2005. évi
módosított
elõirányzat

2005. évi
teljesítés

és módosított
elõirányzat

Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 12,3 12,3

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) 37,7 37,7

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) 21,2 21,2

Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 17,6 17,6

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) 27,5 27,5

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) 19,2 19,2

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 13,2 13,2

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) 11,6 11,6

Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 20,9 20,9

Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 16,3 16,3

Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) 29,1 29,1

Összesen: 226,6 226,6 226,6

E) Színházak pályázati támogatása

Millió forintban

Helyi önkormányzatok
2005. évi

eredeti
elõirányzat

2005. évi
módosított
elõirányzat

2005. évi
teljesítés

és módosított
elõirányzat

Szabadtéri színházak:

Budapest Fõváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) 5,0 5,0

Budapest Fõvárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 35,0 35,0

Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) 27,0 27,0

Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 50,0 50,0

Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Mûvelõdési Központ és Nyári Színház) 6,0 6,0

Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek Háza) 51,0 51,0

Kõszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Mûvelõdési Központ és Várszínház) 17,0 17,0

Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) 14,0 14,0

Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Mûvelõdési Központ) 1,0 1,0

Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) 33,0 33,0

Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertõrákosi Barlangszínház) 3,0 3,0

Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri
Játékok)

55,0 55,0

Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Mûvészetmalom és Teátrum Kht.) 23,0 23,0

Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) 11,0 11,0

Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) 14,0 14,0

Szabadtéri színházak összesen: 345,0 345,0 345,0

Nemzetiségi színházak:

Budapest Fõvárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Mûhely – Cigány Színházi
Társulás, Hókirálynõ Meseszínpad, „Találkozás–Maledype” Kulturális Egyesület)

18,0 18,0

Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) 30,5 30,5

Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) 44,5 44,5

Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) 18,0 18,0

Nemzetiségi színházak összesen: 111,0 111,0 111,0
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Helyi önkormányzatok
2005. évi

eredeti
elõirányzat

2005. évi
módosított
elõirányzat

2005. évi
teljesítés

és módosított
elõirányzat

Színházi vállalkozások, alternatív színházi mûhelyek:

Aba Nagyközségi Önkormányzat 1,0 1,0

Algyõ Nagyközségi Önkormányzat 0,5 0,5

Biatorbágy Nagyközségi Önkormányzat 0,8 0,8

Budakeszi Városi Önkormányzat 1,5 1,5

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 92,4 92,4

Budapest Fõváros II. Kerület Önkormányzata 1,0 1,0

Budapest Fõváros IX. Kerület Önkormányzata 3,0 3,0

Budapest Fõváros XV. Kerület Önkormányzata 0,5 0,5

Budapest Fõváros XVI. Kerület Önkormányzata 3,0 3,0

Budapest Fõváros XVIII. Kerület Önkormányzata 0,8 0,8

Celldömölk Városi Önkormányzat 5,0 5,0

Cserkút Községi Önkormányzat 1,0 1,0

Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 0,7 0,7

Dunakeszi Városi Önkormányzat 0,5 0,5

Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 0,9 0,9

Nyírbátor Városi Önkormányzat 1,0 1,0

Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 6,9 6,9

Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 13,0 13,0

Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,0 3,0

Várpalota Városi Önkormányzat 4,0 4,0

Veresegyház Városi Önkormányzat 3,5 3,5

Vigántpetend Községi Önkormányzat 1,0 1,0

Színházi vállalkozások, alternatív színházi mûhelyek összesen: 145,0 145,0 145,0

Kiemelt alternatív színházi mûhelyek:

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 200,0 200,0

Kiemelt alternatív színházi mûhelyek összesen: 200,0 200,0 200,0

Alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek:

Budakalász Nagyközségi Önkormányzat 1,0 1,0

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 59,5 59,5

Budapest Fõváros III. Kerület Önkormányzata 0,5 0,5

Budapest Fõváros XVIII. Kerület Önkormányzata 2,0 2,0

Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,0 4,0

Alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek összesen: 67,0 67,0 67,0

Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek:

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 112,0 112,0

Budapest Fõváros XX. Kerület Önkormányzata 8,0 8,0

Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek összesen: 120,0 120,0 120,0

Helyi önkormányzatok pályázati támogatása összesen: 988,0 988,0 988,0

Helyi önkormányzati színházak mindösszesen: 11 332,7 11 332,7 11 332,7
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6. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Címzett és céltámogatás 2005. évi elõirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

7. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása

2006/147.szám
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11469

Millió forintban

Maradvány december 31-én

korábbi évek
lekötött el -
irányzatából:

2004. évben 
le nem kötött
el irányzat-

maradványból:

összesen
lekötött

el irányzat-
maradványból

eredeti
el irányzatból

és le nem kötött 
el irányzat-

maradványból

összesen
lekötött

el irányzat-
maradványból

eredeti
el irányzatból

és le nem kötött 
el irányzat-

maradványból

összesen

1 2 3=1+2 4 5 6 7 8=6+7 9=2+4+5+6a) 10=1-6 11=2+4+5-7 12=10+11 13

a) 683,1 63 755,0 30 092,9 38 035,8 68 128,7
b) 0 -95,3 -95,3

45 810,8 683,1 46 493,9 63 755,0 1 277,9 30 092,9 37 940,5 68 033,4 95 808,9 15 717,9 27 775,5 43 493,4 1 438,4

Maradvány január 1-jén
Pénzforgalmi teljesítés

(támogatás folyósítása- visszafizetés)

Módosított
el irányzat
dec. 31-én

Évközi
módosítás

fejezeti
hatáskörben

(+/-)

Eredeti
el irányzat

költségvetési
törvény szerint

Támogatás
lemondásából,

visszafizetéséb l
2005-ben

felszabadult
el irányzat és fel 
nem osztott keret

Millió forintban

Pénzforgalmi teljesítés

évközi
módosítás

kormányzati
és fejezeti

hatáskörben

1 2 2a 2b 3=2+2a+2b 4 5 6=4+5 7=1+2a+2b-4 8=2-5 9=7+8

Fejlesztési
 és vis maior

10 679,2 16 873,0 1 032,6 8 438,4 26 344,0 8 438,4 14 434,0 22 872,4 11 711,8 2 439,0 14 150,8

ebb l:Területi
kiegyenlítés

7 276,0 10 630,0 2,2 6 231,6 16 863,8 6 231,6 9 331,3 15 562,9 7 278,2 1 298,7 8 576,9

Fejlesztési
támogatás

3 403,2 4 994,4 1 030,3 2 206,8 8 231,5 2 206,8 3 932,5 6 139,3 4 433,5 1 061,9 5 495,4

Vis maior 0,0 1 248,6 0,1 0,0 1 248,7 0,0 1 170,2 1 170,2 0,1 78,4 78,5

összes teljesítés
eredeti

el irányzatból

 2005. dec. 31-én rendelkezésre áll

tárgyévi
el irányzatból

összesenmódosítotttárgyévi tv. szerinti 
el z  évek 

maradványából

maradvány-
felhasználás
el irányzato-

sítása

el z  évek maradványából

El irányzatok

2005. január 1-jén 
rendelkezésre áll

Támogatási jogcím



8. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

2005. évi vis maior tartalék elõirányzatának és felhasználásának levezetése
11470
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Millió forintban

1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8 10=1-7 11=2+4+5-8 12=10+11

 Vis maior
 tartalék

0,0 243,9 3 107,7 3 351,6 3 335,1 3 335,1 0,0 16,5 16,5

döntéssel lekötött
el irányzatból

döntéssel le nem
kötött el irányzatból

összesenmódosított

döntéssel
lekötött

el irányzat
maradványból

eredeti
el irányzatból

+ döntéssel
le nem kötött ei.
maradványból

összes
teljesítés

 2005. december 31-én rendelkezésre áll

Támogatási
 jogcím

2005. január 1-jén rendelkezésre áll El irányzatok Pénzforgalmi teljesítés

döntéssel
lekötött

el irányzatból

döntéssel le
nem kötött

el irányzatból
összesen

tárgyévi
tv. szerinti

évközi
módosítás

kormányzati
és fejezeti

hatáskörben



9. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok költségvetési kapcsolatokból származó támogatása

Millió forintban

Önkormányzat 2005. évi eredeti elõirányzat* 2005. évi teljesítés

Ajka Városi Önkormányzat 189,9 189,9
Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat 152,8 152,8
Baja Városi Önkormányzat 225,9 225,9
Balassagyarmat Városi Önkormányzat 228,4 228,4
Balatonfûzfõ Városi Önkormányzat 221,5 221,5
Barcs Városi Önkormányzat 168,1 168,1
Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat 302,4 302,4
Berettyóújfalu Városi Önkormányzat 173,1 173,1
Bicske Városi Önkormányzat 21,2 21,2
Bonyhád Városi Önkormányzat 21,2 21,2
Budapest Fõvárosi Önkormányzat 6 689,7 6 689,7
Cegléd Városi Önkormányzat 265,8 265,8
Celldömölk Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Csongrád Városi Önkormányzat 121,3 121,3
Csorna Városi Önkormányzat 174,6 174,6
Dabas Városi Önkormányzat 220,3 220,3
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 544,0 544,0
Dombóvár Városi Önkormányzat 239,4 239,4
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 255,1 255,1
Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 365,3 365,3
Encs Városi Önkormányzat 159,3 159,3
Érd Városi Önkormányzat 466,6 466,6
Esztergom Városi Önkormányzat 252,9 252,9
Fehérgyarmat Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Füzesabony Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Gödöllõ Városi Önkormányzat 307,0 307,0
Gyöngyös Városi Önkormányzat 262,3 262,3
Gyõr Megyei Jogú Városi Önkormányzat 512,5 512,5
Gyula Városi Önkormányzat 204,1 204,1
Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 155,2 155,2
Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Hatvan Városi Önkormányzat 234,0 234,0
Heves Városi Önkormányzat 144,6 144,6
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 226,3 226,3
Jászberény Városi Önkormányzat 219,7 219,7
Kalocsa Városi Önkormányzat 220,3 220,3
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 300,3 300,3
Kapuvár Városi Önkormányzat 176,7 176,7
Karcag Városi Önkormányzat 224,1 224,1
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 259,0 259,0
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Önkormányzat 2005. évi eredeti elõirányzat* 2005. évi teljesítés

Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat 386,6 386,6
Keszthely Városi Önkormányzat 252,9 252,9
Kiskõrös Városi Önkormányzat 142,1 142,1
Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat 221,1 221,1
Kiskunhalas Városi Önkormányzat 237,6 237,6
Kisvárda Városi Önkormányzat 231,5 231,5
Komárom Városi Önkormányzat 257,5 257,5
Komló Városi Önkormányzat 213,7 213,7
Körmend Városi Önkormányzat 298,8 298,8
Kõszeg Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Kunszentmárton Városi Önkormányzat 152,7 152,7
Lenti Városi Önkormányzat 230,1 230,1
Letenye Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Makó Városi Önkormányzat 203,1 203,1
Marcali Városi Önkormányzat 217,3 217,3
Mátészalka Városi Önkormányzat 262,5 262,5
Mezõkovácsháza Városi Önkormányzat 155,4 155,4
Mezõkövesd Városi Önkormányzat 228,9 228,9
Mezõtúr Városi Önkormányzat 172,1 172,1
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat 605,3 605,3
Mohács Városi Önkormányzat 192,2 192,2
Monor Városi Önkormányzat 190,8 190,8
Mór Városi Önkormányzat 21,2 21,2
Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat 231,1 231,1
Nagyatád Városi Önkormányzat 175,0 175,0
Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat 266,3 266,3
Nagykáta Városi Önkormányzat 158,8 158,8
Nagykõrös Városi Önkormányzat 21,2 21,2
Nyergesújfalu Városi Önkormányzat 191,2 191,2
Nyírbátor Városi Önkormányzat 204,3 204,3
Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat 413,8 413,8
Orosháza Városi Önkormányzat 226,8 226,8
Ózd Városi Önkormányzat 226,9 226,9
Paks Városi Önkormányzat 236,2 236,2
Pápa Városi Önkormányzat 214,2 214,2
Pásztó Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 466,1 466,1
Pétfürdõ Nagyközségi Önkormányzat 231,4 231,4
Püspökladány Városi Önkormányzat 177,0 177,0
Ráckeve Városi Önkormányzat 21,2 21,2
Rétság Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat 347,0 347,0
Sárbogárd Városi Önkormányzat 211,1 211,1
Sárvár Városi Önkormányzat 218,5 218,5
Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat 231,0 231,0
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Önkormányzat 2005. évi eredeti elõirányzat* 2005. évi teljesítés

Siklós Városi Önkormányzat 188,6 188,6
Siófok Városi Önkormányzat 271,1 271,1
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat 253,4 253,4
Szarvas Városi Önkormányzat 191,0 191,0
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 604,5 604,5
Szeghalom Városi Önkormányzat 174,7 174,7
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 420,0 420,0
Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat 288,4 288,4
Szendrõ Városi Önkormányzat 132,7 132,7
Szentendre Városi Önkormányzat 208,6 208,6
Szentes Városi Önkormányzat 224,8 224,8
Szerencs Városi Önkormányzat 227,4 227,4
Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat 223,4 223,4
Szigetvár Városi Önkormányzat 179,4 179,4
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 481,2 481,2
Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 331,6 331,6
Tamási Városi Önkormányzat 21,2 21,2
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 405,1 405,1
Tiszafüred Városi Önkormányzat 167,4 167,4
Tiszaújváros Városi Önkormányzat 279,5 279,5
Vác Városi Önkormányzat 328,7 328,7
Vásárosnamény Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat 424,6 424,6
Záhony Városi Önkormányzat 171,9 171,9
Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat 377,1 377,1
Zalaszentgrót Városi Önkormányzat 15,9 15,9
Összesen: 30 998,6 30 998,6

* A módosított elõirányzat megegyezik az eredeti elõirányzattal.

10. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal elsõ szakasza
építésének 2005. évi elõirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban

Eredeti elõirányzat
költségvetési törvény

szerint

Évközi módosítás
fejezeti hatáskörben

(+/–)

Évközi módosítás
kormányzati
hatáskörben

(+/–)

Módosított
elõirányzat

Pénzforgalmi
teljesítés

Maradvány

1 2 3 4=1+2+3 5 6=4–5

15 800,0 0,0 0,0 15 800,0 5 589,1 10 210,9
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11. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Mil lió fo rint ban

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

ALAP
2005. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyen leg

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 49 840,0 49 894,3

2 Szak kép zé si célú ki fi ze té sek 21 832,4 14 703,2

3 Mun ka nél kü li el lá tá sok 80 672,1 86 741,5

4 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás 50,8 17,8

5 Bér ga ran cia ki fi ze té sek 4 200,0 4 679,3

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 2 967,6

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 52 000,0

7 Az alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 338,0 356,2

8 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mû kö dé se és fej lesz té se

1 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak át adott pénz esz köz 19 264,9 20 329,7

2 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si prog ram 1 187,5 1 175,6

9 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat köz pon to sí tott ke re te 237,5 237,5

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 4 591,0

2 Fel nõtt kép zés 1 067,0 1 067,0

3 Szak kép zés fej lesz té se 949,0 949,0

11 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka vé del mi Fel ügye lõ ség nek pénz esz köz át adás 396,6 591,0

12 TB alap nak át adás 730,0 802,0

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 250,0 275,3

16 Kincs tá ri szol gál ta tá si dí jak 160,0 134,5

22 Mun ka adói já ru lék 176 440,0 172 609,6

23 Mun ka vál la lói já ru lék 54 024,0 52 263,6

24 Vál lal ko zói já ru lék 11 183,7 6 523,7

26 Egyéb be vé tel

1 Te rü le ti egyéb be vé tel 2 300,0 1 725,8

2 Köz pon ti egyéb be vé tel 297,7 1 777,0

3 Szak kép zé si egyéb be vé tel 250,0 786,5

28 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás 9 900,0 11 403,7

29 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té se 160,0 66,5

31 Szak kép zé si hoz zá já ru lás 23 598,4 27 669,2

32 Költ ség ve té si tá mo ga tás

1 Vissza té rí tés a 2004. évi be fi ze tés bõl 368,0 368,0
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33 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz té se 550,0 691,5

34 Mun ka nél kü li el lá tó rend szer vál to zá sá val össze füg gõ költ ség ve té si  befizetés 29 300,0 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 11,9

2 Öt ven év fe let ti ek já ru lék ked vez mé nye 2 800,0 685,2

1–35. cím össze sen: 279 071,8 279 071,8 271 509,6 275 885,1 4 375,5

50 A Mun ka erõ pi a ci Alap füg gõ, át fu tó és hi tel lel kap cso la tos tételei

1 Füg gõ té te lek 0,9 54,4

6 Be tét ál lo mány vál to zá sa 4 429,0

Össze sen: 279 071,8 279 071,8 275 939,5 275 939,5

LXV. SZÜLÕFÖLD ALAP

1 Ön kén tes be fi ze té sek, ado má nyok 0,1 0,4

2 Költ ség ve té si tá mo ga tás 1 000,0 1 000,0

3 Alap ból nyúj tott tá mo ga tás

1 Ha tá ron túli ma gya rok prog ram ja i nak fõ cél ja i ra nyúj tott tá mo ga tás 500,0 499,0

2 Egyéb tá mo ga tá sok 480,1 475,0

4 Alap ke ze lõ mû kö dé si költ sé gei 20,0 25,0

1–4. cím össze sen: 1 000,1 1 000,1 999,0 1 000,4 1,4

50 A Szü lõ föld Alap füg gõ, át fu tó és hi tel lel kap cso la tos tételei

1 Füg gõ té te lek 0,4

6 Be tét ál lo mány vál to zá sa 1,0

Össze sen: 1 000,1 1 000,1 1 000,4 1 000,4
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

1 Kis- és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro lók lé te sí té sé nek elõkészítése

1 Kis- és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõ ké szí té se 3 400,0 3 849,8

2 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sai 980,0 914,9

2 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõ ké szí té se 1 000,0 947,1

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 2 339,4

2 Pak si Atom erõ mû le sze re lé sé nek elõ ké szí té se 50,0 27,9

3 Ki égett fû tõ ele mek át me ne ti tá ro ló já nak fel újí tá sa 46,6 21,5

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 785,4 785,4

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 1 084,4

5 Fel ügye le ti díj fi ze té si kö te le zett ség 289,3 282,5

6 Ön kor mány za tok tá mo ga tá sá ra 709,8 709,0

7 Alap ke ze lõ nek mû kö dé si cél ra 65,0 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 23 709,6

9 Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé se 6,5 4,9

10 Költ ség ve té si tá mo ga tás 5 790,0 6 731,3

11 Egyéb be vé te lek 51,3

1–11. cím össze sen: 11 110,6 29 506,1 18 395,5 11 026,9 30 497,1 19 470,2

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 19 470,2

Össze sen: 29 506,1 29 506,1 30 497,1 30 497,1

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

1 Rend sze res be fi ze tés 5,5 1,5

3 Költ ség ve té si tá mo ga tás 84,5 84,5

6 Alap ke ze lõ mû kö dé si költ sé gei 90,0 31,7

7 Kár ese ménnyel össze füg gõ kár ta la ní tás ki fi ze té se 0,2

1–7. cím össze sen: 90,0 90,0 31,9 86,0 54,1

50 Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi Kár ta la ní tá si Alap füg gõ és át fu tó tételei

1 Be tét ál lo mány vál to zá sa 54,1

Össze sen: 90,0 90,0 86,0 86,0
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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 6 461,6

3 Re gi o ná lis in no vá ció tá mo ga tá sa 7 950,7 6 011,7

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 tá mo ga tá sa 3 653,6 2 376,5

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 280,0 132,6

6 Nem ze ti Ku ta tá si és Fej lesz té si prog ra mok 13 600,0 10 953,6

7 Nem zet kö zi együtt mû kö dés bõl ere dõ fel ada tok 919,9 611,8

8 Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 1 215,0 1 120,8

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 20 548,4

16 Költ ség ve té si tá mo ga tás 12 196,9 12 196,9

17 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sei 798,2 963,3

19 Egyéb be vé tel 400,0 415,5

1–19. cím össze sen: 36 818,3 36 818,3 27 668,6 34 124,1 6 455,5

50 A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap füg gõ, át fu tó és hi tel lel kap cso la tos tételei

1 Füg gõ té te lek 35,8

6 Be tét ál lo mány vál to zá sa 6 491,3

Össze sen: 36 818,3 36 818,3 34 159,9 34 159,9

12. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Nyug díj biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló bevételek

1 Mun kál ta tói nyug díj biz to sí tá si já ru lék 1 126 887,3  1 124 170,6

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 244 206,2 215 938,1
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2 Ma gánnyug díj pénz tá ri ta gok ál tal fi ze tett nyug díj já ru lék 13 203,0 14 982,4

3 Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sai

1 Rok kant sá gi nyug el lá tás 696,1 1 753,5

2 Pénz tár ta gok vissza lé pé se 569,1 1 500,8

3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok

2 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 1 459,0 1 680,6

5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 305,6 707,9

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 ri um fe je zet bõl 31,0 0,5

9 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hozzájárulás

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet tõl 13 803,9 13 803,9

2 Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 11 447,2 8 201,5

3 Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um  fe je zet tõl 1 848,3 1 829,8

4 Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 580,8 580,8

5 Mi nisz ter el nök ség fe je zet tõl 662,4 662,4

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 6 654,1 5 382,3

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 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 211 248,0 211 248,0

5 Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénz esz köz át adás 187 209,1 187 279,1

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 7 316,0

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 1 241 178,3

2 Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj 279 229,2 283 636,4

3 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 254 816,0 255 839,3

6 Ti zen har ma dik havi nyug díj 103 411,3 107 423,7

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 3 795,1

3 Egyéb ki adá sok 400,0 383,1

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 8,1 21,3

2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás stb.) 8,0 5,0 104,2

1–3. cím össze sen: 1 831 518,8 1 852 787,3 1 892 368,2 1 820 006,5
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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 5 315,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 500,0 2 037,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 087,0 2 168,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 653,7 677,1

3 Do lo gi ki adá sok 2 797,7 2 709,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 86,5

6 Ka mat fi ze té sek 110,0 80,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 242,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 272,6 1 315,2

2 Fel újí tás 2,8 20,4

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

3 Köl csö nök 480,0 563,2 11,5

2 Igaz ga tá si szer vek 15 314,7 16 124,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 86,5 183,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 760,8 10 347,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 109,1 3 211,2

3 Do lo gi ki adá sok 2 328,3 2 304,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 126,0 94,1

2 Fel újí tás 77,0 18,7

LXXI. fe je zet össze sen: 1 854 373,8 1 854 373,8 21 268,5 1 916 021,9 1 822 488,8 21 439,6

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 1 854 373,8 1 916 021,9

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 1 854 373,8 1 822 488,8

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 –93 533,1
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló bevételek

1 Mun kál ta tói egész ség biz to sí tá si já ru lék 689 778,9 680 105,7

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 223 817,8 227 707,0

3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok

1 Bal ese ti já ru lék 2 673,8 2 080,0

2 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 854,5 650,4

4 Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás 23 332,0 23 164,7

5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 373,2 706,8

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 ri um 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 ri um fe je zet tõl 315,7 315,7

2 Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 1 059,5 759,1

3 Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um  fe je zet tõl 161,7 160,1

4 Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 28,9 28,9

5 Mi nisz ter el nök ség fe je zet tõl 14,9 14,9

4 Egész ség ügyi hoz zá já ru lás

1 Té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás 143 868,8 138 090,8

2 Szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lás 18 521,9 26 316,9

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 5 175,7 4 233,9

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 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 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 61 300,0

7 Egész ség biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb bevételek

1 Ter hes ség meg sza kí tás egyé ni té rí té si díja 700,0 667,2

2 Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek 2 700,0 5 441,6

3 Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek 2 000,0 1 923,3

7 Gyógy szer gyár tók és for gal ma zók be fi ze té se 200,0 23 077,2

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 41,7

2 Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 172,0 51,7

10 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té se 3,5

11 Egész ség ügyi szol gál ta tók vissza fi ze té se 0,1 60,0

2 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai

1 Nyug el lá tá sok
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2 Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj 235 037,1 233 906,6

3 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 8 670,8 8 969,9

5 Egy sze ri nyug díjjut ta tás 0,1

6 Ti zen har ma dik havi nyug díj 15 231,5 14 472,9

2 Egész ség biz to sí tás pénz be ni el lá tá sai

1 Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély 25 340,0 27 089,7

2 Táp pénz

1 Táp pénz 93 750,7 87 442,4

2 Gyer mek ápo lá si táp pénz 3 660,1 3 077,1

3 Bal ese ti táp pénz 7 217,2 6 504,0

3 Be teg ség gel kap cso la tos se gé lyek

1 Kül föl di gyógy ke ze lés 659,5 496,6

4 Egy sze ri se gély 450,0 446,9

4 Kár té rí té si já ra dék 1 045,0 1 203,1

5 Bal ese ti já ra dék 6 480,4 6 537,5

6 Gyer mek gon do zá si díj 57 941,0 61 178,0

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 62 917,1

2 Vé dõ nõi szol gál ta tás, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem 17 028,5 17 001,2

3 Fo gá sza ti el lá tás 21 760,1 21 688,9

4 Gon do zó in té ze ti gon do zás 10 769,4 10 460,4

5 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás 6 296,6 6 276,2

6 Já ró be teg-szak el lá tás 108 937,6 108 575,8

7 CT, MRI 11 155,3 11 119,2

8 Mû ve se ke ze lés 16 829,4 16 774,9

9 Házi szak ápo lás 3 558,1 3 086,1

10 Fek võ be teg-za kel lá tás 411 079,3 411 492,1

11 Mû kö dé si költ ség elõ leg 350,8

13 Cél elõ irány za tok 7 041,4 6 980,3

15 Men tés 17 984,2 18 079,9

2 Gyógy für dõ és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tá sa 5 708,4 4 758,5

3 Anya tej el lá tás 315,2 239,4

4 Gyógy szer tá mo ga tás

1 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai 257 820,0 324 086,3

2 Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás 25 080,0 23 831,4

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 1 100,0 951,4

5 Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás

1 Köt szer tá mo ga tás 4 100,0 5 047,6

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 39 084,1

6 Uta zá si költ ség té rí tés 5 637,8 6 056,1

7 Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ és kül föl dön tör té nõ el lá tá sok ki adá sai

1 EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 954,4 734,8
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2 Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 620,0 988,6
3 Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés 120,0 194,8

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 1 269,4
2 Pos ta költ ség 2 182,3 1 868,6
3 Egyéb ki adá sok 138,5 430,2
4 Or vos spe ci fi kus vé nyek 308,0 168,8
5 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé se 45,4 457,8

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 7,4 15,5
2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás, stb.) 28,0 60,0 221,0 191,5

1–3. cím össze sen: 1 498 717,7 1 178 760,4 1 556 173,1 1 201 858,1

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 17 200,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 389,4 1 011,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 536,5 10 776,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 462,4 3 521,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 769,3 1 755,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 215,0 459,8
6 Ka mat fi ze té sek 157,0 130,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,0 66,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 762,4 693,8
2 Fel újí tás 37,7

3 Köl csö nök 690,0 50,0 648,1 64,8
2 Igaz ga tá si szer vek 4 212,0 4 077,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 162,6 1 475,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 850,8 2 013,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 506,1 509,4
3 Do lo gi ki adá sok 3 017,7 2 846,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 121,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 260,3
2 Fel újí tás 40,4

LXXII. fe je zet össze sen: 1 521 684,9 1 180 365,4 21 362,2 1 579 869,8 1 204 597,2 21 277,7

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 1 521 684,9 1 579 869,8

BEVÉTELI FÕÖSSZEG 1 180 365,4 1 204 597,2

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: –341 319,5 –375 272,6
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 FEJEZET
2005. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2005. évi teljesítés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Tá mo ga tás Kiadás Bevétel Tá mo ga tás



14. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének mérlege

Millió forintban

2006/147.szám
M
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11483

B E V É T E L E K
2005. évi 
törvényi

módosított

2005. évi 
teljesítés

K I A D Á S O K
2005. évi 
törvényi

módosított

2005. évi 
teljesítés

ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 816 666,2 1 804 276,3 Nyugellátások

Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 482 492,2 461 881,8 Öregségi nyugdíj 1 189 455,0 1 241 178,3 

Egyéb járulékok és hozzájárulások 58 971,4 55 348,0 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 514 266,3 517 543,0 

Egészségügyi hozzájárulás 162 390,7 164 407,7 Hozzátartozói nyugellátás 263 486,8 264 809,2 

Késedelmi pótlék, bírság 11 829,8 9 616,2 13. havi nyugdíj 118 642,8 121 896,6 

Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 421 404,1 421 474,1 Egyszeri nyugdíjjuttatás 0,1 

Központi költségvetési hozzájárulások 62 691,0 66 050,0 Egészségbiztosítási ellátások

Egyéb bevételek 14 999,3 38 582,2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 196 543,9 193 975,3 

Természetbeni ellátások 1 039 286,3 1 100 425,1 

Egyéb kiadások 8 494,4  8 373,0  

Összesen: 3 031 444,7 3 021 636,3 Összesen: 3 330 175,5 3 448 200,6 

VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 103,0 228,3   VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 61,0 340,7 

TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 3 191,5 5 221,4   TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 45 822,2 47 350,4 

BEVÉTELI F ÖSSZEG: 3 034 739,2 3 027 086,0 KIADÁSI F ÖSSZEG: 3 376 058,7 3 495 891,7 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 341 319,5 468 805,7 



15. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggõ
ráfordításai, tartalékfeltöltése

Millió forintban

11484 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/147. szám

Megnevezés
2005. évi 

el irányzat

El irányzat-
módosítás
miniszteri

hatáskörben*

2005. évi 
módosított
el irányzat

2005. évi 
teljesítés

I. A kormányzati szektor hiányát növel  ráfordítások 47 713,0 0,0 47 713,0 52 517,3

1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján 19 551,0 -230,0 19 321,0 13 489,1

a)   a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történ
kezelésre átvett vagyon értékesítése el készítésének költségei, az értékesítéssel
kapcsolatban felmerül  kiadások, díjak [23. § (1) bek. a)  és f)  pontok, 24/B. §], 
az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata

8 092,0 -1 535,0 6 557,0 2 856,6

      ebb l: az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata 2 500,0 0,0 2 500,0 1 584,6

b)  vagyonkezeléssel összefügg  ráfordítások [23. § (1) bek. e)  pont, 24/B. §] 4 733,0 -230,0 4 503,0 2 977,0

c)  a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g)  pont,
 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés

700,0 150,0 850,0 685,9

d)  az ÁPV Rt. m ködési költségei [23. § (1) bek. h)  pont, 24/B. §] 5 000,0 857,0 5 857,0 5 857,0

e)  a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 300,0 173,0 473,0 457,0

f)  vagyontárgyak vásárlása 726,0 355,0 1 081,0 655,6

2. Egyéb ráfordítások 28 162,0 230,0 28 392,0 39 028,2

a)  osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 16 937,0 0,0 16 937,0 28 372,8

b)  az ÁPV Rt. és a jogel dök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb 
vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felel sségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása

10 230,0 630,0 10 860,0 10 252,7

c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 995,0 -400,0 595,0 402,7

II. A kormányzati szektor hiányát nem érint  ráfordítások 132 346,0 0,0 132 346,0 92 792,0

1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 9 000,0 0,0 9 000,0 6 775,8

2. Üzleti célú befektetések 20 570,0 0,0 20 570,0 11 610,0

3. Vagyontárgyak vásárlása 46 938,0 0,0 46 938,0 21 989,6

4. Privatizációs tartalék feltöltése 54 338,0 0,0 54 338,0 52 378,8

5. Kárpótlási jegy bevonás 1 500,0 0,0 1 500,0 37,8

Ráfordítások összesen 180 059,0 0,0 180 059,0 145 309,3

* A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésér l szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a privatizációért felel s miniszter jóváhagyásával az ÁPV Rt. el irányzat-átcsoportosítást hajtott végre a kiadási csoportokon belül. 



16. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok alakulása

Millió forintban

2006/147.szám
M
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R
K
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Z
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Ö

N
Y

11485

EU forrás

Központi
költ-

ségvetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költ-

ségvetési
forrás

Össze-
sen

EU forrás

Központi
költ-

ségvetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költ-

ségvetési
forrás

Össze-
sen

EU forrás

Központi
költ-

ségvetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költ-

ségvetési
forrás

Összesen

33 488,1 10 212,3 43 700,4 33 488,1 10 212,3 43 700,4 47 809,7 14 579,7 62 389,4 47 624,2 14 517,9 62 142,1 61 940,5 18 888,9 80 829,5 35 016,2 9 907,8 44 924,0
Aktív munkaer -piaci politikák támogatása 7 143,1 2 381,0 9 524,1 7 143,1 2 381,0 9 524,1 10 197,8 3 399,3 13 597,1 10 197,8 3 399,3 13 597,1 13 212,0 4 404,0 17 616,0 11 612,9 3 870,9 15 483,8

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a 

munkaer piacra történ  belépés segítségével
3 882,5 1 294,2 5 176,7 3 882,5 1 294,2 5 176,7 5 542,9 1 847,6 7 390,5 5 542,9 1 847,6 7 390,5 7 181,2 2 393,7 9 574,9 744,2 248,1 992,3

Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az 

alkalmazkodó-képesség javítása
10 230,7 3 410,2 13 640,9 10 230,7 3 410,2 13 640,9 14 606,0 4 868,6 19 474,6 14 606,0 4 868,6 19 474,6 18 923,0 6 307,6 25 230,6 3 067,0 1 022,3 4 089,4

Az oktatási, szociális és egészségügyi 

infrastruktúra fejlesztése
10 554,3 2 567,7 13 122,0 10 554,3 2 567,7 13 122,0 15 067,9 3 665,8 18 733,7 15 067,9 3 665,8 18 733,7 19 521,5 4 749,2 24 270,7 19 592,1 4 766,5 24 358,6

HEFOP Technikai segítségnyújtás 1 677,6 559,2 2 236,8 1 677,6 559,2 2 236,8 2 395,1 798,3 3 193,4 2 209,6 736,5 2 946,1 3 103,0 1 034,3 4 137,3 0,0 0,0 0,0

25 526,2 9 980,6 35 506,8 25 526,2 9 980,6 35 506,8 36 442,8 14 248,9 50 691,6 36 442,8 14 248,9 50 691,6 47 213,9 18 460,3 65 674,3 20 240,3 7 936,1 28 176,4
Beruházás-ösztönzés 5 873,4 2 433,8 8 307,2 5 873,4 2 433,8 8 307,2 8 385,3 3 474,6 11 859,9 8 385,3 3 474,6 11 859,9 10 863,7 4 501,6 15 365,3 2 685,3 1 112,7 3 798,0

Kis- és középvállalkozások fejlesztése 7 139,1 2 991,7 10 130,8 7 139,1 2 991,7 10 130,8 10 192,2 4 271,2 14 463,4 10 192,2 4 271,2 14 463,4 13 204,6 5 533,6 18 738,2 6 339,2 2 656,6 8 995,8

Kutatás-fejlesztés, innováció 5 871,1 2 184,5 8 055,6 5 871,1 2 184,5 8 055,6 8 381,9 3 118,7 11 500,6 8 381,9 3 118,7 11 500,6 10 859,2 4 040,6 14 899,8 10 776,8 4 009,9 14 786,7

Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 5 619,3 2 029,4 7 648,7 5 619,3 2 029,4 7 648,7 8 022,5 2 897,3 10 919,8 8 022,5 2 897,3 10 919,8 10 393,7 3 753,6 14 147,3 382,9 138,3 521,2

GVOP Technikai segítségnyújtás 1 023,3 341,1 1 364,4 1 023,3 341,1 1 364,4 1 460,9 487,0 1 947,9 1 460,9 487,0 1 947,9 1 892,8 630,9 2 523,7 56,0 18,7 74,7

18 874,6 5 924,2 24 798,8 18 874,6 5 924,2 24 798,8 26 946,6 8 457,8 35 404,4 26 487,4 8 304,8 34 792,1 34 911,0 10 957,6 45 868,6 23 238,3 7 634,2 30 872,5
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 

mez gazdaságban
10 764,4 3 580,8 14 345,2 10 764,4 3 580,8 14 345,2 15 367,9 5 112,2 20 480,1 15 367,9 5 112,2 20 480,1 19 910,1 6 623,2 26 533,3 19 795,6 6 585,1 26 380,7

Élelmiszerfeldolgozás modernizálása 2 641,7 880,5 3 522,2 2 641,7 880,5 3 522,2 3 771,4 1 257,2 5 028,6 3 771,4 1 257,2 5 028,6 4 886,1 1 628,7 6 514,8 2 074,8 691,6 2 766,4

Vidéki térségek fejlesztése 4 998,4 1 306,1 6 304,5 4 998,4 1 306,1 6 304,5 7 136,0 1 864,7 9 000,7 7 136,0 1 864,7 9 000,7 9 245,2 2 415,8 11 661,0 1 368,0 357,5 1 725,4

AVOP Technikai segítségnyújtás 470,2 156,7 626,9 470,2 156,7 626,9 671,2 223,8 895,0 212,0 70,7 282,7 869,6 289,9 1 159,5 0,0 0,0 0,0

21 385,6 5 328,5 26 714,1 21 385,6 5 328,5 26 714,1 30 531,5 7 607,3 38 138,8 30 531,5 7 607,3 38 138,8 39 555,5 9 855,7 49 411,2 32 753,9 7 895,2 40 649,1
A turisztikai potenciál er sítése a régiókban 4 820,3 1 630,5 6 450,8 4 820,3 1 630,5 6 450,8 6 881,8 2 327,8 9 209,6 6 881,8 2 327,8 9 209,6 8 915,8 3 015,8 11 931,6 6 970,4 2 357,8 9 328,2

Térségi infrastruktúra és települési környezet 

fejlesztése
12 085,8 2 387,1 14 472,9 12 085,8 2 387,1 14 472,9 17 254,5 3 407,9 20 662,4 17 254,5 3 407,9 20 662,4 22 354,3 4 415,2 26 769,5 20 418,4 4 032,9 24 451,3

A humáner forrás-fejlesztés regionális dimenziójának 

er sítése
3 193,8 882,3 4 076,1 3 193,8 882,3 4 076,1 4 559,6 1 259,7 5 819,3 4 559,6 1 259,7 5 819,3 5 907,3 1 632,0 7 539,3 4 973,4 1 374,0 6 347,4

ROP Technikai segítségnyújtás 1 285,7 428,6 1 714,3 1 285,7 428,6 1 714,3 1 835,6 611,9 2 447,5 1 835,6 611,9 2 447,5 2 378,2 792,7 3 170,9 391,6 130,5 522,1

19 471,2 6 485,1 25 956,4 19 471,2 6 485,1 25 956,4 27 798,3 9 258,6 37 056,9 27 478,7 9 152,0 36 630,7 36 014,5 11 995,1 48 009,6 32 779,7 10 919,7 43 699,4
Környezetvédelem 7 454,8 2 479,7 9 934,5 7 454,8 2 479,7 9 934,5 10 643,0 3 540,2 14 183,2 10 643,0 3 540,2 14 183,2 13 788,7 4 586,5 18 375,2 9 815,8 3 265,0 13 080,8

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 11 237,5 3 745,8 14 983,3 11 237,5 3 745,8 14 983,3 16 043,3 5 347,8 21 391,1 16 043,3 5 347,8 21 391,1 20 785,2 6 928,4 27 713,6 22 963,9 7 654,6 30 618,6

KIOP Technikai segítségnyújtás 778,9 259,6 1 038,5 778,9 259,6 1 038,5 1 112,0 370,6 1 482,6 792,3 264,1 1 056,4 1 440,6 480,2 1 920,8 0,0 0,0 0,0

118 745,8 37 930,7 156 676,5 118 745,8 37 930,7 156 676,5 169 528,8 54 152,3 223 681,1 168 564,5 53 830,8 222 395,4 219 635,4 70 157,7 289 793,1 144 028,4 44 293,0 188 321,4

Operatív
Program

Prioritás

2004 2005 2006
Keretösszeg Teljesítés 2005. dec. 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. dec. 31-ig

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

Keretösszeg Teljesítés 2005. dec. 31-ig

Humán Er forrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

Összesen

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

Regionális Operatív Program (ROP)

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)



17. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok alakulása

Millió forintban
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2006/147.szám

EU
forrás

Központi
költségve-
tési forrás

Össze-
sen

EU
forrás

Központi
költségve-
tési forrás

Össze-
sen

EU
forrás

Központi
költségve-
tési forrás

Össze-
sen

EU forrás
Központi

költségve-
tési forrás

Össze-
sen

EU
forrás

Központi
költségve-
tési forrás

Össze-
sen

EU
forrás

Központi
költségve-
tési forrás

Össze-
sen

A munkaer piac szempontjából 

hátrányos helyzet  személyek 

munkaer piacra való belépésének 

vagy visszailleszkedésének 

segítése

767,1 255,7 1 022,8 767,1 255,7 1 022,8 1 083,4 361,1 1 444,5 1 083,4 361,1 1 444,5 1 387,4 462,5 1 849,9 1 265,1 421,7 1 686,8

Az egész életen át tartó tanulás 

támogatása és befogadó 

munkahelyi gyakorlatok kialakítása 

a munkaer -piaci szempontból 

hátrányos helyzet  személyek 

munkavállalásának és munkában 

maradásának el segítésére

712,3 237,4 949,7 712,3 237,4 949,7 1 006,0 335,3 1 341,3 1 006,0 335,3 1 341,3 1 288,4 429,4 1 717,8 1 226,7 408,9 1 635,6

A nemek közötti munkaer -piaci

különbség és a foglalkozási 

szegregáció csökkentése

146,1 48,7 194,8 146,1 48,7 194,8 206,3 68,8 275,1 206,3 68,8 275,1 264,3 88,1 352,4 256,4 85,5 341,9

Menedékkér k 54,8 18,3 73,1 54,8 18,3 73,1 77,4 25,8 103,2 49,9 16,7 66,6 99,1 33,0 132,1 0,0 0,0 0,0

Technikai Segítségnyújtás 146,1 48,7 194,8 146,1 48,7 194,8 206,3 68,8 275,1 206,3 68,8 275,1 264,3 88,1 352,4 20,7 6,9 27,6

Összesen 1 826,4 608,8 2 435,2 1 826,4 608,8 2 435,2 2 579,4 859,8 3 439,2 2 551,9 850,7 3 402,6 3 303,5 1 101,1 4 404,6 2 768,9 923,0 3 691,9

Teljesítés 2005. dec. 31-ig

Intézkedés

2004 2005 2006
Keretösszeg Teljesítés 2005. dec. 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. dec. 31-ig Keretösszeg



18. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok alakulása

Millió forintban

19. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A Schengen Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok alakulása

Millió forintban

2006/147.szám
M
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Keretösszeg
Teljesítés 2005. 
december 31-ig

Keretösszeg
Teljesítés 2005. 
december 31-ig

Keretösszeg
Teljesítés 2005. 
december 31-ig

Közlekedés 35 904,9 35 904,9 29 156,0 29 156,0 42 141,1 42 141,1

Környezetvédelem 35 474,9 35 474,9 27 422,9 27 422,9 42 719,8 42 719,8

Összes Kohéziós Alap forrás 71 379,8 71 379,8 56 578,9 56 578,9 84 860,9 84 860,9

Szektor megnevezése

2004 2005 2006

EU forrás

Keretösszeg
Teljesítés 2005. 
december 31-ig

Keretösszeg
Teljesítés 2005. 
december 31-ig

Keretösszeg
Teljesítés 2005. 
december 31-ig

Küls  határok rizetének meger sítése 8 004,7 8 004,7 8 044,7 8 044,7 8 189,4 8 189,4

Az ellen rzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapacitás növelésével 2 661,5 2 661,5 2 674,8 2 674,8 2 722,9 2 722,9

A mélységi ellen rzés hatékonyságának növelése 2 544,1 2 544,1 2 556,8 2 556,8 2 602,8 2 602,8

A nemzetközi b nügyi együttm ködési képesség és kapacitás fokozása 325,7 325,7 327,3 327,3 333,2 333,2

Menedzsment költségek 501,0 501,0 503,5 503,5 512,6 512,6

Összesen 14 037,0 14 037,0 14 107,1 14 107,1 14 360,9 14 360,9

EU forrás
Cél megnevezése

2004 2005 2006



20. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok alakulása

Millió forintban
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2006/147.szám

EU forrás
Központi

költségvetési
forrás

Összesen EU forrás
Központi

költségvetési
forrás

Összesen EU forrás
Központi

költségvetési
forrás

Összesen EU forrás
Központi

költségvetési
forrás

Összesen EU forrás
Központi

költségvetési
forrás

Összesen EU forrás
Központi

költségvetési
forrás

Összesen

24 281,2     6 070,3           30 351,5      16 972,3         4 243,1       21 215,4    34 301,5     8 576,7       42 878,2         20 367,6        5 092,6      25 460,2     31 262,8      7 814,7             39 077,5    136 250,6     34 062,6     170 313,2    

Agrár-környezetgazdálkodás 15 381,3      3 845,3            19 226,6      15 381,3         3 845,3       19 226,6    20 367,6     5 092,6       25 460,2         20 367,6        5 092,6       25 460,2     25 223,5      6 305,7             31 529,2    136 250,6     34 062,6     170 313,2    

EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek 

való megfelelés el segítése
8 899,9       2 225,0            11 124,9      1 591,0           397,8          1 988,8      13 933,9     3 484,1       17 418,0         -                 -              -               6 039,3        1 508,9             7 548,2      - - -

4 090,3       1 022,6           5 112,9        4 090,3           1 022,6       5 112,9      4 929,6       1 231,8       6 161,4           4 929,6         1 231,8      6 161,4       7 202,3        1 801,4             9 003,7      17 516,7       4 379,2      21 895,9      

Mez gazdasági területek erd sítése 4 090,3       1 022,6            5 112,9        4 090,3           1 022,6       5 112,9      4 929,6       1 231,8       6 161,4           4 929,6          1 231,8       6 161,4       7 202,3        1 801,4             9 003,7      17 516,7       4 379,2       21 895,9      

648,5         162,1              810,6           648,5              162,1          810,6         3 982,9       995,1          4 978,0           502,1            125,5         627,6          9 365,6        2 343,9             11 709,5    -                -              -               

Félig önellátó gazdaságok támogatása 246,4          61,6                308,0           246,4              61,6            308,0         1 458,3       363,9          1 822,2           482,5             120,6          603,1          2 570,4        643,9                3 214,3      -                -              -                

Termel i csoportok létrehozása 402,1          100,5              502,6           402,1              100,5          502,6         2 524,6       631,2          3 155,8           19,6              4,9             24,5            2 850,4        712,6                3 563,0      -                -              -                

 Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészít

támogatása
-             -                   -                -                   -               -             -              -               -                   -                 -              -               3 944,8        987,4                4 932,2      -                -              -                

2 239,6       559,9              2 799,5        2 239,6           559,9          2 799,5      5 624,4       1 407,4       7 031,8           5 624,4         1 407,4      7 031,8       5 919,7        1 480,7             7 400,4      826,2            206,6         1 032,8        

Kedvez tlen adottságú területek támogatása 2 239,6       559,9              2 799,5        2 239,6           559,9          2 799,5      5 624,4       1 407,4       7 031,8           5 624,4          1 407,4       7 031,8       5 919,7        1 480,7             7 400,4      826,2            206,6          1 032,8        

14 855,8     4 032,1           18 887,9      14 387,0         3 914,9       18 301,9    2 545,0       636,3          3 181,3           -                 -              -               2 036,0        509,0                2 545,0      -                -              -               

SAPARD program keretében jóváhagyott projektek 3 817,5       1 272,5            5 090,0        3 817,5           1 272,5       5 090,0      -            -               -                   -               -              -               -             -                    -             -              -              -                

Technikai segítségnyújtás 3 054,0       763,5              3 817,5        2 585,2           646,3          3 231,5      2 545,0       636,3          3 181,3           -                 -              -               2 036,0        509,0                2 545,0      -                -              -                

 Top-up 7 984,3       1 996,1            9 980,4        7 984,3           1 996,1       9 980,4      -              -               -                   -                 -              -               -               -                    -             -                -              -                

46 115,4     11 847,0         57 962,4      38 337,7         9 902,6       48 240,3    51 383,5     12 847,2     64 230,7         31 423,8        7 857,2      39 281,0     55 786,4      13 949,6           69 736,0    154 593,5     38 648,4     193 241,9    

 A termel k gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és 
piaci pozícióinak javítása 

 A mez gazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal 
kiegészít  jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel 
azon gazdálkodók számára, akik kedvez tlen term helyi adottságú 
területeken gazdálkodnak 

Egyéb tevékenységek

Összesen

Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig

A környezeti állapot meg rzése és javítása

 A term helyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó 
termelési szerkezet kialakításának támogatása 

2004 2005 2006

Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
239/2006. (XI. 30.) Korm.

rendelete

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások 2007. évi irányított területi

kiegyenlítési rendszerérõl

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban:
Kvtv.) 103.  §-ának d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya az új szol gál ta tá sok nak, il let ve fé -
rõ he lyek nek az irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend szer be
tör té nõ – a nem ál la mi fenn tar tók 2007. évi nor ma tív ál la -
mi hoz zá já ru lás ra való jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges – be fo ga dá sá ra (a továb biak ban: be fo ga dás) ter -
jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sa so rán
a) nem ál la mi fenn tar tó: a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo -

ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek mc)–me) al pont ja,
il let ve 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.) 
5.  §-ának sc)–se) al pont ja sze rin ti sze mély vagy szer ve zet;

b) szol gál ta tás:
ba) a fa lu gond no ki, ta nya gond no ki szol gál ta tás,
bb) a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás,
bc) a tá mo ga tó szol gál ta tás,
bd) a kö zös sé gi el lá tá sok,
be) az ut cai szo ci á lis mun ka,
bf) a nap pa li szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás,
bg) az át me ne ti el he lye zést nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyi 

el lá tás,
bh) a tar tós bent la ká sos szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás,
bi) a gyer mek jó lé ti köz pont ke re té ben nyúj tott gyer -

mek jó lé ti szol gál ta tás,
bj) a böl csõ de, he tes böl csõ de ke re té ben nyúj tott gyer -

me kek nap köz be ni el lá tá sa,
bk) az át me ne ti gon do zás;
c) új szol gál ta tás: az a szol gál ta tás, amely után a fenn -

tar tó vagy a jog elõd fenn tar tó 2006 de cem be ré ben nem ré -
sze sül nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ban;

d) új fé rõ hely:
da) a bb) és bh) al pont sze rin ti szol gál ta tás ese tén a

nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény be vé te lé re jo go sí tó,
2006. de cem ber 31-én ki he lye zett jel zõ ké szü lé kek, il let ve
be töl tött fé rõ he lyek szá mát meg ha la dó el lá tot ti lét szám,

db) a bf)–bg) al pont sze rin ti szol gál ta tás ese tén a 2006.
évi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény lé sé nek alap já ul
szol gá ló, az igény be je len tés ben 2006. no vem ber 1-jén
sze rep lõ el lá tot ti lét szám nak, il let ve – haj lék ta la nok át me -
ne ti in téz mé nyei ese tén – fé rõ hely szám nak, vagy – ha az
ma ga sabb – a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény be vé te lé -
re jo go sí tó, 2006. de cem ber 31-én be töl tött fé rõ he lyek
szá má nak a száz tíz szá za lé kát meg ha la dó el lá tot ti lét szám, 
fé rõ hely szám,

dc) a bj)–bk) al pont sze rin ti szol gál ta tás ese tén a 2006.
évi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény lé sé nek alap já ul
szol gá ló, az igény be je len tés ben 2006. no vem ber 1-jén
sze rep lõ el lá tot ti lét szám nak, vagy – ha az ma ga sabb – a
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény be vé te lé re jo go sí tó,
2006. de cem ber 31-én be töl tött fé rõ he lyek szá má nak a
száz húsz szá za lé kát meg ha la dó el lá tot ti lét szám.

(3) Az új szol gál ta tá sok, il let ve fé rõ he lyek meg ha tá ro -
zá sa so rán a fel té te le ket szol gál tat ón ként, in téz mé nyen -
ként, il let ve te lep he lyen ként kell vizs gál ni.

(4) Az új fé rõ he lyek ki szá mí tá sát nem érin ti, ha pót igény -
lés, le mon dás, il let ve a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás el szá -
mo lá sa vagy el len õr zé se so rán ki de rül, hogy a fenn tar tó
2006. no vem ber 1-jén a (2) be kez dés d) pont já ban meg ha tá -
ro zot tól el té rõ el lá tot ti lét szám, il let ve fé rõ hely szám alap ján
volt jo go sult nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ra. Ha a fenn tar tó
2006-ban nem az egész évre igé nyelt nor ma tív ál la mi hoz zá -
já ru lást, a 2006. évi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény lé sé -
nek alap já ul szol gá ló, az igény be je len tés ben 2006. no vem ber 
1-jén sze rep lõ el lá tot ti lét szá mot, il let ve fé rõ hely szá mot
egész évre ve tít ve kell figye lembe ven ni.

(5) Nem mi nõ sül új fé rõ hely nek, ha
a) az át la gos szin tû ápo lást, gon do zást nyúj tó el lá tás, a

de mens be te gek bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa és az
emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás után járó nor ma tív ál -
la mi hoz zá já ru lá sok kö zül ugyan azon fé rõ hely re az egyik
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás he lyett a má si kat igény lik,

b) a gyer mek vé del mi kü lön le ges és spe ci á lis el lá tás, az
ott hont nyúj tó el lá tás vagy az utó gon do zói el lá tás után járó 
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás he lyett ugyan azon fé rõ hely -
re a gyer me kek át me ne ti gon do zá sa után járó nor ma tív ál -
la mi hoz zá já ru lást igény lik,

c) nap pa li me le ge dõ ben, éj je li me ne dék he lyen, il let ve
haj lék ta la nok át me ne ti szál lá sán idõ sza kos fé rõ he lyet lé -
te sí te nek.

(6) Nem kell be fo ga dást kér ni
a) ét kez te tés ese tén,
b) házi se gít ség nyúj tás ese tén,
c) csa lá di nap kö zi ke re té ben biz to sí tott gyer me kek

nap köz be ni el lá tá sa ese tén,
d) az ott hont nyúj tó el lá tás ese tén,
e) az utó gon do zói el lá tás ese tén.

(7) Nem kell kér ni az új fé rõ hely be fo ga dá sát a (2) be -
kez dés bf)–bh) és bj)–bk) al pont ja sze rin ti szol gál ta tá sok
ese tén, ha
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a) a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) 2006. de cem ber
31-én en ge dé lye zett fé rõ hely szá ma nem ha lad ja meg a ti -
zen öt fõt, és

b) a fenn tar tó a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) ál tal
nyúj tott szol gál ta tás után 2006 de cem be ré ben nor ma tív ál -
la mi hoz zá já ru lás ban ré sze sül.

(8) Ha a fenn tar tó a (7) be kez dés ben fog lal tak alap ján új 
fé rõ hely be fo ga dá sát nem kér te, a szol gál ta tó (in téz mény,
te lep hely) ál tal nyúj tott szol gál ta tás ra te kin tet tel 2007-ben 
leg fel jebb ti zen öt fõ el lá tot ti lét szám, il let ve fé rõ hely szám
után jo go sult nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ra.

2.  §

(1) A be fo ga dást a nem ál la mi fenn tar tó 2007. ja nu ár
20-áig, szol gál tat ón ként (in téz mé nyen ként, te lep he lyen -
ként) és szol gál ta tá son ként kü lön, az 1. szá mú mel lék let
sze rin ti, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um hoz
(a továb biak ban: Mi nisz té ri um) be nyúj tott adat la pon ké -
rel mez he ti. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ. A ké rel met 
ha tár idõ ben be adott nak kell te kin te ni, ha a ha tár idõ le jár -
tá ig aján lott kül de mény ként a Mi nisz té ri um cí mé re pos tá -
ra ad ták.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell
a) a jog erõs mû kö dé si en ge délyt,
b) a fenn tar tó bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lét iga zo ló

ok irat, il let ve a szo ci á lis vagy gyer mek jó lé ti és gyer mek -
vé del mi vál lal ko zói en ge dély má so la tát,

c) az el lá tá si szer zõ dés má so la tát, ha a fenn tar tó az új
szol gál ta tás ra, il let ve fé rõ hely re el lá tá si szer zõ dést kö tött,

d) a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) 2. szá mú mel -
lék let sze rint el ké szí tett szak mai prog ram ját,

e) a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) mû köd te té sé nek 
a 3. szá mú mel lék let sze rint szol gál ta tá son ként el ké szí tett
pénz ügyi-gaz dál ko dá si ter vét.

(3) A fenn tar tó nyolc na pon be lül kö te les be je len te ni,
ha a ké re lem ben sze rep lõ ada tok az el já rás fo lya mán
meg vál toz nak.

3.  §

(1) A Ma gyar Ál lam kincs tár re gi o ná lis igaz ga tó sá ga és
te rü le ti igaz ga tó sá gai (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) 2006. 
de cem ber 31-éig fenn tar tón kén ti és szol gál ta tá son kén ti,
jog cí men kén ti bon tás ban köz lik a Mi nisz té ri um mal a
Kvtv. 30.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján be je len -
tett ada to kat.

(2) A Mi nisz té ri um az el já rás so rán – az el lá tá si te rü let
szol gál ta tá si jel lem zõ i nek fel tá rá sa ér de ké ben –

a) szo ci á lis szol gál ta tás ese tén be kér he ti az el lá tá si kö -
te le zett ség gel ren del ke zõ he lyi ön kor mány zat, il let ve
azok tár su lá sá nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá nak szol -
gál ta tás ter ve zé si kon cep ci ó ját [Szt. 92.  § (3) be kez dés],

b) gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -
keny ség ese tén be kér he ti az el lá tá si kö te le zett ség gel ren -
del ke zõ he lyi ön kor mány zat nak a gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sá ról ké szí tett át fo gó ér té -
ke lé sét [Gyvt. 96.  § (6) be kez dés],

c) ki kér he ti a szol gál ta tás sal kap cso lat ban el lá tá si kö -
te le zett ség gel ren del ke zõ he lyi ön kor mány zat, il let ve
azok tár su lá sá nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá nak vé le -
mé nyét az új szol gál ta tás sal, fé rõ hellyel kap cso lat ban,

d) ki kér he ti az ille té kes mód szer ta ni in téz mény vé le -
mé nyét az új szol gál ta tás sal, fé rõ hellyel kap cso lat ban.

4.  §

(1) A be ér ke zett ké rel me ket 2007. feb ru ár 28-áig dön -
tés-elõ ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi. A szo ci á lis szol gál -
ta tá sok kal és a gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tó 
te vé keny sé gek kel kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té sé re kü -
lön bi zott sá got kell lét re hoz ni.

(2) A bi zott sá gi vé le mény ben meg kell je löl ni, hogy
mely ké rel me zõ fe lel meg az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek nek. Ha ugyan ar ra az el lá tá si te rü let re és
szol gál ta tás ra több fenn tar tó is be nyúj tott ké rel met, a bi -
zott ság ja vas la tot tesz a be fo ga dás ra ja va solt szol gál ta tá -
sok, fé rõ he lyek szá má ra és a ké rel me zõk – 5.  § (4) be kez -
dé se alap ján ki ala kí tott – sor rend jé re.

(3) A bi zott ság há rom tag ból áll,
a) egy tag ját a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

(a továb biak ban: mi nisz ter) kéri fel,
b) egy tag ját a pénz ügy mi nisz ter kéri fel,
c) egy tag ját az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Ta nács kéri fel.

(4) Nem le het tag ja a bi zott ság nak az a sze mély, aki
a) be fo ga dá si ké rel met be nyúj tó fenn tar tó,
b) a be fo ga dá si ké rel met be nyúj tó fenn tar tó nak vagy a

fenn tar tó ügy in té zõ és kép vi se le ti szer vé nek, il let ve fel -
ügye lõ szer vé nek tag ja,

c) be fo ga dá si ké rel met be nyúj tó fenn tar tó val vagy az
ál ta la fenn tar tott szol gál ta tó val, in téz ménnyel mun ka vég -
zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll,

d) az a)–c) pont sze rin ti sze mély hoz zá tar to zó ja [köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 2004. évi CXL. tör vény 172.  §-ának g) pont ja].

(5) A bi zott ság tag jai e te vé keny sé gü kért dí ja zás ban
nem ré sze sül nek, de jo go sul tak a te vé keny sé gük so rán fel -
me rült, szám lá val iga zolt és in do kolt úti költ sé gük meg té -
rí té sé re.

(6) A bi zott sá gi vé le mé nyek és a bi zott ság mû kö dé sét
érin tõ dön té sek el fo ga dá sá hoz a bi zott ság leg alább két
tag já nak egy be hang zó sza va za ta szük sé ges.

(7) A bi zott sá gi ülés rõl ké szí tett jegy zõ könyv nek tar tal -
maz nia kell leg alább a bi zott ság vé le mé nyé nek a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zõ tar tal mi ele me it, a bi -
zott ság nak a mû kö dé sét érin tõ ügyek ben ho zott dön té se it,
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va la mint az eset le ges ki sebb sé gi vé le ményt. A jegy zõ -
könyv höz mel lé kel ni kell a mi nisz ter nek meg kül dött bi -
zott sá gi vé le mény má so la tát is.

(8) A bi zott ság a mû kö dé si rend jét – az e ren de let ben
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – maga ala kít ja ki.

5.  §

(1) A be fo ga dá si ké re lem rõl a mi nisz ter 2007. már ci us
10-éig ha tá ro zat tal dönt.

(2) Az új szol gál ta tást, il let ve fé rõ he lyet a mi nisz ter be -
fo gad ja, ha

a) meg fe lel a nor ma tív ál la mi tá mo ga tás igény be vé te lé -
hez a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek,

b) a fenn tar tó a ké rel mét a 2.  §-ban fog lal tak nak meg -
fele lõen nyúj tot ta be,

c) az el lá tá si te rü let szol gál ta tá si jel lem zõi – így a rá -
szo rul tak szá ma, az el ér he tõ más szol gál ta tá sok, azok ka -
pa ci tá sa, fé rõ he lye i nek szá ma, il let ve a szol gál ta tás el lá tó -
rend szer re gya ko rolt vár ha tó ha tá sa – alap ján az új szol -
gál ta tás ra, fé rõ hely re az el lá tá si te rü le ten élõ rá szo rul tak
el lá tá sa ér de ké ben szük ség van,

d) a szak mai prog ram ban fog lal tak – így a szol gál ta tás -
ele mek, te vé keny sé gek, va la mint a szak mai prog ram meg -
va ló sí tá sá nak vár ha tó kö vet kez mé nyei – il lesz ked nek az
el lá tá si te rü le ten élõ rá szo rul tak szük ség le te i hez, to váb bá

e) a pénz ügyi-gaz dál ko dá si terv ben be ter ve zett be vé te -
lek tel je sít he tõ ek, a ki adá sok össz hang ban áll nak a szak -
mai prog ram ban be mu ta tott sze mé lyi és tár gyi fel té te lek -
kel, va la mint a szol gál ta tó, in téz mény mû kö dé sé nek pénz -
ügyi fel té te lei biz to sí tot tak.

(3) A ké rel met el kell uta sí ta ni, ha a ben ne fog lalt ada tok
nyil ván va ló an nem fe lel nek meg a va ló ság nak, il let ve a fenn -
tar tó va la mely je len tõs tényt, kö rül ményt el hall ga tott.

(4) Ha a (2) be kez dés c) pont ja alap ján nem fo gad ha tó
be az összes új szol gál ta tás, il let ve fé rõ hely, azt a szol gál -
ta tást, fé rõ he lyet kell be fo gad ni, ame lyik ese té ben

a) a fenn tar tó el lá tá si szer zõ dést kö tött,
b) – ha az a) pont alap ján be fo ga dás ról nem le het dön -

te ni, a szak mai prog ram ban fog lalt szol gál ta tás ele mek – a
tár gyi fel té te lek, va la mint a szak al kal ma zot tak szá ma,
kép zett sé ge alap ján vár ha tó an ma ga sabb szín vo na lú el lá -
tást nyúj ta nak,

c) – ha az a)–b) pont alap ján be fo ga dás ról nem le het dön -
te ni – a mû köd te tés egy el lá tott ra jutó éves költ sé ge ki sebb.

6.  §

(1) Ha a mi nisz ter az új szol gál ta tást, fé rõ he lyet be fo -
gad ja, a ha tá ro zat ban fel kell tün tet ni

a) a fenn tar tó ne vét, szék he lyét és adó szá mát,
b) a szol gál ta tó, in téz mény ne vét, szék he lyét, te lep he -

lyét és – ha a fenn tar tó é tól kü lön bö zõ adó szám mal ren del -
ke zik – az adó szá mát,

c) a be fo ga dott szol gál ta tás meg ne ve zé sét,
d) az 1.  § (2) be kez dé sé nek bb), bf)–bh) és bj)–bk) al -

pont ja sze rin ti szol gál ta tá sok ese té ben a be fo ga dott el lá -
tot ti lét szá mot, fé rõ hely szá mot,

e) az 1.  § (2) be kez dé sé nek ba)–be) és bi) al pont ja sze -
rin ti szol gál ta tá sok ese tén azt a te le pü lést, fõ vá ro si ke rü le -
tet, il let ve an nak – a fenn tar tó val el lá tá si szer zõ dést kö -
tött – in téz mény fenn tar tó tár su lás nak, több cé lú kis tér sé gi
tár su lás nak a ne vét és szék he lyét, amely re te kin tet tel a
szol gál ta tást be fo gad ták.

(2) A mi nisz ter a be fo ga dás tár gyá ban ho zott, va la mint
a 7.  § (2) be kez dé se, il let ve a 7.  § (5) be kez dé se sze rin ti ha -
tá ro za tát meg kül di a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás fo lyó sí -
tá sá ra ille té kes Igaz ga tó ság nak.

(3) Be fo ga dás ese tén a fenn tar tót a nor ma tív ál la mi hoz -
zá já ru lás 2007. ja nu ár 1-jé tõl, il let ve – ha a szol gál ta tást
ezt köve tõen kez dik meg – a szol gál ta tás meg kez dé sé nek a 
mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott idõ pont já tól kez dõ -
dõ en, a költ ség ve té si tör vény ben és a sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény és a fa lu gond no ki szol -
gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis
vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl a 188/1999. (XII. 16.) Korm. 
ren de let ben (a továb biak ban: Szmr.) fog lal tak figye lembe -
véte lével, leg fel jebb a be fo ga dott és a be fo ga dá si kö te le -
zett ség ha tá lya alá nem tar to zó szol gál ta tá sok, il let ve fé rõ -
he lyek után il le ti meg.

(4) A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény lé sé re az Szmr. 
ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A nem ál la mi fenn tar tó nak
a 2007. évi nor ma tí va igény lé se so rán, 2007. ja nu ár 5-éig
nyi lat koz nia kell az Igaz ga tó ság felé, hogy mely szol gál ta -
tás, il let ve el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám után nem kell
be fo ga dást kér nie.

7.  §

(1) Ha a 6.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja sze rin ti ada -
tok a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa, il let ve is mé telt ki -
adá sa  miatt meg vál toz nak, a fenn tar tó kö te les kér ni a be fo -
ga dás mó do sí tá sát. A ké re lem ben meg kell je löl ni a nor -
ma tív ál la mi hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá ra ille té kes Igaz ga tó -
sá got, és csa tol ni kell a mû kö dé si en ge délyt mó do sí tó,
 illetve is mé tel ten ki adó ha tá ro zat má so la tát.

(2) A mi nisz ter a be fo ga dást mó do sít ja, ha a fenn tar tó a
ké rel met az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen
nyúj tot ta be.

(3) Ha az 1.  § (2) be kez dé sé nek ba)–be) és bi) al pont ja
sze rin ti szol gál ta tás ese tén az a te le pü lés, fõ vá ro si ke rü let,
il let ve in téz mény fenn tar tó tár su lás, több cé lú kis tér sé gi
tár su lás, amely re te kin tet tel a szol gál ta tást be fo gad ták, a
mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa, is mé telt ki adá sa foly tán
a továb biak ban már nem tar to zik az el lá tá si te rü let hez, a
mû kö dé si en ge délyt mó do sí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke -
dé sé tõl a fenn tar tó a be fo ga dás sal érin tett szol gál ta tás után 
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ra nem jo go sult.
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(4) Ha az 1.  § (2) be kez dé sé nek ba)–be) és bi) al pont ja
sze rin ti szol gál ta tás ese tén a fenn tar tó in téz mény fenn tar tó
tár su lás sal, il let ve több cé lú kis tér sé gi tár su lás sal kö tött el -
lá tá si szer zõ dés alap ján ke rült be fo ga dás ra, és az el lá tá si
szer zõ dés vagy a be fo ga dott szol gál ta tás ra, il let ve fé rõ -
hely re vo nat ko zó ré sze meg szû nik, a meg szû nés tõl a fenn -
tar tó a be fo ga dás sal érin tett szol gál ta tás után nor ma tív ál -
la mi hoz zá já ru lás ra nem jo go sult.

(5) A be fo ga dást a mi nisz ter vissza von ja, és a fenn tar tót
kö te le zi a 2007. évre a be fo ga dás alap ján igény be vett nor -
ma tív ál la mi hoz zá já ru lás – a vissza fi ze tés kor ér vé nyes
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt – össze gé nek
vissza fi ze té sé re, ha a fenn tar tó a ké rel mé ben vagy a ké re -
lem hez csa tolt ira tok ban szán dé ko san va lót lan ada tot kö -
zölt, vagy va la mely je len tõs tényt, kö rül ményt el hall ga -

tott, fel té ve, hogy a va lós ada tok, té nyek, kö rül mé nyek is -
me re té ben az új szol gál ta tás, il let ve fé rõ hely nem ke rült
vol na be fo ga dás ra.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Péter  s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Adatlap

a 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszerbe történõ befogadáshoz

A fenn tar tó szer ve zet:

Neve: ...................................................................................................................................................................................

A szer ve zet jog ál lá sa: .......................................................................................................................................................

Szék he lye: .........................................................................................................................................................................

Te le pü lés:  .................................................................. utca, hsz.: .................................................................................

Irá nyí tó szám: .....................................................................................................................................................................

Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................

Me gye: ..................................................................... Me gye kód*: .................................................................................

Kis tér ség neve: ................................................................ kód ja*: .................................................................................

Te le fon: ............................................ / Fax: ................ / .................... E-ma il: ..........................................................

A fenn tar tó szer ve zet ve ze tõ je, kép vi se lõ je:

Neve: .................................................................................................................................................................................

Be osz tá sa: .........................................................................................................................................................................

Te le fon: ............................................ / Fax: ................ / .................... E-ma il: ..........................................................

A szol gál ta tó, in téz mény:

Neve: .................................................................................................................................................................................

Szék he lye: .........................................................................................................................................................................

Te le pü lés: .................................................................... utca, hsz.: .................................................................................

Irá nyí tó szám: .....................................................................................................................................................................

Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................



Te lep he lye (ha a ké rel met te lep hely új szol gál ta tá sá nak vagy fé rõ he lyé nek be fo ga dá sa ér de ké ben nyúj tot ták be):

Te le pü lés: .................................................................... utca, hsz.: .................................................................................

Irá nyí tó szám: .....................................................................................................................................................................
Me gye: ..................................................................... Me gye kód*: .................................................................................

Kis tér ség neve: ................................................................ kód ja*: .................................................................................

Te le fon: ............................................ / Fax: ................ / .................... E-ma il: ..........................................................

Kap cso lat tar tás ra ki je lölt sze mély ada tai:

Neve: .................................................................................................................................................................................

Be osz tá sa: .........................................................................................................................................................................

Te le fon: ............................................ / Fax: ................ / .................... E-ma il: ..........................................................

A szol gál ta tás ada tai:

A be fo gad ni kért szol gál ta tás neve: ...................................................................................................................................

Új fé rõ hely be fo ga dá sa ese tén

– a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény lé sé nek alap já ul szol gá ló 2006. no vem ber 15-én ha tá lyos igény be je len tés ben
sze rep lõ el lá tot ti lét szám, il let ve – haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei ese tén – fé rõ hely szám:.......................................

– a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény be vé te lé re jo go sí tó, 2006. de cem ber 31-én be töl tött fé rõ he lyek, ki he lye zett jel -
zõ ké szü lé kek szá ma: ...........................................................................................................................................................

– a be fo gad ni kért el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám:............................................................................................................

A kor mány ren de let 1.  §-a (2) be kez dé sé nek ba)–be) és bh) al pont ja sze rin ti szol gál ta tá sok ese tén an nak az el lá tá si te rü -
let hez tar to zó te le pü lés nek, fõ vá ro si ke rü let nek a meg ne ve zé se, in téz mény fenn tar tó tár su lás nak a neve és szék he lye
vagy több cé lú kis tér sé gi tár su lás nak a neve, szék he lye és kód ja, amely re te kin tet tel a fenn tar tó a be fo ga dást kéri:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A mû kö dé si en ge dély jog erõ re emel ke dé sé nek ide je: .................. év ............................................  hó .................. nap

A fenn tar tó szer ve zet adó szá ma:                             

A szol gál ta tó szer ve zet adó szá ma
(ha kü lön bö zik a fenn tar tó é tól):

                            

Bí ró sá gi be jegy zés, vég zés szá ma:                             

A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá ra ille té kes Igaz ga tó ság: ................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Kelt: ......................................................

Cég sze rû alá írás és pe csét: ...................................
…………………………………………

alá írás

Ol vas ha tó név, be osz tás: ..................................

P. H.

* A mel lé kelt kód jegy zék alap ján töl ten dõ ki.
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Kódjegyzék

Megyekódok

Kód Me gye Kód Me gye

1 BUDAPEST 11 KOMÁROM-ESZTERGOM

2 BARANYA 12 NÓGRÁD

3 BÁCS-KISKUN 13 PEST

4 BÉKÉS 14 SOMOGY

5 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 15 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

6 CSONGRÁD 16 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

7 FEJÉR 17 TOLNA

8 GYÕR-MOSON-SOPRON 18 VAS

9 HAJDÚ-BIHAR 19 VESZPRÉM

10 HEVES 20 ZALA

Kis tér sé gi kó dok
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Kód Kis tér ség

3101 Bu da pes ti

3202 Kom lói

3202 Mo há csi

3203 Sás di

3204 Sellyei

3205 Sik ló si

3206 Szi get vá ri

3207 Pé csi

3208 Pécs vá ra di

3209 Szent lõ rin ci

3301 Ba jai

3302 Bá csal má si

3303 Ka lo csai

3304 Kecs ke mé ti

3305 Kis kõ rö si

3306 Kis kun fél egy há zai

3307 Kis kun ha la si

3308 Kis kun maj sai

3309 Kun szent mik ló si

3310 Já nos hal mai

3401 Bé kés csa bai

3402 Me zõ ko vács há zai

3403 Oros há zai

3404 Sar ka di

3405 Szar va si

3406 Szeg ha lo mi

3407 Bé ké si

3408 Gyu lai

Kód Kis tér ség

3501 Mis kol ci
3502 Ede lé nyi
3503 En csi
3504 Ka zinc bar ci kai
3505 Me zõ kö ves di
3506 Ózdi
3507 Sá ros pa ta ki
3508 Sá to ral ja új he lyi
3509 Sze ren csi
3510 Szik szói
3511 Ti sza új vá ro si
3512 Aba új-Hegy kö zi
3513 Bod rog kö zi
3514 Me zõ csá ti
3515 To ka ji
3601 Csong rá di
3602 Hód me zõ vá sár he lyi
3603 Kis te le ki
3604 Ma kói
3605 Mó ra ha lo mi
3606 Sze ge di
3607 Szent esi
3701 Bics kei
3702 Du na új vá ro si
3703 Enyin gi
3704 Gár do nyi
3705 Móri
3706 Sár bo gár di
3707 Szé kes fe hér vá ri



Kód Kis tér ség

3708 Abai
3709 Ado nyi
3710 Er csi
3801 Csor nai
3802 Gyõ ri
3803 Ka pu vá ri
3804 Mo son ma gya ró vá ri
3805 Sop ro ni
3806 Téti
3807 Pan non hal mi
3901 Bal ma zúj vá ro si
3902 Be rettyó új fa lui
3903 Deb re ce ni
3904 Haj dú bö ször mé nyi
3905 Haj dú szo bosz lói
3906 Pol gá ri
3907 Püs pök la dá nyi
3908 De recs ke-Lé ta vér te si
3909 Haj dú had há zi
4001 Egri
4002 He ve si
4003 Fü ze sa bo nyi
4004 Gyön gyö si
4005 Hat va ni
4006 Pé ter vá sá ri
4007 Bé la pát fal vi
4101 Do ro gi
4102 Esz ter go mi
4103 Kis bé ri
4104 Ko má ro mi
4105 Orosz lá nyi
4106 Ta tai
4107 Ta ta bá nyai
4201 Ba las sa gyar ma ti
4202 Bá tony te re nyei
4203 Pász tói
4204 Rét sá gi
4205 Sal gó tar já ni
4206 Szé csé nyi
4301 Aszó di
4302 Ceg lé di
4303 Da ba si
4304 Gö döl lõi
4305 Mo no ri
4306 Nagy ká tai
4307 Rác ke vei
4308 Szo bi
4309 Váci
4310 Bu da ör si
4311 Du na ke szi
4312 Gyá li
4313 Pi lis vö rös vá ri
4314 Szent end rei

Kód Kis tér ség

4315 Ve res egy há zi
4401 Bar csi
4402 Csur gói
4403 Fo nyó di
4404 Ka pos vá ri
4405 Len gyel tó ti
4406 Mar ca li
4407 Nagy atá di
4408 Sió fo ki
4409 Tabi
4410 Ba la ton föld vá ri
4501 Bak ta ló ránt há zai
4502 Cseng eri
4503 Fe hér gyar ma ti
4504 Kis vár dai
4505 Má té szal kai
4506 Nagy kál lói
4507 Nyír bá to ri
4508 Nyír egy há zai
4509 Ti sza vas vá ri
4510 Vá sá ros na mé nyi
4511 Ib rány-Nagy ha lá szi
4601 Jász be ré nyi
4602 Kar ca gi
4603 Kun szent már to ni
4604 Szol no ki
4605 Ti sza fü re di
4606 Tö rök szent mik ló si
4607 Me zõ tú ri
4701 Bony há di
4702 Dom bó vá ri
4703 Pak si
4704 Szek szár di
4705 Ta má si
4801 Cell dö möl ki
4802 Csep re gi
4803 Kör men di
4804 Kõ sze gi
4805 Õri szent pé te ri
4806 Sár vá ri
4807 Szent gott hár di
4808 Szom bat he lyi
4809 Vas vá ri
4901 Aj kai
4902 Ba la ton al má di
4903 Ba la ton fü re di
4904 Pá pai
4905 Sü me gi
4906 Ta pol cai
4907 Vár pa lo tai
4908 Veszp ré mi
4909 Zir ci
5001 Keszt he lyi
5002 Len ti
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Kód Kis tér ség

5003 Le te nyei
5004 Nagy ka ni zsai
5005 Za la eger sze gi
5006 Za la szentg ró ti

2. számú melléklet
a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A szakmai program kötelezõ elemei
a 2007. évi irányított területi kiegyenlítési

rendszerbe történõ befogadáshoz

1. A szol gál ta tó, in téz mény el lá tá si te rü le té nek, va la -
mint a szak mai prog ra mot alá tá masz tó szük ség le tek nek a
be mu ta tá sa:

– a szol gál ta tás cél cso port já nak de mog rá fi ai mu ta tói,
– a szol gál ta tás cél cso port já nak szo ci á lis jel lem zõi,
– a szol gál ta tás cél cso port já nak el lá tá si szük ség le tei,
– a szol gál ta tás mû kö dé si te rü le té nek be mu ta tá sa,

egyéb te rü le ti le ha tá ro lás (pl. ta nya gond no ki kör zet),
– a meg le võ in téz mé nyek, szol gál ta tá sok be mu ta tá sa,

va la mint az azok hoz való hoz zá fé rés jel lem zõi az el lá tá si
te rü le ten,

– a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram szak mai in do kolt sá -
ga (a szol gál ta tás, fé rõ hely bõ ví tés ré vén mennyi ben ja vul
a cél cso port el lá tá sa, il let ve a szol gál ta tás, fé rõ hely bõ ví tés 
nél kül mi lyen ne héz sé gek je len nek meg),

– ha a fenn tar tó kis tér sé gi fej lesz té si prog ram ban részt
vesz, a prog ram be mu ta tá sa,

– szo ci á lis szol gál ta tás ese tén an nak be mu ta tá sa, hogy
az új szol gál ta tás, il let ve fé rõ hely mennyi ben il lesz ke dik a
vo nat ko zó szol gál ta tás ter ve zé si kon cep ci ó hoz.

2. A szak mai prog ram le írá sa:
– a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram konk rét be mu ta tá sa,

a lét re jö võ ka pa ci tá sok, a nyúj tott szol gál ta tás ele mek, te -
vé keny sé gek le írá sa,

– a szak mai prog ram meg va ló sí tá sá nak vár ha tó kö vet -
kez mé nyei, ered mé nyes sé ge, az el lá tó-rend szer ben be töl -
tött sze re pe és ha tá sa (konk rét be me ne ti-, ki me ne ti-, ered -
mény- és ha tás in di ká to rok meg je le ní té sé vel),

– el lá tot tak szá ma, jel lem zõi,
– más in téz mé nyek kel vál lalt együtt mû kö dé sek és

mód jai,
– a meg kö tött el lá tá si szer zõ dé sek és szak mai tar tal -

muk,
– szol gál ta tás meg kez dé se elõtt meg tett elõ ké szí té sek

le írá sa,
– a tár gyi fel té te lek (a ren del ke zés re álló, a szol gál ta tás

meg va ló sí tá sa so rán hasz nált in gat lan, tár gyi esz köz,
pénz esz köz stb.) be mu ta tá sa,

– a sze mé lyi fel té te lek be mu ta tá sa:
= a szük sé ges és a je len leg meg le võ szak mai lét szám,
= a szak al kal ma zot tak szak kép zett sé gé nek be mu ta tá sa.

3. számú melléklet
a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Pénzügyi-gazdálkodási terv
a 2007. évi irányított területi kiegyenlítési

rendszerbe történõ befogadáshoz

1. A szol gál ta tás be vé te le i nek és költ sé ge i nek/rá for dí -
tá sa i nak be mu ta tá sa az aláb bi for má ban:

(2006. év ben már mû kö dõ in téz mény ka pa ci tá sá nak bõ ví -
té se ese tén mind a 2006. évi tény le ges, mind pe dig a 2007.
évre ter ve zett ada tok, új on nan in du ló szol gál ta tá sok ese té ben 
a 2007. évre ter ve zett ada tok is mer te té se szük séges.)

BEVÉTELEK

Sor-
szám

Be vé tel meg ne ve zé se
2006. évi

tény
E Ft

2007. évi
terv
E Ft

1. Ál la mi mû kö dé si hoz zá já ru lás

2. Ön kor mány zat tól ka pott
tá mo ga tás

3. Egyéb ál la mi szer ve zet tõl ka pott
tá mo ga tás

4. Fenn tar tói hoz zá já ru lás

5. OEP fi nan szí ro zás

6. Té rí té si díj

7. Pá lyá za ton nyert tá mo ga tás

8. Egyéb be vé tel

9. Rend kí vü li be vé tel

10. Pénz ügyi be vé tel

11. Vál lal ko zás ból szár ma zó
ár be vé tel

Össze sen:

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Sor -
szám

Költ sé gek, rá for dí tá sok meg ne ve zé se
2006. évi

E Ft
2007. évi

E Ft

1. Anyag jel le gû rá for dí tá sok

2. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok

 a) Eb bõl: bér költ ség

 b)      sze mé lyi jel le gû egyéb
     ki fi ze té sek

 c)      bér já ru lé kok

3. Ér ték csök ke nés

4. Egyéb rá for dí tá sok/költ sé gek

5. Rend kí vü li
rá for dí tá sok/költ sé gek

6. Pénz ügyi rá for dí tá sok/költ sé gek

7. Vál lal ko zá si te vé keny ég
költ sé gei/rá for dí tá sa

Össze sen:
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EREDMÉNY

Be vé te lek
össze sen 

E Ft

Költ sé gek/ 
rá for dí tá sok

össze sen 
E Ft

Egyen leg
E Ft

2006. év

2007. év

2. A vár ha tó faj la gos költ sé gek be mu ta tá sa:

Vár ha tó át la gos el lá tot ti lét szám az év
fo lya mán:

fõ

Al kal ma zot tak át la gos lét szá ma: fõ

Át la gos sze mé lyi té rí té si díj: Ft/el lá tott

Al kal ma zot tak át lag ke re se te:
(tel jes mun ka idõ re szá mol va)

Ft/al kal ma zott

A mû köd te tés egy el lá tott ra jutó éves költ sé ge:
(az in téz mé nyi té rí té si díj szá mí tá sá nak
alap já ul szol gá ló összes mû kö dé si ki adás
1 el lá tott ra számított értéke)

Ft/el lá tott

3. Azon szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá si mód já nak be mu -
ta tá sa, ame lyek re a fenn tar tó el lá tá si szer zõ dést kö tött,
ame lye ket a szol gál ta tó, in téz mény szer zõ dés alap ján más
szol gál ta tók tól, in téz mé nyek tõl át vál lal, il let ve ame lye ket
ré szé re más szer ve zet szer zõ dés alap ján biz to sít.

4. A szol gál ta tó, in téz mény hosszú távú fenn tar tá sá hoz
szük sé ges pénz ügyi for rá sok be mu ta tá sa.

5. Az eset le ges for rás hi ány pót lá sá ra vo nat ko zó ter vek
be mu ta tá sa.

A Kormány
240/2006. (XI. 30.) Korm.

rendelete

a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott

települések jegyzékérõl

A Kor mány a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl
 szóló 1996. évi XXI. tör vény (a továb biak ban: Tftv.)
27.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a Tftv. 2.  §-ának b) és c) pont já ban meg ha tá ro -
zott cé lok el éré se ér de ké ben a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont -
ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen meg -

ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy zé két
e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis
szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len -
tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek
jegy zé ké rõl  szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. ren de let a ha tá -
lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott

települések jegyzéke

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Bács-Kis kun

Bács bor sód 1 0

Bácsszent györgy 1 1

Bácsszõ lõs 1 1

Ba lo ta szál lás 1 0

Bó csa 1 0

Bo ro ta 1 1

Bu gac 1 0

Bu gac pusz ta há za 1 0

Csá szár töl tés 1 0

Csá tal ja 1 0

Csá voly 1 1

Csen gõd 1 0

Csi ké ria 1 1

Csó lyos pá los 1 0

Dá vod 1 0

Drág szél 1 0

Du na fal va 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Du na szent be ne dek 1 1

Du na te tét len 1 1

Fajsz 1 0

Fel sõ szen ti ván 1 0

Fok tõ 0 1

Fü löp szál lás 1 0

Gát ér 1 0

Gé der lak 1 1

Har ka kö töny 1 0

Her ceg szán tó 1 0

Im re hegy 1 0

Kas kan tyú 1 0

Katy már 1 1

Ke cel 1 0

Kel ebia 1 0

Ké les ha lom 1 0

Kis szál lás 1 0

Köm pöc 1 0

Ku na dacs 1 0

Kun ba ja 1 1

Kun ba racs 1 0

Kun pe szér 1 0

Ma da ras 1 1

Mát étel ke 1 1

Mély kút 1 0

Mis ke 0 1

Mó ric gát 1 0

Nagy ba racs ka 1 0

Or go vány 1 0

Öreg cser tõ 1 1

Páhi 1 0

Pál mo nos to ra 1 0

Pe tõ fi szál lás 1 0

Rém 1 1

Szalk szent már ton 0 1

Szent ki rály 1 0

Sze rem le 0 1

Ta ta há za 1 0

Táz lár 1 0

Új solt 1 0

Új te lek 1 0

Zsa na 1 0

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Ba ra nya

Ad or jás 1 1

Ág 1 1

Al ma mel lék 1 1

Al más ke reszt úr 1 1

Al só mo cso lád 1 1

Al só szent már ton 0 1

Apát va rasd 1 1

Ara nyos ga dány 0 1

Bab arc 0 1

Bab arc szõ lõs 1 1

Ba kó ca 1 1

Bán fa 1 1

Ba ra nya híd vég 1 1

Ba ra nya je nõ 1 1

Ba ra nya szent györgy 1 1

Ba sal 0 1

Bel várd gyu la 1 0

Be sen ce 1 1

Be ze dek 1 1

Bis se 0 1

Boda 0 1

Bo do lya bér 1 1

Bo gád mind szent 0 1

Bog dá sa 1 1

Bol dog asszony fa 1 1

Bos ta 1 1

Boty ka pe terd 0 1

Bük kösd 0 1

Bü rüs 1 1

Cún 1 1

Csá nyosz ró 1 1

Csar nó ta 0 1

Cse bény 1 1

Cser di 1 1

Cser tõ 0 1

Cson ka mind szent 0 1

Dencs há za 1 1

Dinnye ber ki 1 1

Di ós visz ló 0 1

Drá va cse hi 1 1

Drá va cse pely 1 1

Drá va fok 0 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Drá va i vá nyi 1 1

Drá va ke resz túr 1 1

Drá va pal ko nya 1 1

Drá va pis ki 1 1

Drá va sza bolcs 0 1

Drá va szer da hely 0 1

Drá vasz tá ra 1 1

Du na szek csõ 0 1

Egy há zas ha rasz ti 0 1

Egy há zas ko zár 1 0

End rõc 1 1

Er dõs má rok 0 1

Er dõs mecs ke 1 1

Fa ze kas bo da 1 0

Fe ked 1 0

Fel sõ eger szeg 1 1

Fel sõ szent már ton 1 1

Ger de 0 1

Ge ré nyes 1 1

Gil ván fa 1 1

Gor di sa 1 1

Göd re 1 1

Gör csöny do bo ka 1 0

Gyöngy fa 1 1

Gyön gyös mel lék 1 1

Hegy hát ma róc 1 1

Hegy szent már ton 1 1

Het ve hely 0 1

Hi rics 1 1

Ho bol 0 1

Ho mo rúd 1 1

Hor vát her te lend 1 1

Husz tót 0 1

Iba fa 1 1

Il locs ka 1 0

Iván battyán 1 0

Iván dár da 1 0

Ka csó ta 1 1

Ká kics 1 1

Ká sád 1 1

Ka tád fa 1 1

Ké kesd 1 0

Ké mes 0 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Kem se 1 1

Két új fa lu 0 1

Ki rály egy há za 0 1

Kis asszony fa 1 1

Kis besz ter ce 1 1

Kis dob sza 0 1

Kis haj más 1 1

Kis har sány 0 1

Kis ja kab fal va 1 0

Kis kas sa 1 0

Kis lip pó 1 1

Kis nyá rád 1 0

Kis ta má si 1 1

Kis va szar 1 1

Kis szent már ton 1 1

Kó rós 1 1

Ko vács hi da 0 1

Ko vács szé ná ja 1 1

Köl ked 1 1

Kõ vá gó töt tös 0 1

La pán csa 1 1

Li get 0 1

Lip tód 1 1

Lú zsok 1 1

Ma gyar lu ka fa 0 1

Ma gyar mecs ke 1 1

Ma gyar te lek 1 1

Mar áza 1 1

Már fa 0 1

Mar kóc 1 1

Ma ró csa 1 1

Má rok 1 1

Matty 0 1

Me ké nyes 1 1

Me re nye 1 1

Mind szent go di sa 1 1

Mol vány 1 1

Mo nyo ród 1 1

Mozs gó 0 1

Nagy bud mér 1 1

Nagy csány 1 1

Nagy dob sza 0 1

Nagy haj más 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Nagy har sány 0 1

Nagy tót fa lu 0 1

Nagy váty 0 1

Ne mes ke 1 1

Nyu got szen ter zsé bet 1 1

Ócsárd 0 1

Oko rág 1 1

Okor völgy 1 1

Old 1 1

Orosz ló 1 1

Ózd fa lu 1 1

Palé 1 1

Páp rád 1 1

Pa ta pok lo si 1 1

Pécs ba go ta 0 1

Pet tend 1 1

Pis kó 1 1

Pó csa 1 0

Rád fal va 0 1

Re ge nye 1 1

Ró zsa fa 0 1

Sá mod 1 1

Sá rok 1 1

Sá tor hely 0 1

Sellye 0 1

Sik lós bo dony 1 1

Sik lós nagy fa lu 1 1

So mogy apá ti 0 1

So mogy hárs ágy 1 1

So mogy hat van 0 1

So mogy visz ló 1 1

Só sver ti ke 1 1

Su mony 1 1

Szágy 1 1

Sza lat nak 1 0

Sza por ca 1 1

Szár ász 1 1

Sza va 1 1

Sze bény 1 0

Szel lõ 1 0

Szent dé nes 0 1

Szen te gát 1 1

Szent ka ta lin 1 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Szent lász ló 0 1

Szil vás 1 0

Szõ ke 0 1

Szö rény 1 0

Szu li mán 1 1

Szûr 1 0

Tar rós 1 0

Té kes 1 1

Tek la fa lu 1 1

Ten ge ri 0 1

Té sen fa 1 1

Té seny 1 1

Tófû 1 1

Tor más 1 1

Tót szent györgy 1 1

Töt tös 1 0

Új pet re 0 1

Vajsz ló 0 1

Vá rad 1 1

Var ga 1 1

Vá sá ros béc 0 1

Vá sá ros dom bó 1 1

Vázs nok 0 1

Vej ti 1 1

Vé kény 0 1

Ve lény 0 1

Vé ménd 1 0

Ver send 0 1

Zá dor 1 1

Za lá ta 1 1

Bé kés

Al más ka ma rás 1 1

Bat to nya 1 1

Bé kés sám son 1 0

Bél me gyer 1 1

Bi ha rug ra 1 1

Bu csa 1 1

Csa ba sza ba di 1 0

Csa ná da pá ca 1 0

Csár da szál lás 1 0

Domb egy ház 1 1

Domb ira tos 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Ecseg fal va 1 1

Elek 0 1

Fü zes gyar mat 0 1

Gá do ros 1 0

Ge ren dás 1 0

Geszt 1 1

Hu nya 0 1

Ka mut 1 0

Kar dos 1 1

Ka sza per 1 0

Ker tész szi get 1 1

Két egy há za 1 0

Két sop rony 1 0

Ke ver mes 1 1

Kis domb egy ház 1 1

Kö rös nagy har sány 1 1

Kö rös új fa lu 1 1

Köt egyán 1 1

Kun ágo ta 1 1

Ma gyar bán he gyes 1 1

Ma gyar domb egy ház 1 1

Med gyes bo dzás 1 1

Med gye segy há za 1 1

Méh ke rék 1 1

Me zõ gyán 1 1

Me zõ he gyes 1 0

Nagy bán he gyes 1 1

Nagy ka ma rás 1 1

Nagy szé nás 1 0

Okány 1 1

Ör mény kút 1 0

Pusz ta föld vár 1 0

Pusz ta ott la ka 1 1

Sar kad ke reszt úr 1 1

Új sza lon ta 1 1

Vég egy há za 1 1

Vész tõ 0 1

Zsa dány 1 1

Bor sod-Aba új-Zemp lén

Aba ú jal pár 1 1

Aba új kér 1 1

Aba új lak 0 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Aba új szán tó 1 1

Aba új szol nok 1 1

Aba új vár 1 1

Abod 1 1

Alacs ka 0 1

Al só be rec ki 0 1

Al só dob sza 1 1

Al só gagy 1 1

Al só reg mec 0 1

Al só szu ha 1 1

Al só te le kes 1 1

Al só va dász 1 1

Arka 1 1

Arló 1 1

Árok tõ 1 1

Asza ló 0 1

Bak ta kék 0 1

Ba lajt 1 1

Bán hor vá ti 1 0

Bas kó 1 1

Becs ke há za 1 0

Be ret 1 1

Ber zék 0 1

Bod rog ha lom 1 1

Bod rog kis fa lud 0 1

Bod ro go la szi 0 1

Bód va len ke 1 1

Bód va rá kó 1 1

Bód va szi las 1 1

Bol dog kõ új fa lu 1 1

Bol dog kõ vár al ja 1 1

Bold va 0 1

Bor sod bó ta 0 1

Bor sod ná dasd 1 1

Bor sod szi rák 0 1

Bózs va 0 1

Bükk ara nyos 0 1

Bükk mo gyo rósd 1 0

Büt tös 1 1

Ci gánd 1 1

Cse nyé te 1 1

Cser nely 1 1

Cso bád 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Cso baj 1 1

Csok va o mány 1 1

Da mak 1 0

Dá móc 1 1

Deb ré te 1 0

Dé des ta pol csány 1 1

De tek 1 1

Do ma há za 1 1

Dö vény 1 1

Du bi csány 0 1

Ede lény 0 1

Eger lö võ 1 0

Éger szög 1 0

Encs 0 1

Er dõ bé nye 1 1

Er dõ hor vá ti 0 1

Fáj 1 1

Fan csal 0 1

Far kas lyuk 0 1

Fel sõ be rec ki 1 1

Fel sõ dob sza 1 1

Fel sõ gagy 1 1

Fel sõ ke le csény 1 1

Fel sõ nyá rád 0 1

Fel sõ reg mec 0 1

Fel sõ te le kes 1 1

Fel sõ va dász 1 1

Fil ke há za 1 1

Fony 1 1

For ró 0 1

Fu ló kércs 1 1

Fü zér 0 1

Fü zér ka ja ta 1 1

Fü zér kom lós 0 1

Fü zér rad vány 1 1

Gad na 1 1

Ga gya pá ti 0 1

Gagy bá tor 1 1

Gagy ven dé gi 1 1

Gal vács 1 1

Ga rad na 1 1

Ge lej 1 1

Gesz tely 0 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Gi bárt 0 1

Gi rincs 0 1

Gö mör szõ lõs 1 1

Gönc 1 1

Gönc rusz ka 1 1

György tar ló 1 1

Hal maj 0 1

Hang ács 1 1

Han gony 1 1

Hegy meg 1 1

He jõ bá ba 1 0

He jõ kürt 1 1

He jõ pa pi 1 1

He jõ sza lon ta 1 1

Her nád bûd 1 1

Her nád cé ce 1 1

Her nád kak 0 1

Her nád kércs 1 1

Her nád pet ri 1 1

Her nád szen tand rás 0 1

Her nád szur dok 1 1

Her nád vé cse 1 1

Hét 1 1

Hi das né me ti 1 1

Hid vé gar dó 1 1

Hom rogd 1 1

Ig ri ci 1 1

Imo la 1 1

Ináncs 0 1

Iro ta 1 1

Izsó fal va 0 1

Ják fal va 1 1

Jár dán há za 1 1

Jós va fõ 0 1

Kács 0 1

Kánó 1 1

Kány 1 1

Kar csa 1 1

Ka ros 0 1

Kázs márk 0 1

Ké ked 1 1

Ke le mér 1 1

Ke néz lõ 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Ke resz té te 1 1

Kesz nyé ten 1 1

Ki ráld 0 1

Kis csécs 1 1

Kis hu ta 0 1

Kis ki nizs 1 1

Kis roz vágy 1 1

Kis si ká tor 1 0

Kom já ti 1 1

Kom lós ka 0 1

Kor lát 1 1

Ko vács vá gás 1 1

Kö röm 0 1

Krasz nok vaj da 0 1

Kupa 1 1

Ku ri tyán 0 1

Lá ca csé ke 1 1

Lád be se nyõ 1 1

Lak 1 1

Le gyes bé nye 1 1

Léh 1 1

Lé nárd da róc 1 0

Lit ka 1 1

Mak kos hoty ka 1 1

Mar to nyi 1 1

Me gya szó 1 1

Méra 1 1

Me szes 1 1

Me zõ csát 0 1

Me zõ nagy mi hály 1 0

Me zõ zom bor 1 1

Mo naj 1 1

Mo nok 1 1

Mú csony 0 1

Nagy csécs 1 1

Nagy ki nizs 1 1

Nagy roz vágy 1 1

Né gyes 0 1

Ne ké zseny 1 1

Ne mes bikk 1 1

No va jid rány 1 1

Nyés ta 1 1

Nyí ri 1 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Nyom ár 1 1

Olasz lisz ka 0 1

Onga 0 1

Ónod 0 1

Or mos bá nya 0 1

Osz lár 1 1

Ózd 0 1

Pá cin 1 1

Pam lény 1 1

Pá nyok 1 1

Pa rasz nya 0 1

Pere 0 1

Pe re cse 0 1

Per ku pa 1 1

Prügy 1 1

Pusz ta fa lu 1 1

Pusz ta rad vány 1 1

Put nok 0 1

Ra dos tyán 0 1

Ra gály 1 1

Ra ka ca 1 1

Ra ka ca szend 1 1

Rá sony sáp be rencs 1 1

Re géc 1 1

Rév le ány vár 1 1

Ri cse 1 1

Ru da bá nya 0 1

Ru dolf te lep 0 1

Sa jó híd vég 1 1

Sa jó ká pol na 0 1

Sa jó ka za 1 1

Sa jó lád 0 1

Sa jó lász ló fal va 0 1

Sa jó mer cse 1 1

Sa jó né me ti 1 1

Sa jó pet ri 0 1

Sa jó püs pö ki 1 1

Sa jó szent pé ter 0 1

Sa jó ve lezd 1 1

Sály 1 1

Sá ra zsa dány 1 1

Sáta 1 1

Se lyeb 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Sem jén 1 1

Se rény fal va 1 1

Sós tó fal va 1 1

Sza ká csi 1 1

Szak áld 1 1

Sza la szend 1 1

Sza lon na 0 1

Szász fa 1 1

Sze gi 0 1

Sze gi long 0 1

Sze me re 1 1

Szend rõ 1 1

Szend rõ lád 0 1

Szen tist ván bak sa 1 1

Szin 1 1

Szin pet ri 1 1

Szög li get 1 1

Szu ha fõ 1 1

Szu ha kál ló 0 1

Szu hogy 1 1

Tak ta báj 1 1

Tak ta har kány 1 1

Tak ta ke néz 0 1

Tak ta sza da 1 1

Tállya 0 1

Tar cal 0 1

Tel ki bá nya 0 1

Ti sza bá bol na 1 0

Ti sza cser mely 1 1

Ti sza do rog ma 0 1

Ti sza ka rád 1 1

Ti sza ke szi 0 1

Ti sza la dány 1 1

Ti sza lúc 0 1

Ti sza tar dos 1 1

Ti sza tar ján 1 1

To kaj 0 1

Tolcs va 0 1

To mor 1 1

Tor na ba ra kony 1 1

Tor na ná das ka 1 1

Tor na szen tand rás 1 1

Tor na szent ja kab 1 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Tor nyos né me ti 1 1

Trizs 1 0

Új csa ná los 0 1

Vad na 0 1

Vá gás hu ta 0 1

Vaj dács ka 1 1

Vá mos új fa lu 0 1

Vil mány 1 1

Vily vi tány 1 0

Viss 1 1

Visz ló 1 0

Vi zsoly 1 1

Zá dor fal va 1 1

Zal kod 1 1

Zemp lé na gárd 1 1

Zi liz 1 1

Zu bogy 1 0

Zsuj ta 1 1

Csong rád

Amb róz fal va 1 1

Apát fal va 1 1

Ár pád ha lom 1 1

Ásott ha lom 1 1

Baks 1 1

Ba lás tya 1 0

Csa ná dal ber ti 1 1

Csa nád pa lo ta 1 0

Csany te lek 1 0

Csen ge le 1 0

De re kegy ház 1 0

Dóc 1 0

Eper jes 1 0

Fá bi án se bes tyén 1 0

Fel gyõ 1 0

For rás kút 1 0

Föl de ák 1 0

Ki rály he gyes 1 1

Kö vegy 1 1

Ma gyar csa nád 1 1

Nagy ér 1 1

Nagy lak 1 0

Nagy má gocs 1 0
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Nagy tõ ke 1 0

Ó föl de ák 1 0

Ó pusz ta szer 1 0

Öt tö mös 1 0

Pit va ros 1 0

Pusz ta mér ges 1 0

Pusz ta szer 1 0

Ru zsa 1 1

Szék ku tas 1 0

Tö mör kény 1 0

Ül lés 1 0

Zá kány szék 1 0

Fej ér

Alap 1 0

Al só szen ti ván 1 0

Cece 1 1

Da ru szent mik lós 1 0

Igar 1 1

La jos ko má rom 1 0

Má tyás domb 1 0

Me zõ ko má rom 1 0

Me zõ szent györgy 0 1

Nagy ka rá csony 1 0

Sár eg res 1 1

Sza bad híd vég 1 1

Vaj ta 1 1

Gyõr-Mo son-Sop ron

Ca kó há za 1 1

Csá ford já nos fa 1 0

Csér 1 0

Edve 1 0

Lázi 1 0

Mag ló ca 1 0

Ma gyar ke reszt úr 1 0

Mar ko ta bö dö ge 1 0

Rá ba szen tand rás 1 0

Ráb ca ka pi 1 0

So bor 1 0

Sze re cseny 1 0

Tár nok ré ti 1 0

Va dos fa 1 0

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Haj dú-Bi har

Ál mosd 1 1

Ár tánd 1 1

Ba ga mér 1 1

Ba kon szeg 0 1

Bal ma zúj vá ros 0 1

Bá ránd 1 1

Bedõ 1 1

Be rek bö ször mény 1 1

Bi har dancs há za 1 1

Bi har ke resz tes 0 1

Bi har nagy ba jom 1 1

Bi har tor da 1 0

Bojt 1 1

Csök mõ 1 1

Dar vas 1 0

Egyek 1 1

Esz tár 1 1

Fo lyás 1 1

Föl des 1 1

Fur ta 1 1

Fü löp 1 1

Gá bor ján 1 1

Haj dú had ház 0 1

Haj dú sám son 0 1

Haj dú szo vát 1 1

Hen ci da 1 1

Hor to bágy 0 1

Hosszú pá lyi 0 1

Kaba 0 1

Kis mar ja 1 1

Ko kad 1 0

Ko má di 1 1

Ko nyár 1 0

Kö rös sza kál 1 1

Kör összeg apá ti 1 1

Ma gyar ho mo rog 1 1

Me zõ pe terd 1 1

Me zõ sas 1 1

Nád ud var 0 1

Nagy ke re ki 1 1

Nagy rá bé 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi

és inf ra struk tu -
rá lis szem pont-
ból el ma ra dott

te le pü lé sek

Az or szá gos
át la got leg alább 
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü-

lé sek

Nyír áb rány 0 1

Nyí ra csád 0 1

Nyír adony 0 1

Nyír már ton fal va 0 1

Po csaj 1 1

Sáp 1 1

Sár rét ud va ri 1 1

Szent pé ter szeg 0 1

Sze rep 1 1

Tég lás 0 1

Te tét len 1 1

Ti sza cse ge 1 1

Ti sza gyu la há za 0 1

Told 1 1

Úji ráz 1 1

Új lé ta 1 1

Új szent mar gi ta 1 1

Új ti kos 1 0

Vá mos pércs 0 1

Ván csod 1 1

Ve kerd 1 1

Zsá ka 1 0

He ves

Átány 1 1

Be köl ce 1 1

Bo dony 0 1

Bükk szen ter zsé bet 0 1

Csány 1 0

Eger bak ta 0 1

Eger far mos 1 0

Erk 1 1

Fe dé mes 1 0

Gyön gyös oro szi 0 1

Hal ma jug ra 0 1

He ves 0 1

He ves ara nyos 1 1

He ves ve ze kény 1 0

Ivád 1 0

Ke re csend 0 1

Kis kö re 0 1

Köm lõ 1 1

Me zõ sze me re 1 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Me zõ tár kány 1 0

Nagy fü ged 1 1

Pély 1 1

Pé ter vá sá ra 0 1

Sa rud 0 1

Szaj la 1 1

Szent do mon kos 1 1

Szúcs 1 1

Tar na bod 1 1

Tar na le lesz 1 1

Tar na örs 1 1

Tar na szent má ria 1 0

Tar na szent mik lós 1 1

Tar na zsa dány 1 1

Ter pes 1 1

Ti sza ná na 1 1

Új lõ rinc fal va 0 1

Vá ra szó 0 1

Vécs 1 1

Ver pe lét 0 1

Visz nek 1 0

Za ránk 1 0

Jász-Nagy kun-Szol nok

Abád sza lók 0 1

Ci bak há za 1 1

Csa ta szög 0 1

Csé pa 1 1

Huny ad fal va 0 1

Jász ágó 1 0

Jász fel sõ szent györgy 1 0

Já szi vány 1 0

Jász kis ér 1 0

Jász la dány 1 1

Ken de res 1 0

Ken gyel 1 0

Két pó 1 1

Kõ te lek 1 0

Kun csor ba 1 0

Kun ma da ras 1 1

Mes ter szál lás 1 1

Me zõ hék 1 1

Na gyi ván 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Nagy kö rû 0 1

Nagy rév 1 1

Öcsöd 1 1

Ör mé nyes 1 0

Sze le vény 1 0

Ti sza bõ 0 1

Ti sza bu ra 1 1

Ti sza derzs 1 1

Ti sza gyen da 1 1

Ti sza i gar 1 1

Ti sza i no ka 1 0

Ti sza kürt 1 1

Ti sza örs 1 1

Ti sza püs pö ki 1 1

Ti sza roff 1 1

Ti sza sas 0 1

Ti sza süly 1 0

Ti sza szen tim re 1 1

Ti sza szõ lõs 1 1

Ti sza te nyõ 1 0

To maj mo nos to ra 1 1

Zagy va ré kas 0 1

Ko má rom-Esz ter gom

Aka 1 0

Ba kony bánk 1 1

Csém 1 0

Csép 1 0

Ete 1 0

Nóg rád

Al só told 0 1

Bár na 1 1

Bá tony te re nye 0 1

Bér 1 1

Bo kor 1 1

Ce red 0 1

Cser hát ha láp 1 1

Cser hát su rány 0 1

Cser hát szen ti ván 0 1

Csi tár 1 1

Do rog há za 1 0

Dré gely pa lánk 1 0

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Ecseg 1 0

Egy há zas ger ge 1 1

End re fal va 0 1

Er dõt ar csa 1 1

Etes 0 1

Fel sõ told 0 1

Ga ráb 0 1

Hé ha lom 1 0

He ren csény 1 0

Hor pács 1 1

Hu gyag 1 1

Iliny 1 0

Ipoly tar nóc 1 1

Kál ló 1 0

Ka ran csal ja 0 1

Ka rancs ke szi 0 1

Ka rancs la puj tõ 0 1

Ka rancs ság 0 1

Ka zár 0 1

Kis bár kány 0 1

Kis har tyán 0 1

Ko zárd 1 0

Ku ta só 1 1

Lit ke 1 1

Luc fal va 1 1

Lu dány ha lá szi 1 0

Ma gyar géc 0 1

Márk há za 1 1

Mát ra mind szent 1 1

Mát ra sze le 0 1

Mát ra szõ lõs 0 1

Mát ra te re nye 0 1

Mát ra ve re bély 1 1

Mi hály ger ge 1 1

Mo ho ra 0 1

Nagy bár kány 0 1

Nagy ke reszt úr 0 1

Nagy lóc 1 0

Nóg rád me gyer 0 1

Nóg rád si pek 1 0

Nóg rád sza kál 1 1

Pi liny 1 1

Rá kó czi bá nya 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Ság új fa lu 1 1

Sal gó tar ján 0 1

So mos kõ új fa lu 0 1

Sós har tyán 1 1

Szal ma tercs 0 1

Szar vas ge de 0 1

Szá tok 1 1

Szé csény fel fa lu 1 1

Szi las po gony 1 1

Szi rák 1 1

Tar 0 1

Te rény 1 0

Za bar 1 1

Pest

Ipoly töl gyes 1 0

Jász ka ra je nõ 1 0

Ko csér 1 0

Mi ke bu da 1 0

Tá pió szõ lõs 1 0

So mogy

Al só bo gát 0 1

An docs 0 1

Ba bó csa 0 1

Bá bony me gyer 0 1

Bak há za 1 1

Barcs 0 1

Bár dud var nok 0 1

Be deg kér 1 1

Bé la vár 1 1

Be leg 1 1

Bol hás 1 1

Bol hó 1 1

Bonnya 1 1

Bö hö nye 0 1

Büs sü 1 0

Csá kány 1 0

Cso ko nya vi son ta 0 1

Csom bárd 0 1

Csö köly 1 1

Csö mend 0 1

Csur gó nagy mar ton 1 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Da rány 0 1

Drá va gár dony 1 1

Ecseny 1 1

Edde 1 1

Fel sõ mo cso lád 1 1

Fiad 1 1

Fonó 0 1

Ga dács 1 0

Ga dány 1 1

Gá los fa 1 1

Ga más 1 1

Gige 1 1

Göl le 1 0

Gör ge teg 1 1

Gyugy 1 1

Hács 1 1

Haj más 1 1

Há rom fa 1 1

Hed re hely 1 1

Hen cse 1 1

He resz nye 1 1

Hol lád 1 1

Ho mok szent györgy 1 1

Hosszú víz 0 1

Iha ros 1 1

Iha ros be rény 0 1

Inke 1 1

Ist ván di 1 1

Jákó 1 1

Ka dar kút 0 1

Kál mán csa 1 1

Ká nya 1 1

Ka pos ho mok 0 1

Ka pos ke reszt úr 1 1

Kára 1 0

Ka rád 1 0

Kas té lyos dom bó 1 1

Ka szó 0 1

Ka zsok 1 1

Ke le víz 0 1

Ker cse li get 1 1

Ki sasszond 1 1

Kis ba jom 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Kis bár apá ti 1 1

Kis be rény 1 1

Kis gya lán 1 0

Kis kor pád 0 1

Kom lósd 1 1

Kõ kút 1 1

Ku tas 1 1

Lá bod 0 1

Lad 1 1

La kó csa 1 1

Lul la 1 1

Ma gyar eg res 0 1

Mike 1 1

Mik ló si 0 1

Nagy ba jom 0 1

Nagy ber ki 0 1

Nagy cse pely 1 0

Nagy kor pád 1 1

Nagy sza ká csi 1 1

Nem es déd 1 1

Ne mes kis fa lud 1 0

Ne mes vid 1 0

Nik la 1 1

Nyim 0 1

Osz to pán 0 1

Öreg lak 0 1

Õr ti los 1 1

Öt vös kó nyi 0 1

Pál ma jor 1 1

Pa muk 1 1

Pa ta lom 1 0

Pat ca 0 1

Pa tos fa 1 1

Pé ter hi da 1 1

Po gány szent pé ter 1 1

Po lány 1 1

Por rog 1 1

Por rog szent ki rály 1 1

Por rog szent pál 1 1

Po tony 1 1

Pusz ta ko vá csi 1 1

Ri nya be se nyõ 1 1

Ri nya ko vá csi 1 0

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Ri nya szent ki rály 1 1

Ri nya új lak 1 1

Ri nya új nép 1 1

Se gesd 0 1

Si mon fa 0 1

So mo dor 1 1

So mo gya csa 1 1

So mo gya racs 1 1

So mogy ba bod 0 1

So mogy bük kösd 1 0

So mogy csi csó 1 1

So mogy dö röcs ke 1 1

So mogy eg res 1 1

So mogy fajsz 1 1

So mogy gesz ti 1 1

So mogy jád 0 1

So mogy meggyes 1 1

So mogy sám son 1 1

So mogy szent pál 1 1

So mogy szil 1 0

So mogy szob 0 1

So mogy ud var hely 1 1

So mogy vá mos 0 1

So mogy vár 0 1

So mogy zsit fa 1 0

Sza ba di 0 1

Sza bás 1 1

Szeg er dõ 1 1

Szen ta 1 1

Szent bor bás 1 1

Szent gá los kér 1 1

Sze nyér 1 1

Szil vásszent már ton 1 1

Szo ro sad 1 0

Szõ ke dencs 1 0

Szu lok 0 1

Tap sony 1 0

Ta rany 1 1

Tás ka 1 1

Te le ki 1 1

Ten gõd 1 1

Ti kos 1 1

Tor vaj 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Tót új fa lu 1 0

Tö rök kop pány 1 1

Új vár fal va 1 1

Var ász ló 1 1

Vése 1 1

Vis nye 1 1

Visz 1 0

Víz vár 0 1

Vörs 1 1

Zics 1 1

Zse lic kis fa lud 1 1

Sza bolcs-Szat már-Be reg

Anarcs 0 1

Ara nyos apá ti 1 1

Bal kány 0 1

Bal sa 1 0

Ba ra bás 0 1

Bá tor li get 1 1

Benk 0 1

Be reg da róc 1 1

Be reg su rány 0 1

Ber kesz 0 1

Be se nyõd 0 1

Biri 0 1

Bot pa lád 1 1

Bö köny 1 1

Csa holc 0 1

Csa ro da 0 1

Csász ló 1 1

Cse göld 1 1

Csen ger 0 1

Csen ger si ma 0 1

Csen ge rúj fa lu 1 1

Dar nó 0 1

Domb rád 0 1

Döge 0 1

En csencs 1 1

Eper jes ke 0 1

Ér pa tak 1 0

Fá bi án há za 1 1

Fü lesd 1 1

Fül pös da róc 0 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Gar bolc 1 1

Géb er jén 0 1

Ge lé nes 1 1

Gem zse 0 1

Gesz te réd 1 0

Gu lács 0 1

Gyõr te lek 0 1

Gyu la há za 0 1

Gyü re 0 1

Her mán szeg 1 1

He te fe jér cse 1 1

Ho dász 0 1

Ib rány 0 1

Ilk 0 1

Jánd 0 1

Jánk maj tis 0 1

Jéke 0 1

Kán tor já no si 1 1

Kék 0 1

Kék cse 0 1

Kér sem jén 0 1

Ki sar 0 1

Kis hó dos 1 1

Kis na mény 1 1

Kis pa lád 1 1

Kis var sány 0 1

Kissze ke res 0 1

Ko csord 0 1

Kom lód tót fa lu 1 1

Köl cse 0 1

Kö mö rõ 1 1

Las kod 0 1

Le ve lek 0 1

Ló nya 1 1

Lö võ pet ri 1 1

Ma gos li get 1 1

Magy 0 1

Mánd 1 1

Mán dok 0 1

Má ria pócs 0 1

Má rok pa pi 1 1

Má tyus 1 1

Méh te lek 0 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Mérk 1 1

Me zõ la dány 0 1

Mi lo ta 0 1

Náb rád 0 1

Na gyar 1 1

Nagy cser kesz 1 1

Nagy do bos 0 1

Na gye csed 1 1

Nagy sze ke res 0 1

Nagy var sány 0 1

Ne mes bor zo va 1 1

Nyír bá tor 0 1

Nyír bél tek 1 1

Nyír bo gát 0 1

Nyír csa holy 0 1

Nyír csá szá ri 0 1

Nyír derzs 1 1

Nyír gel se 0 1

Nyír gyu laj 0 1

Nyí rib rony 1 1

Nyír já kó 0 1

Nyír ká ta 0 1

Nyír kércs 0 1

Nyír lu gos 0 1

Nyír ma da 0 1

Nyír meggyes 0 1

Nyír pa rasz nya 0 1

Nyír pi lis 1 1

Nyír tass 0 1

Nyír tét 1 1

Nyír vas vá ri 0 1

Ó fe hér tó 0 1

Olcs va 0 1

Olcs va a pá ti 1 1

Ópá lyi 0 1

Ökö ri tó fül pös 1 1

Öm böly 1 1

Õr 1 1

Pa nyo la 0 1

Pa pos 0 1

Pa szab 0 1

Pát ro ha 0 1

Pá tyod 0 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Pe nész lek 1 1

Pet ne há za 0 1

Pi ri cse 1 1

Pócs pet ri 1 1

Por csal ma 0 1

Pusz ta do bos 0 1

Ra mo csa há za 0 1

Rá polt 1 1

Rét köz be rencs 1 1

Ro hod 0 1

Ro zsály 0 1

Sé nyõ 0 1

Son kád 1 1

Sza bolcs 0 1

Sza bolcs bá ka 1 0

Sza bolcs ve res mart 1 1

Sza koly 0 1

Sza mo san gya los 1 1

Sza mos becs 1 1

Sza mos kér 0 1

Sza mos sá lyi 1 1

Sza mos ta tár fal va 1 1

Sza mo súj lak 1 1

Sza mosszeg 0 1

Szat már cse ke 1 1

Szor gal ma tos 0 1

Tá kos 0 1

Tar pa 0 1

Te rem 1 1

Ti bor szál lás 1 1

Ti sza a dony 1 1

Ti sza becs 0 1

Ti sza ber cel 0 1

Ti sza bez déd 0 1

Ti sza csé cse 0 1

Ti sza da da 1 1

Ti sza dob 1 1

Ti sza esz lár 1 1

Ti sza ka nyár 0 1

Ti sza ke re cseny 1 1

Ti sza kó ród 1 1

Ti sza mo gyo rós 1 1

Ti sza nagy fa lu 0 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Ti sza rád 1 1

Ti sza szal ka 0 1

Ti sza szent már ton 0 1

Ti sza te lek 1 0

Ti sza vid 0 1

Tisz ta be rek 0 1

Ti va dar 0 1

Tor nyos pál ca 0 1

Tu nyog ma tolcs 0 1

Tú rist ván di 1 1

Túr ri cse 0 1

Tu zsér 0 1

Tyu kod 1 1

Új domb rád 1 1

Új ke néz 0 1

Ura 1 1

Usz ka 0 1

Vaja 0 1

Vál laj 1 1

Vá mos atya 0 1

Vá mos oro szi 1 1

Vá sá ros na mény 0 1

Zaj ta 1 1

Zsa ro lyán 1 1

Zsurk 0 1

Tol na

Al só nyék 1 0

Báta 1 1

Bá ta a pá ti 0 1

Bi kács 1 1

Bo gyisz ló 0 1

Csib rák 1 1

Csi kós tõt tõs 0 1

Dal mand 1 1

Di ós be rény 1 1

Döb rö köz 1 0

Dúzs 1 1

Ér tény 1 1

Fá cán kert 0 1

Fadd 0 1

Fel sõ ná na 1 0

Fel sõ nyék 1 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Für ged 1 1

Ger jen 0 1

Grá bóc 1 1

Gyu laj 1 1

Já gó nak 1 1

Kaj dacs 1 0

Ka laz nó 1 1

Ke szõ hi deg kút 1 1

Kis tor más 1 0

Kis vej ke 1 1

Kis szé kely 1 1

Ko cso la 1 1

Kop pány szán tó 1 1

Kurd 1 1

Lá pa fõ 1 1

Ma gyar ke szi 1 1

Misz la 1 1

Mór ágy 0 1

Mucs fa 1 0

Mu csi 1 1

Mur ga 1 1

Nagy kó nyi 1 1

Nagy szé kely 1 1

Nagy szo koly 1 1

Nagy vej ke 1 0

Nak 1 0

Né met kér 1 0

Ozo ra 1 0

Pál fa 1 0

Re göly 1 0

Sár pi lis 1 1

Sár szent lõ rinc 1 1

Si mon tor nya 0 1

Sza ka dát 1 1

Sza kály 1 0

Szakcs 1 1

Szá razd 1 1

Tol na né me di 1 1

Ud va ri 1 1

Úji reg 0 1

Vá rong 1 1

Var sád 1 1

Zá vod 1 0
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Vas

And rás fa 1 0

Bejc gyer tyá nos 1 0

Cse hi 1 0

Csön ge 1 0

Duka 1 0

Egy há zas he tye 1 0

Fel sõ szöl nök 1 0

Ha logy 1 0

Hegy hát szent pé ter 1 0

Ke léd 1 1

Ke me nes ma ga si 1 0

Ke me nes pál fa 1 0

Kis som lyó 1 0

Kon dor fa 1 1

Köcsk 1 0

Ma gyar szom bat fa 0 1

Meggyes ko vá csi 1 0

Nagy köl ked 1 0

Nagy ti laj 1 0

Ne mes ke reszt úr 1 0

Ne mes kocs 1 0

Olasz fa 1 0

Pan kasz 0 1

Pá poc 1 0

Rá ba híd vég 0 1

Rö nök 0 1

Sza kony fa lu 0 1

Sze me nye 1 0

Szer gény 1 0

Vá sá ros mis ke 1 0

Veszp rém

Ador ján há za 1 0

Apá ca tor na 1 0

Ba kony kop pány 1 0

Ba kony pö lös ke 1 1

Ba kony szen ti ván 1 1

Ba kony szücs 1 0

Ba la ton he nye 1 1

Ba zsi 0 1

Bé kás 1 0

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Bo dor fa 1 0

Bor ször csök 1 1

Csót 0 1

Csög le 1 1

Dab ronc 1 0

Egy há zas ke szõ 1 0

Ge cse 1 0

Gye pü ka ján 1 1

He tye fõ 1 1

Ho mok bö dö ge 1 0

Hosz tót 1 0

Ke me nesszent pé ter 1 0

Kis ber zseny 1 0

Kis pi rit 1 0

Kis szõ lõs 1 1

Kül sõ vat 1 0

Kün gös 1 0

Ló kút 1 0

Lo vász pa to na 1 0

Ma gyar gencs 1 0

Mar cal ger ge lyi 1 0

Mar cal tõ 1 0

Me gyer 1 1

Mi hály há za 1 0

Mind szent kál la 1 1

Nagy dém 1 1

Nagy pi rit 1 0

Ne mes gör zsöny 1 0

Ne mes hany 1 0

Né met bá nya 0 1

Oro szi 1 1

Pá pa sa la mon 1 1

Pusz ta mis ke 1 1

Ri gács 1 0

Som ló je nõ 1 1

Som ló ve cse 1 0

Szent bék kál la 0 1

Szen tim re fal va 1 0

Szent ja kab fa 0 1

Szõc 1 0

Va nyo la 1 0

Vár ke szõ 1 0

Veszp rém gal sa 1 0
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Vid 1 1

Vi gánt pe tend 1 1

Za la er dõd 1 1

Za la szeg vár 1 0

Zala

Bag lad 1 1

Bak tüt tös 0 1

Bá nok szent györgy 1 1

Be lez na 1 0

Be ze réd 1 1

Bocs ka 1 0

Bó ka há za 0 1

Bö de há za 1 0

Bör zön ce 1 0

Bu csu ta 1 1

Cser ta la kos 1 1

Csör nye föld 1 1

Di ós kál 1 1

Döb rö ce 1 1

Ege ra ra csa 1 0

Esz ter gály hor vá ti 1 1

Ga lam bok 0 1

Ga ra bonc 0 1

Gé tye 1 1

Gyû rûs 1 0

Her nyék 1 1

Ibor fia 1 1

Ik lód bör dõ ce 1 0

Ká nya vár 1 1

Ke mén fa 0 1

Ke re cseny 1 1

Ker ka ba ra bás 0 1

Ker ka ku tas 1 1

Ki li mán 1 0

Kis cse hi 1 1

Kis gör bõ 0 1

Kis tol mács 1 1

Kis szi get 1 0

Koz ma domb ja 1 1

Lasz to nya 1 1

Lend va ja kab fa 1 0

Lis pe szen ta dor ján 1 1

Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Ma gyar föld 0 1

Ma róc 1 1

Mi ke ka rá csony fa 1 0

Mi lej szeg 1 0

Mu ra rát ka 1 1

Mu ra sze me nye 0 1

Nagy ba kó nak 1 0

Nagy gör bõ 1 1

Ne mes apá ti 0 1

Ne mes he tés 1 0

Ne mes pát ró 1 0

Ne mes rá dó 1 1

Ne messzen tand rás 1 0

Ol tárc 1 1

Or bá nyos fa 1 0

Orosz tony 1 0

Or ta há za 0 1

Pad ár 0 1

Pat 1 1

Pör de föl de 1 0

Pusz ta apá ti 1 1

Pusz ta e de rics 0 1

Pusz ta ma gya ród 1 1

Ra mo csa 1 1

Resz nek 1 0

Sza la pa 1 0

Szent koz ma domb ja 1 0

Szent lisz ló 1 1

Szent mar git fal va 1 1

Szent pé ter föl de 1 0

Szent pé te rúr 1 1

Szi jár tó há za 1 1

Szil vágy 1 0

Tor ma föl de 1 0

Val ko nya 1 0

Vár föl de 1 0

Vin dor nya lak 1 1

Vin dor nya szõ lõs 1 0

Zajk 1 1

Za la bak sa 0 1

Za la ig ri ce 1 0

Za la ko már 0 1

Za la szent ja kab 1 1
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Me gye Te le pü lés

A tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és 
inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el -
ma ra dott te le -

pü lé sek

Az or szá gos át -
la got leg alább
1,75-szö rö sen

meg ha la dó
mun ka nél kü li -
sé gû te le pü lé -

sek

Za la szent már ton 1 0

Za la új lak 0 1

Ze bec ke 1 1

1 050 1 136

A Kormány
241/2006. (XI. 30.) Korm.

rendelete

a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult
rendkívüli árvíz, valamint az ország

egyes területein ezen év elsõ hónapjaiban
bekövetkezett jelentõs belvíz  miatt keletkezett

károk enyhítésérõl  szóló
155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 

módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el jár va a következõket rendeli el:

1.  §

A Ma gyar or szág fo lyó in 2006 ta va szán ki ala kult rend -
kí vü li ár víz, va la mint az or szág egyes te rü le te in ezen év
elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke zett je len tõs bel víz  miatt ke let -
ke zett ká rok eny hí té sé rõl  szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (7) be kez dé se
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A ká ro sult nak a biz to sí tá si, il let ve WMA szer zõ -
dés kö tést leg ké sõbb 2006. de cem ber 31-ig iga zol nia kell
az ön kor mány zat felé. Ezt köve tõen a ká ro sult kö te les va -
la mennyi, a szer zõ dés sel kap cso la tos vál to zás ról tá jé koz -
tat ni az ön kor mány za tot. Az ön kor mány zat jo go sult a
szer zõ dés meg lé tét el len õriz ni.”

2.  §

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

„(9) A hely re ál lí tott, új já épí tett, vá sá rolt in gat lan ra az
ál lam ja vá ra 10 évre a tá mo ga tá si összeg ere jé ig jel zá log -
jo got, il let ve el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat kell be je -
gyez tet ni, il let ve gon dos kod ni kell an nak in gat lan-nyil -
ván tar tás ból tör té nõ tör lé sé rõl. A jel zá log jog, az el ide ge -
ní té si és ter he lé si ti la lom be jegy zé sé vel, tör lé sé vel és ér -

vé nye sí té sé vel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére
az állam nevében a jegyzõ jogosult.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
alkalmazni kell.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
42/2006. (XI. 30.) EüM

rendelete

a mentésrõl  szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet
módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban és g) pont já nak
ga) al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A men tés rõl  szóló 5/2006. (II. 7.) EüM ren de let
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ új 11/A.  §-sal egé szül ki:

„11/A. § (1) A ren dez vény egész ség ügyi biz to sí tá sát el -
lá tó men té si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet nek 50 000 fõ
fe let ti lét szá mú ren dez vény ese tén men té si ter vet kell ké -
szí te nie, ame lyet a ren dez vény meg kez dé se elõtt leg alább
8 nap pal az OMSZ ille té kes re gi o ná lis szer vé vel, a ren dez -
vény szer ve zõ i vel és a biz to sí tás ba be vo nás ra ke rü lõ más
szak mai szer ve ze tek kel egyez tet ni kell.

(2) A men té si ter vet az adott ren dez vény jel le gé re, a
részt ve või lét szám ra, a föld raj zi kö rül mé nyek re és a ren -
dez vény idõ pont já ban vár ha tó idõ já rás ra fi gye lem mel kell 
el ké szí te ni.

(3) A men té si terv nek tar tal maz nia kell kü lö nö sen

a) a ter ve zett ren dez vény jel le gét, he lyét, idõ pont ját,

b) a be csült részt ve võk szá mát,
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c) a moz gó õr ség el lá tá sá hoz ter ve zett men tõ egy sé gek
szá mát, tí pu sát, a 2. szá mú mel lék let 2.4. pont já ban fel so -
rolt tí pu sok sze rin ti bon tás ban és da rab szám mal,

d) a moz gó õr ség ben részt ve võk szá mát,
e) a rész le tes hely szín raj zot, amely tar tal maz za az oda-

és el ve ze tõ, to váb bá a me ne kü lé si és ki ürí té si út vo na la kat,
f) a ter ve zett men tõ egy sé gek el he lye zé sét és kap cso lat -

tar tá suk mód ját,
g) a men tõ he li kop ter szá má ra biz to sí tott le szál lá si le -

he tõ ség he lyét, amennyi ben an nak biz to sí tá sa szük sé ges,
h) a moz gó õr sé get ve ze tõ sze mély ne vét, szak kép zett -

sé gét, el ér he tõ sé gét,
i) a társ szer vek kel való kap cso lat tar tás rend jét.”

2.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le té nek
meg fele lõen mó do sul.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg az R. 2. szá mú mel lék le té nek a 2.6.8. 
pont ja ha tá lyát vesz ti.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 42/2006. (XI. 30.) EüM rendelethez

[Rendezvények egészségügyi biztosításának formái,
szintjei és módja]

1. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 2.6.5. és 2.6.6. pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„2.6.5. 50 000–200 000 fõ kö zöt ti lét szá mú ren dez -
vény ese tén, min den meg kez dett 50 000 fõn ként to váb bi 
egy-egy eset- és egy-egy men tõ gép ko csi, va la mint
100 000 fõn ként to váb bi egy ro ham ko csi szük sé ges.

2.6.6. 200 000 fe let ti lét szám ese tén min den meg kez -
dett 100 000 fõn ként to váb bi egy-egy ro ham- és egy-egy
eset ko csi, va la mint két men tõ gép ko csi szük sé ges. Eb ben
az eset ben az egyik ro ham ko csi men tõ or vo si gép ko csi val
he lyet te sít he tõ.”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 2.6.10. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.6.10. A ren dez vény szer ve zõ je a hely szín biz to sí tá -
sá ban részt ve võk kel tör té nõ fo lya ma tos kap cso lat tar tás ér -
de ké ben – a szer ve zõk kö zül – fe le lõs ve ze tõt je löl ki.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

83/2006. (XI. 30.) FVM
rendelete

a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ
szervezetek nemzeti szabályozásról  szóló

60/2005. (VII. 1.) FVM rendelet módosításáról

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 10.  § (2) be kez dé sé nek
ba) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket 
ren de lem el:

1.  §

(1) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve ze tek 
nem ze ti sza bá lyo zás ról  szóló 60/2005. (VII. 1.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának a)–b) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„a) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve zet

(a továb biak ban: TÉSZ): a 2200/1996/EK ta ná csi ren de -
let nek (a továb biak ban: TR) meg fele lõen elõ ze tesen, il let -
ve vég le ge sen el is mert, gaz da sá gi tár sa ság ként vagy szö -
vet ke ze ti for má ban mû kö dõ jogi sze mély;

b) ter me lõ: a TÉSZ-ek nek az 1432/2003/EK bi zott sá gi
ren de let ben (a továb biak ban: VR) meg ha tá ro zott – ide ért -
ve a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa -
ság – tag jai;”

(2) Az R. 1.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„f) mû kö dé si alap: a TR alap ján lét re ho zott el kü lö ní tett

pénz esz köz, me lyet a vég le ge sen el is mert TÉSZ-ek a mû -
kö dé si prog ram vég re haj tá sá ra, a mû kö dé si alap pal kap -
cso la tos ügy vi tel re, il let ve jó vá ha gyott mû kö dé si prog ram
ese tén az áru ki vo nás fi nan szí ro zá sá ra hasz no sí ta nak.”

2.  §

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

„(2) Az el is me rést köve tõen az e ren de let ben meg ha tá -
ro zott el len õr zé sek so rán az ér té ke sí tett ter mék ér té ké re
vo nat ko zó mi ni mum fel té tel szem pont já ból a tárgy év,
 illetve az azt köz vet le nül meg elõ zõ két el is me ré si év át la -
gát kell figye lembe ven ni. Az új on nan ala kult szer ve ze tek
ese té ben az elsõ há rom év te kin te té ben ezen évek ér té ke sí -
té sé nek át la gát kell figye lembe ven ni.”

(2) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A TÉSZ-nek tag jai le het nek nem ter me lõ ter mé sze -

tes és jogi sze mé lyek is, azon ban ezek össze sí tett ará nya
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nem ha lad hat ja meg a ter me lõ ta gok tíz szá za lé kát, sza va -
za ti ará nyuk nem le het több a le ad ha tó sza va za tok har minc 
szá za lé ká nál. A nem ter me lõ ta gok ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
nek nem vá laszt ha tók, va la mint nem ve het nek részt a mû -
kö dé si ala pot érin tõ dön té sek ben.”

3.  §

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

„Az el is me rés irán ti ké rel met a mi nisz té ri um – szük ség
sze rint szak ér tõi bi zott ság be vo ná sá val – bí rál ja el.”

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

„(4) A mi nisz té ri um a TÉSZ el is me ré sé re vo nat ko zó
dön té sé rõl ha tá ro zat ban ér te sí ti a ké re lem be nyúj tó ját és a
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va talt (a továb biak -
ban: MVH), va la mint az el is mert TÉSZ-ek lis tá ját a mi -
nisz té ri um hon lap ján te szi köz zé.”

(3) Az R. 3.  §-ának (5)–(6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

4.  §

(1) Az R. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„i) szük ség sze rint a 6.  § sze rin ti do ku men tu mo kat;”

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

„(3) A TÉSZ kö te les az (1) be kez dés ben fel so rolt ok ira -
tok ban, va la mint a mi nisz té ri um ál tal jó vá ha gyott mû kö -
dé si prog ram ban sze rep lõ ada tok ban be kö vet ke zett vál to -
zá sok ról azok be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül tá jé koz tat ni a mi nisz té ri u mot.”

5.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A gaz da sá gi tár sa ság ként mû kö dõ TÉSZ lé te sí tõ
ok ira tá ban ren del kez ni kell ar ról, hogy egyet len tag sza va -
za ti ará nya sem ha lad hat ja meg a le ad ha tó sza va za tok har -
minc szá za lé kát. Amennyi ben egy tag sza va za ti ará nya
meg ha lad ja az összes le ad ha tó sza va za tok húsz szá za lé -
kát, úgy an nak arány ban kell áll nia a tag hoz zá já ru lá sá val
a TÉSZ ál tal ér té ke sí tett ter mék ér té ké hez. Az ér té ke sí tett
ter mék ér té két a tárgy évet köz vet le nül meg elõ zõ há rom
egy mást kö ve tõ el is me ré si év át la gá nak figye lembe véte -
lével kell meg ál la pí ta ni.”

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

„(3) A tag ság idõ tar ta ma nem le het rö vi debb egy év nél.
A tag ság ról való le mon dást írás ban kell be je len te ni. A le -
mon dás a tárgy évi kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel leg ko ráb -
ban a be je len tés tõl szá mí tott har ma dik, de leg ké sõbb a ha -
to dik hó nap el tel té vel lép ha tály ba. A vég le ge sen el is mert
TÉSZ-ek ese té ben a ki lé põ tag nak a mû kö dé si prog ram -
ban vál lalt kö te le zett sé ge it tel je sí te nie kell, ki vé ve, ha az
érin tett szer ve zet et tõl el te kint.”

6.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6. § A TÉSZ a TR-ben fog lalt fel ada tok tel je sí té sé vel

har ma dik fe let bíz hat meg, ha az el is me ré si terv, a vég le -
ges el is me rés irán ti ké re lem, a mû kö dé si prog ram, il let ve
an nak mó do sí tá sa be nyúj tá sá val egy ide jû leg hi telt ér dem -
lõ en bi zo nyít ja, hogy

a) har ma dik fél be vo ná sa nél kül nem ké pes a jog sza -
bály ál tal tá masz tott kö ve tel mé nyek nek meg fe lel ni,

b) a har ma dik fél be vo ná sa se gí ti a TÉSZ fel ada ta i nak
el lá tá sát és a szük sé ges esz kö zök kel való el lá tott sá gát, to -
váb bá

c) a har ma dik fél be vo ná sa a TÉSZ mû kö dé sét nem ve -
szé lyez te ti.”

7.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „éves bon tás -
ban” szö veg rész he lyé be „az el is me rés tõl szá mí tott éves
bon tás ban” szö veg rész lép.

(2) Az R. 7.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A TÉSZ leg ké sõbb a terv éves sza ka szá nak be fe je -
zé sét meg elõ zõ har min ca dik na pig az (1) be kez dés nek
meg fe le lõ szer ke zet ben egy ere de ti és négy, az ere de ti vel
meg egye zõ má so la ti pél dány ban, va la mint elekt ro ni kus
úton be nyúj tott ké re lem mel kér he ti a mi nisz té ri um ál tal el -
fo ga dott el is me ré si terv és az ab ban sze rep lõ in téz ke dé sek, 
be ru há zá sok év köz be ni mó do sí tá sát, amely nek elfoga -
dásáról az in do kok mér le ge lé sét köve tõen a miniszté -
rium – szük ség sze rint szak ér tõi bi zott ság be vo ná sá -
val – dönt. A mó do sí tott in téz ke dé sek, be ru há zá sok vég re -
haj tá sa a mi nisz té ri um jó vá ha gyá sát köve tõen az el is me ré -
si idõ szak nak meg fe le lõ éves sza ka szok ban tör tén het.

(3) Az elõ ze tesen el is mert TÉSZ-ek az el is me ré si terv
vég re haj tá sá ról a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt szem -
pon tok sze rint szö ve ges for má ban éves je len tést nyúj ta nak 
be a terv éves sza ka sza i nak vé gét kö ve tõ har minc na pon
be lül. Az éves je len tés sel együtt a 3. szá mú mel lék let
2. táb lá za tá ban sze rep lõ be ru há zá sok és a 3. táb lá za tá ban
sze rep lõ – az el is me ré si terv éves idõ sza ká ra vo nat ko -
zó – pénz ügyi ki mu ta tást elekt ro ni kus úton is meg kell
kül de ni.”
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8.  §

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

„(3) A tár su ló TÉSZ-ek meg bíz hat ják a tár su lást a VR
6. cikk (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá val. 
A tár su lás mû kö dé si költ sé ge i hez a tár su ló ter me lõi szer -
ve ze tek for gal muk ará nyá ban hoz zá já rul nak.”

9.  §

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

„(2) Be ol va dás ese tén az el is me ré si ter vet, il let ve a mû -
kö dé si prog ra mot mó do sí ta ni kell. Az erre vo nat ko zó ké -
rel met, a cég bí ró sá gi be jegy zést kö ve tõ har minc na pon be -
lül kell meg kül de ni a mi nisz té ri um nak. A be ol vadt szer ve -
zet ál tal a be ol va dást meg elõ zõ en ér té ke sí tett ter mék ér té -
két a be fo ga dó szer ve zet el szá mo lá si idõ sza ká hoz iga zo -
dó an le het figye lembe ven ni az ér té ke sí tett ter mék ér té ké -
nek ki szá mí tá sa kor, amennyi ben az ezen ér ték alap ján járó 
tá mo ga tást a be ol va dást meg elõ zõ en nem igé nyel ték.”

10.  §

Az R. 11.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A vég le ge sen el is mert TÉSZ éven te má jus 31-ig a
szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény ren del ke zé sei
alap ján ké szí tett be szá mo lót a 3. szá mú mel lék let 3. táb lá -
za tá ban sze rep lõ pénz ügyi ki mu ta tás sal együtt meg kül di a
mi nisz té ri um nak.”

11.  §

(1) Az R. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A kö zös sé gi pénz ügyi tá mo ga tás hoz a mû kö dé si prog -
ra mot, il let ve an nak a kö vet ke zõ évre vo nat ko zó mó do sí -
tá sát egy ere de ti és négy, az ere de ti vel meg egye zõ má so la -
ti pél dány ban leg ké sõbb an nak vég re haj tá sát meg elõ zõ év
szep tem ber 15-éig kell be nyúj ta ni a mi nisz té ri um hoz.”

(2) Az R. 12.  §-a (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Eb ben az eset ben a prog ram vég re haj tá sa leg ké sõbb ja -
nu ár 31-én kez dõ dik.”

(3) Az R. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A TÉSZ egy ere de ti és négy, az ere de ti vel meg -
egye zõ má so la ti pél dány ban be nyúj tott – az el fo ga dott
mû kö dé si prog ram mal egy sé ges szer ke zet be fog lalt – ké -
re lem mel kér he ti a mi nisz té ri um ál tal jó vá ha gyott mû kö -

dé si prog ram és az ab ban sze rep lõ in téz ke dé sek, il let ve a
mû kö dé si alap év köz ben tör té nõ mó do sí tá sát, amely nek
el fo ga dá sá ról – szük ség sze rint szak ér tõi bi zott ság be vo -
ná sá val – a mi nisz té ri um har minc na pon be lül dönt. A mó -
do sí tott in téz ke dé sek vég re haj tá sa a mi nisz té ri um jó vá ha -
gyá sát köve tõen tör tén het.”

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

„(6) A vég le ge sen el is mert TÉSZ a mû kö dé si prog ram
tárgy évi vég re haj tá sá ról a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár
31-ig – fi gye lem mel a VR 22. cik ké re – éves je len tést
nyújt be a mi nisz té ri um nak.”

(5) Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) A mi nisz té ri um jó vá ha gyá sa nél kül le het mó do sí ta -
ni a mû kö dé si prog ram ban fog lalt in téz ke dé sek költ ség ve -
té sét az ere de ti leg jó vá ha gyott költ ség ve tés leg fel jebb tíz
szá za lé ká ig úgy, hogy ez ál tal a Mû kö dé si Alap mér té ke
nem vál toz hat. Az eb ben a be kez dés ben fog lalt mó do sí tást 
ha la dék ta la nul be kell je len te ni a mi nisz té ri um nak és az
MVH-nak.”

12.  §

(1) Az R. 13.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„a) tag ja i nak tag sá gi jog vi szony ál tal érin tett ter mõ te rü -
le té rõl, ter me lé sé rõl (me gye, te le pü lés, hely raj zi szám,
összes te rü let, zöld ség- és gyü mölcs ter me lés te rü le te hek -
tár ban két ti ze des pon tos ság gal vár ha tó, il let ve tény le ges
ter més mennyi ség nö vény faj sze rin ti bon tás ban);”

(2) Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „3. szá mú mel -
lék let sze rin ti táb lá zat nak” szö veg rész he lyé be a „3. szá -
mú mel lék let 1. táb lá za tá nak” szö veg rész lép.

13.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 14.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A TÉSZ a TR 14. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti
tá mo ga tást jo go su lat la nul ve szi igény be, ha az el is me ré si
terv vég re haj tá sa nem ered mé nyez vég le ges el is me rést, ki -
vé ve, ha a TÉSZ a 9.  § ren del ke zé sei sze rint má sik
TÉSZ-szel egye sül, vagy tag ja i nak több mint ki lenc ven
szá za lé ka a 10.  §-ban meg ha tá ro zot tak figye lembe véte -
lével egy má sik elõ ze tesen vagy vég le ge sen el is mert
TÉSZ-be lép be.”

(3) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(8) Az MVH a TR 14. cik ké nek (2) be kez dé se, va la -
mint 15. cik ké nek (1) és (6) be kez dé se al kal ma zá sa so rán
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be ér ke zett igé nyek rõl ké szí tett havi össze sí tõt, va la mint a
meg ho zott ha tá ro za to kat a mi nisz té ri um nak is meg kül di.”

14.  §

(1) Az R. 15.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dattal egé szül ki:

„A VR 21. cikk (2) be kez dé sét az elõ ze tesen el is mert
ter me lõi szer ve ze tek re is al kal maz ni kell.”

(2) Az R. 15.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Amennyi ben a TÉSZ el mu laszt ja az e ren de let ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét, úgy a mi -
nisz té ri um dönt az el is me rés bõl fa ka dó jo go sult sá gok
 ideiglenes fel füg gesz té sé rõl, il let ve sú lyos eset ben az el is -
me rés vissza vo ná sá ról. A mi nisz té ri um az el is me rés fel -
füg gesz té sé rõl, il le tõ leg vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro za tát
az MVH-nak is meg kül di.”

15.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

16.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 60/2005. (VII. 1.) FVM ren de let hez

Adatlap elismeréshez/elõ ze tes elismeréshez

A termelõk saját vagy bérelt földterületére és termelésére vonatkozó,
 a kérelem beadását megelõzõ .......... évi, újonnan alakult szervezet esetén a tárgyévi ............ tervezett adatok

Tag Te rü let Ter me lés

Név
Re giszt rá ci ós

szám

Be lé pés
 dá tu ma

(év, hó, nap)

Me gye,
te le pü lés neve

Hely raj zi
szám

Nagy ság
 (ha)

Eb bõl
 zöld ség-
 gyü mölcs

(ha)

Tí pus*

Tu laj don
jel le ge
(sa ját,
 bé relt)

Ter mék
(ek)

Te rü let
 ter més -
mennyi-
sé ge (t)

Ér té ke sí tett
ter mék
net tó

ár be vé te le
(1000 Ft)

Össze sen:

* Szán tó föl di, ül tet vény, haj ta tás (fó lia üveg ház), gom ba pin ce, gom ba ház.



Nem ter me lõ ta gok

Név
Be lé pés dá tu ma

 (év, hó, nap)
Szék hely

Te vé keny sé gi kör 
(TEÁOR szám)

Fõ te vé keny ség

Ter me lõ ta gok -
hoz vi szo nyí tott

szám ará nya
(%)

Sza va za ti arány
(a le ad ha tó
 sza va za tok

%-ban)

Össze sen:

1000 Ft

a) A ta gok ál tal ter melt zöld ség-gyü mölcs ér té ke sí té sé bõl szár ma zó ér té ke sí -
tett ter mék net tó ár be vé te le

b) A nem ta gok tól fel vá sá rolt zöld ség-gyü mölcs ér té ke sí té sé bõl szár ma zó
net tó ár be vé tel

c) Ta gok ál tal ter melt egyéb me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke sí té sé bõl szár -
ma zó net tó ár be vé tel

d) Egyéb net tó ár be vé tel

Ér té ke sí tés net tó ár be vé te le”

2. számú melléklet a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 60/2005. (VII. 1.) FVM ren de let hez

Az elismerési terv minimális tartalmi elemei éves bontásban

a) A terv idõ tar ta ma;
b) az el is me rés ka te gó ri á ja;
c) a kez de ti hely zet le írá sa és an nak éven kén ti vál to zá sa az el is me ré si ka te gó ria te kin te té ben (ter me lõ ta gok lét szá ma

és ter me lé si ada tai, struk tú rák, lé te sít mé nyek, ér té ke sí tés mód ja stb.) (1. táb lá zat);
d) a terv cél jai;
e) a vég le ges el is me rés el éré sé hez vég re haj tan dó fel ada tok, meg va ló sí tá suk mód já nak, üte me zé sé nek és azok költ -

ség von za tá nak be mu ta tá sa, kü lö nö sen:
ea) a ter me lé si je len tés té tel, a ter me lés sel, az ér té ke sí tés sel és a kör nye zet vé de lem mel kap cso lat ban el fo ga dott

sza bá lyok al kal ma zá sa,
eb) egy bir tok nak az el is me ré si ka te gó ri á ba tar to zó ter me lé sé re vo nat ko zó an ki zá ró lag egyet len ter me lõi szer ve -

zet hez való tar to zás,
ec) a ta gok tel jes az el is me ré si ka te gó ri á ba tar to zó ter mé sük nek a ter me lõi szer ve ze ten ke resz tül tör té nõ ér té ke sí -

té se a jog sza bály alap ján adott ki vé te lek tõl el te kint ve,
ed) a sta tisz ti kai cé lok ra igé nyelt ada tok biz to sí tá sa, kü lö nö sen a ter mõ te rü le tet, a be ta ka rí tott mennyi sé ge ket,

a ho za mo kat és a köz vet len el adá so kat il le tõ en,
ee) a tár su lá si sza bály za ta ál tal ki kö tött pénz ügyi hoz zá já ru lá sok be fi ze té se,
ef) a tár su lá si sza bály zat ha tá roz za meg a TR 11. cikk (1) be kez dés d) pont já ban fel so rol ta kat,
eg) a mi ni má lis tag lét szám és az ér té ke sít he tõ mi ni má lis ter mék mennyi ség el éré se,
eh) meg fele lõen ké pe sek foly tat ni a mû kö dé sü ket, idõ tar tam ban és ered mé nyes sé gi szem pon tok te kin te té ben

egy aránt,
ei) ha té ko nyan le he tõ vé te szik tag ja ik szá má ra a tech ni kai se gít ség nyúj tás el éré sét a kör nye zet ba rát ter mesz té si

el já rá sok hasz ná la tá ban,
ej) ha té ko nyan biz to sít ják tag ja ik ter mé sé hez a tá ro lás, cso ma go lás és ér té ke sí tés tech ni kai esz kö ze it, és biz to sít -

ják te vé keny sé gük meg fe le lõ ke res ke del mi és költ ség ve té si ügy vi te lét;
f) a szük sé ges be ru há zá sok meg va ló sí tá sa ter ve zett költ sé ge i nek be mu ta tá sa az el is me ré si terv éves idõ sza ka i nak

meg fe le lõ bon tás ban (2. táb lá zat);
g) pénz ügyi ki mu ta tá si terv az el is me ré si terv éves idõ sza ka i nak meg fe le lõ bon tás ban (3. táb lá zat).
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Adatlap az elismerési tervhez

1. táb lá zat

I. év II. év

te rü let (ha)
mennyi ség

(t)

ér té ke sí tett
ter mék
net tó

ár be vé te le
(ezer Ft)

te rü let
(ha)

mennyi ség
(t)

ér té ke sí tett
ter mék

net tó ár-
be vé te le
(ezer Ft)

Tagi ter mõ te rü let össze sen

tagi zöld ség ter mõ te rü let össze sen

zöld ség ter mõ te rü let fa jon ként

ezen be lül ipa ri célú ter mesz tés

tagi gyü mölcs ter mõ te rü let össze sen

gyü mölcs ter mõ te rü let fa jon ként

ezen be lül ipa ri célú ter mesz tés

tagi gom ba össze sen

Ér té ke sí tés
mennyi ség

(t)

ér té ke sí tett ter mék
net tó ár be vé te le

(ezer Ft)

mennyi ség
(t)

ér té ke sí tett ter mék
net tó ár be vé te le

(ezer Ft)

friss

bel föld

 ezen be lül áru ház lánc

nagy ker/nagy ba ni

kis ke res ke dõk

egyéb

ex port

 ezen be lül áru ház lánc

nagy ker/nagy ba ni

kis ke res ke dõk

egyéb

ta gi ér té ke sí tés ön ál ló

más TÉSZ-en
 keresztül

sa ját fel dol go zás

fel dol go zó ipar nak

egyéb ér té ke sí tés

friss

bel föld

ex port

sa ját fel dol go zás

fel dol go zó ipar nak

Be tá rolt áru (t)

Áru ki vo nás (t) (el is me rés ese tén)

Tag lét szám ter mé sze tes sze mély

jogi sze mély

 ezen be lül ter me lõk szá ma
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2. táb lá zat

Be ru há zás/fej lesz tés

I. év II. év

egy ség ár
(E Ft)

db
össze sen

(E Ft)
egy ség ár

(E Ft)
db

össze sen
(E Ft)

(fej lesz tés meg ne ve zé se)

Be ru há zás/fej lesz tés össze sen (E Ft)

sa ját for rás össze sen

hi tel össze sen

3. táb lá zat
(mér ték egy ség: ezer Ft)

I. év II. év III. év

Ér té ke sí tett ter mék ér té ke

Ér té ke sí tés net tó ár be vé te le

Összes ér té ke sí tett áru ár be vé te le

tagi áru ér té ke sí té se (ter mé ken ként)

nem tagi áru ér té ke sí té se (ter mé ken ként)

in put anyag ér té ke sí tés be vé te le (fõbb té te len ként pl. mû trá gya,
nö vény vé dõ szer, cso ma go ló anyag)

szol gál ta tá sok ér té ke sí té sé nek be vé te le (rész le tez ve)

Egyéb be vé te lek

mû kö dé si hoz zá já ru lás be vé tel ta gok tól

eb bõl mû kö dé si alap ba

tá mo ga tás (rész le tez ve)

Anyag jel le gû rá for dí tá sok

eb bõl: tagi áruk ér té ke

fel vá sá rolt áruk ér té ke

in put anyag vá sár lás (fõbb té te len ként pl. mû trá gya,
nö vény vé dõ szer, cso ma go ló anyag)

szol gál ta tá sok költ sé ge

”

2006/147. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11523



3. számú melléklet a 83/2006. (XI. 30.) FVM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 60/2005. (VII. 1.) FVM ren de let hez

1. táb lá zat

Adatlap az éves adatszolgáltatáshoz

(beküldendõ: minden év január 31-ig)

... nap tá ri év

te rü let
(ha)

mennyi ség
(t)

ér té ke sí tett
ter mék net tó
ár be vé te le
(ezer Ft)

Tagi ter mõ te rü let össze sen

tagi zöld ség ter mõ te rü let össze sen

zöld ség ter mõ te rü let fa jon ként

ezen be lül ipar i célú ter mesz tés

tagi gyü mölcs ter mõ te rü let össze sen

gyü mölcs ter mõ te rü let fa jon ként

ezen be lül ipar i célú ter mesz tés

tagi gom ba össze sen

Ér té ke sí tés
mennyi ség (t)

ér té ke sí tett ter mék
net tó ár be vé te le (ezer Ft)

friss

bel föld

 ezen be lül áru ház lánc

nagy ker/nagy ba ni

kis ke res ke dõk

egyéb

ex port

 ezen be lül áru ház lánc

nagy ker/nagy ba ni

kis ke res ke dõk

egyéb

tagi ér té ke sí tés ön ál ló

más TÉSZ-en ke resz tül

sa ját fel dol go zás

fel dol go zó ipar nak

egyéb ér té ke sí tés

friss

bel föld

ex port

sa ját fel dol go zás

fel dol go zó ipar nak

Be tá rolt áru (t)

Áru ki vo nás (t) (el is me rés ese tén)

Tag lét szám ter mé sze tes sze mély

jogi sze mély

 ezen be lül ter me lõk szá ma
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2. táb lá zat 

Adatlap az éves jelentéshez

(beküldendõ az elismerési terv éves szakaszainak végét követõ harminc napon belül)

Be ru há zás/fej lesz tés

... év

egy ség ár
(E Ft)

db
össze sen

(E Ft)

(fej lesz tés meg ne ve zé se)

Be ru há zás/fej lesz tés össze sen (E Ft)

sa ját for rás össze sen

hi tel össze sen

3. táb lá zat

Pénzügyi kimutatás

(beküldendõ a véglegesen elismert TÉSZ-ek esetében minden év május 31-ig, az elõ ze tesen elismert TÉSZ-ek esetében 
az elismerési terv éves szakaszainak végét követõ harminc napon belül)

(mér ték egy ség: ezer Ft)

... év

Ér té ke sí tett ter mék ér té ke

Ér té ke sí tés net tó ár be vé te le

Összes ér té ke sí tett áru ár be vé te le

tagi áru ér té ke sí té se (ter mé ken ként)

nem tagi áru ér té ke sí té se (ter mé ken ként)

in put anyag ér té ke sí tés be vé te le (fõbb té te len ként pl. mû trá gya, nö vény vé dõ szer,
cso ma go ló anyag)

szol gál ta tá sok ér té ke sí té sé nek be vé te le (rész le tez ve)

Egyéb be vé te lek

mû kö dé si hoz zá já ru lás be vé tel ta gok tól

eb bõl mû kö dé si alap ba

tá mo ga tás (rész le tez ve)

Anyag jel le gû rá for dí tá sok

eb bõl: tagi áruk ér té ke

fel vá sá rolt áruk ér té ke

in put anyag vá sár lás (fõbb té te len ként pl. mû trá gya, nö vény vé dõ szer,
cso ma go ló anyag)

szol gál ta tá sok költ sé ge

”
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1113/2006. (XI. 30.) Korm.

határozata

a hágai Nemzetközi Bíróság bõs–nagymarosi
vízlépcsõrendszerrel kapcsolatos

döntésébõl adódó kormányzati feladatokról  szóló
1122/2003. (XII. 21.) Korm. határozat

módosításáról

1. A kor mány za ti struk tú ra át ala kí tá sa kap csán a Kor -
mány a há gai Nem zet kö zi Bí ró ság bõs–nagy ma ro si víz -
lép csõ rend szer rel kap cso la tos dön té sé bõl adó dó kor mány -
za ti fel ada tok ról  szóló 1122/2003. (XII. 21.) Korm. ha tá -
ro zat 1. a) pont ját az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

„A Kor mány
1. a) fel hív ja a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert,

a kül ügy mi nisz tert, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert,
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert, va la mint
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz tert, hogy a
bõs–nagy ma ro si víz lép csõ rend szer hez kap cso ló dó ha zai
fel ada tok ko or di ná lá sá ra Tár ca kö zi Bi zott sá got hoz za nak
lét re. A Bi zott ság ve ze tõ je a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter, tit kár sá gi fel ada ta it a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um lát ja el. A Bi zott ság az ügy rend jét
maga ál la pít ja meg.”

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
1114/2006. (XI. 30.) Korm.

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ
Részvénytársaság Versenyeztetési Szabályzatának

jóváhagyásáról  szóló
1057/1996. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról

A Kor mány 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
33.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az Ál la mi Pri va ti zá ci ós
és Va gyon ke ze lõ Rész vény tár sa ság Ver se nyez te té si

 Szabályzatának jó vá ha gyá sá ról  szóló 1057/1996. (V. 30.)
Korm. ha tá ro zat mel lék le tét (a továb biak ban: VSZ) a kö -
vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1. A VSZ I. fe je zet 3. Cím 6. pont ja a kö vet ke zõ
p) pont tal egé szül ki:

[6. E Sza bály zat al kal ma zá sá ban]
,,p) kon cesszi ós pá lyá zat: a kon cesszi ó ról  szóló tör -

vény 8.  §-ában meg ha tá ro zott pá lyá zat.”

2. A VSZ III. fe je zet 4. Cím 42.1. pont ja a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[42.1. Ered mény te len a pá lyá zat, ha]
,,d) a pri va ti zá ci ós el já rás hoz kap cso ló dó an ki írt kon -

cesszi ós pá lyá zat ered mény te len volt.”

3. A VSZ III. fe je zet 5. cím 44. pont ja a kö vet ke zõ
44.4. pont tal egé szül ki:

„44.4. Amennyi ben a pri va ti zá ci ós pá lyá zat le foly ta tá -
sá ra a kon cesszi ós pá lyá zat tal egy idõ ben ke rül sor, az
aján la tok ról tör té nõ dön tés nél a 44.1. pont nem ke rül al -
kal ma zás ra. Ez eset ben – fi gye lem mel a kon cesszi ós tör -
vény ben fog lal tak ra – a kon cesszi ós pá lyá zat ki író ja hir det 
nyer test az ÁPV Rt.-vel egyet ér tés ben.”

4. A VSZ III. fe je zet 6. Cím 45. pont ja a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„45. Kon cesszi ós pá lyá zat hoz kap cso ló dó an ki írt pri va ti -
zá ci ós pá lyá zat ese té ben a két pá lyá zat ered mé nyét a kon -
cesszi ós pá lyá za tot ki író köz li va la mennyi aján lat te võ vel.”

5. A VSZ IV. fe je zet 47.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„47.2. A pá lyá zat nyer te se az, akit a ki író dön tés re jo -
go sult sze mé lyé nek vagy tes tü le té nek dön té sé ben – a ki -
írás ban fog lalt ér té ke sí té si szem pon tok nak meg fele lõen –
nyer tes nek nyil vá ní tott. Kon cesszió kö te les te vé keny sé get
vég zõ tár sa ság ér té ke sí té se kor a pá lyá zat nyer te se az, aki a 
kon cesszi ós és a pri va ti zá ci ós pá lyá zat fel té te le i nek meg -
fe lel, és egy ben mind két pá lyá zat ra összes sé gé ben a leg -
ked ve zõbb aján la tot tet te.”

6. Ezen kor mány ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép
ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1115/2006. (XI. 30.) Korm.

határozata

a lóversenyzés helyzetének rendezésérõl

A Kor mány a kul tu rá lis és sport tör té nel mi ha gyo má -
nyok hoz mél tó, gaz da sá gi lag sta bil, a kul tu rá lis élet szer -
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ves ré sze ként a ma gyar tár sa da lom szé les ré te gei szá má ra
kul tu rált szó ra ko zá si és já ték le he tõ sé get nyúj tó nem zet -
kö zi szín vo na lú ló ver seny sport meg te rem té se, va la mint a
ma gyar te nyész és futó ver seny ló-ál lo mány fo lya ma tos
fej lõ dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben

1. tu do má sul ve szi, hogy a pénz ügy mi nisz ter a ha tá ro -
zat 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott irány el vek alap -
ján a 2. pont ban fog lalt pri va ti zá ci ós pá lyá zat tal egy ide jû -
leg a kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény (a továb -
biak ban: Konc. tv.) 10/A.  §-a sze rint a ló ver seny fo ga dás,
va la mint buk mé ke ri rend sze rû fo ga dás szer ve zés re együt -
tes kon cesszi ós pá lyá za tot ír ki;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. feb ru ár 28.

2. tu do má sul ve szi, hogy a pénz ügy mi nisz ter Rész -
vény esi Jo gok Gya kor ló ja ha tá ro zat ki adá sá val in téz ke -
dik ar ról, hogy az ÁPV Zrt. a ha tá ro zat 2. szá mú mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott irány el vek alap ján az 1. pont ban
fog lalt kon cesszi ós pá lyá zat ki írá sá val egy ide jû leg,
 figyelemmel a Konc. tv. 10/A.  §-ában fog lal tak ra, a
Nem ze ti Ló ver seny Kft. és a Ma gyar Ló ver seny fo ga -
dást Szer ve zõ Kft. együt tes ér té ke sí té sé re nyílt pri va ti -
zá ci ós pá lyá za tot ír ki;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: RJGY ha tá ro zat ki adá sá ra a kor mány-
 ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon
 be lül
a pri va ti zá ci ós pá lyá zat ki írá sá ra 2007.
 feb ru ár 28.

3. tu do má sul ve szi, hogy a ma gyar or szá gi ló ver seny -
zés fenn tar tá sa ér de ké ben tu laj do no si köl csö nö kön ke -
resz tül 2006. au gusz tus 31-ig összes sé gé ben 4493 mil lió
fo rint ér ték ben az ÁPV Zrt. és jog elõd jei a 2279/1999.
(XI. 5.) Korm. ha tá ro zat 2. pont já val össz hang ban fi nan -
szí roz ták a Nem ze ti Ló ver seny Kft. mû kö dé si vesz te sé ge -
it, és jó vá hagy ja, hogy a ló ver seny fo ga dás-szer ve zés kon -
cesszi ó ba adá sá ig, il let ve a Nem ze ti Ló ver seny Kft. és a
Ma gyar Ló ver seny fo ga dást Szer ve zõ Kft. pri va ti zá ci ó já -
nak le zá rá sá ig az ÁPV Zrt. te gye meg a szük sé ges to váb bi
in téz ke dé se ket a ha zai ló ver seny zés fenn tar tá sá ra, a Nem -
ze ti Ló ver seny Kft. mû kö dé si vesz te sé ge i nek fi nan szí ro -
zá sá ra;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a pri va ti zá ci ós és a kon cesszi ós szer zõ dés
 meg kö té sé ig

4. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy az 1. és 2. pon -
tok ban fog lalt pá lyá za tok ki írá sa ér de ké ben eset le ge sen
fel me rü lõ jog sza bály-mó do sí tá sok nor ma szö veg-ter ve ze -
tét dol goz za ki.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

5. Ezen kor mány ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép
ha tály ba, és ez zel egy ide jû leg a 2279/1999. (XI. 5.) Korm.
ha tá ro zat 1. pont ja ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
az 1115/2006. (XI. 30.) Korm. határozathoz

A koncessziós pályázati kiírás fõbb
irányelvei

Ezen Korm. ha tá ro zat 1. és 2. pont já ban meg ha tá ro zott
pá lyá za tok le bo nyo lí tá sa a Konc. tv. 10/A.  §-a alap ján tör -
té nik, a két pá lyá zat együt tes nyer te se az a pá lyá zó le het,
aki e mel lék let ben és a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott fõbb irány el vek alap ján ki írt pá lyá zat ra az összes sé gé -
ben leg jobb aján la tot te szi.

1. A kon cesszi ós pá lyá zat ló ver seny fo ga dás és buk -
mé ke ri rend sze rû fo ga dásszer ve zõi te vé keny ség foly ta -
tá sá ra vo nat ko zó kon cesszi ós szer zõ dés meg kö té sé re
irá nyul.

2. Az 1. pont sze rin ti két kon cesszi ós jog ki zá ró lag
együtt mond ha tó fel.

3. A kon cesszió idõ tar ta ma a ló ver seny fo ga dás, va -
la mint buk mé ke ri rend sze rû fo ga dás ese té ben egy aránt
20 év, amely idõ tar tam leg fel jebb 10 év vel – a kon -
cesszi ós szer zõ dés ben fog lalt fel té te lek kel – meg -
hosszab bít ha tó.

4. A kon cesszi ós pá lyá zat nyer te se a ló ver seny fo ga dást 
a kon cesszió tel jes idõ tar ta má ra, a buk mé ke ri rend sze rû
fo ga dás szer ve zést – a je len leg ala nyi jo gon buk mé ke ri
rend sze rû fo ga dást szer ve zõ ál la mi já ték szer ve zõ mel lett – 
a te vé keny ség kez dé sé tõl számított 5 évig kizárólagosan
gyakorolhatja.

5. A kon cesszi ós pá lyá zat ki írá sa kor figye lembe kell
ven ni a Nem ze ti Ló ver seny Kft. és a Ma gyar Lóverseny -
fogadást Szer ve zõ Kft. pri va ti zá ci ós pá lyá za tá ban elõ írt
szempontrendszert is.

2. számú melléklet
az 1115/2006. (XI. 30.) Korm. határozathoz

Az értékesítési pályázat fõbb tartalmi
elemei

Ezen Korm. ha tá ro zat 1. és 2. pont já ban meg ha tá ro zott
pá lyá za tok le bo nyo lí tá sa a Konc. tv. 10/A.  §-a alap ján tör -
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té nik, a két pá lyá zat együt tes nyer te se az a pá lyá zó le het,
aki e mel lék let ben és az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott fõbb irány el vek alap ján ki írt pá lyá zat ra az összes sé gé -
ben leg jobb aján la tot te szi.

1. Az ÁPV Zrt. nyílt pri va ti zá ci ós pá lyá zat ke re té ben
együt te sen ér té ke sí ti a Nem ze ti Ló ver seny Kft.-ben és a
Ma gyar Ló ver seny fo ga dást Szer ve zõ Kft.-ben lévõ üz let -
ré szét.

2. A pá lyá zat so rán tö re ked ni kell az ÁPV Zrt. ál tal
nyúj tott tu laj do no si köl csö nök le he tõ leg na gyobb mér té kû 
meg té rü lé sé re.

3. A pá lyá zat nyer te sé nek kö te le zett sé get kell vál lal nia
arra, hogy a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott szá mú ver -
seny na pon, meg ha tá ro zott szá mú fu ta mot (kü lön ga lopp ra
és kü lön üge tõ re) ren dez.

4. A pá lyá zat nyer te sé nek kö te le zett sé get kell vál lal nia
arra, hogy a mi ni má li san meg ha tá ro zott ver seny na pok
meg tar tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket (ver seny pá lya, tré -
ning pá lya, is tál lók és ki szol gá ló lé te sít mé nyek, ver seny dí -
jak, te nyész té si pré mi um) biz to sít ja.

5. A pri va ti zá ci ós pá lyá zat ki írá sa kor figye lembe kell
ven ni a ló ver seny fo ga dás és buk mé ke ri rend sze rû fo ga -
dásszer ve zõi te vé keny ség foly ta tá sá ra vo nat ko zó kon -
cesszi ós pá lyá zat ban elõ írt szem pont rend szert is.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
78/2006. (XI. 30.) ME

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt.
Igazgatósága elnökének kinevezésérõl

Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té ke -
sí té sé rõl szó ló 1995. évi XXXIX. tör vény 12. §-ának
(3) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel arra, hogy le mon dá sa 
foly tán dr. Mé szá ros Ta más el nö ki meg bí za tá sa 2006. no -
vem ber 30-án meg szû nik – az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va -
gyon ke ze lõ Zárt kö rû Rész vény tár sa ság Igaz ga tó sá gá nak
el nö ké vé – a pénz ügy mi nisz ter ja vas la tá ra és az Or szág -
gyû lés bi zott sá ga ál ta li meg hall ga tást kö ve tõ en – 2006.
de cem ber 1. nap já tól 2007. jú ni us 30. nap já ig ter je dõ idõ -
tar tam ra Vá sár he lyi Ist vánt ne ve zem ki.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Megállapodás
a tagállamok és a Luxemburgi Nagyhercegség,

mint irányító és kifizetõ hatóság között a közösségi
kezdeményezésen alapuló

„ESPON 2006 Program” végrehajtásáról

A Struk tu rá lis Ala pok kal kap cso la tos ren del ke zé se ket
meg ál la pí tó EU ren de le tek nek és kü lö nö sen az 1999. jú ni -
us 21-i 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. jú ni us 28-i 1447/2001 (EK) ta ná csi ren de let -
nek, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999. jú ni us 12-i,
1783/1999 (EK) ren de le té nek, az 1994. jú li us 11-i
1681/94 (EK) bi zott sá gi ren de let nek, a 2000. már ci us 28-i
643/2000 (EK) bi zott sá gi ren de let nek, a 2000. má jus 30-i
1159/2000 (EK) bi zott sá gi ren de let nek, a 2003. jú ni us
27-i 1145/2003 (EK) bi zott sá gi ren de let tel mó do sí tott
2000. jú li us 28-i 1685/2000 (EK) bi zott sá gi ren de let nek, a
2002. de cem ber 27-i 2355/2002 (EK) bi zott sá gi ren de let -
tel mó do sí tott, 2001. már ci us 2-i 438/2001 (EK) bi zott sá gi 
ren de let nek és a 2001. már ci us 2-i 448/2001 (EK) bi zott -
sá gi ren de let nek meg fele lõen; az EU tag ál la mai, az Oszt -
rák Köz tár sa ság, a Bel ga Ki rály ság, a Dán Ki rály ság, a
Finn Köz tár sa ság, a Fran cia Köz tár sa ság, a Né met Szö vet -
sé gi Köz tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság, az Ír Köz tár sa ság,
az Olasz Köz tár sa ság, a  Luxemburgi Nagy her ceg ség, a
Hol land Ki rály ság, a Por tu gál Köz tár sa ság, a Spa nyol
 Királyság, a Svéd Ki rály ság, Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír -
or szág Egye sült Ki rály sá ga, meg ál la pod tak a kö zös sé gi
kez de mé nye zé sen ala pu ló „ESPON 2006 prog ram ról”
(a továb biak ban: KKP), amelyet az Európai Bizottság
2002. VI. 3-án hagyott jóvá.

El ha tá roz ták, hogy egy egyet ér té si nyi lat ko za tot ír nak
alá az ESPON 2006 prog ram kö zös vég re haj tá sá ról, meg -
ha tá roz va azt a kö zös vég re haj tá si struk tú rát, amely az irá -
nyí tó ha tó ság ból (IH), a ki fi ze tõ ha tó ság ból (KH), a ko or -
di ná ci ós egy ség bõl (KE), a mo ni tor ing bi zott ság ból (TB)
és a pénz ügyi el len õr zé si fel adat kö rök bõl áll.

Ha son ló meg ál la po dá so kat kell köt ni az ES PON-ban
részt vevõ más ál la mok kal, lé pés rõl lé pés re ha lad va, az
ESPON 2006 KKP prog ram V.8. sza ka szá ban fog lalt ren -
del ke zé sek nek meg fele lõen.

1. cikk: Irányító hatóság, kifizetõ hatóság,
 koordinációs egység és monitoring bizottság

1. A tag ál la mok ki je lö lik „a Lu xem bur gi Nagy her ceg -
ség Bel ügy mi nisz té ri u má nak DATUR Te rü let ren de zé si és 
Vá ros ter ve zé si Igaz ga tó sá gát”, hogy az irá nyí tó ha tó ság
(IH) sze re pét el lás sa, az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let
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9. cik ké nek n) pont ja és 34. cik ke, va la mint a kö zös sé gi
kez de mé nye zé sen ala pu ló INTERREG III-hoz ké szült
irány mu ta tá sok 30. pont ja és az ESPON 2006 prog ram
KKP V.2. sza ka sza sze rint.

2. A part ne rek ki je lö lik „a Bel ügy mi nisz té ri um Költ -
ség ve té si Egy sé gét”, a „Köz pon ti Ki fi ze tõ Rész leg gel”
együtt a ki fi ze té sek tel je sí té sé re és a Lu xem bur gi Nagy -
her ceg ség Pénz ügy mi nisz té ri u má nak „Pénz ügyi El len õr -
zõ Rész le gét” a pénz ügyi el len õr zés re, mint ki fi ze tõ ha tó -
sá got (KH), a fen ti ek ben em lí tett ta ná csi ren de let 9. cikk
o) pont ja és 32. cik ke, va la mint a KKP V.3. sza ka sza sze -
rint. A pénz ügyi el len õr zés fel ada ta it il le tõ en a KH-t se gí ti
a Pénz ügy mi nisz té ri um „Pénz ügyi El len õr zõ Rész le ge”.
Az em lí tett „a Bel ügy mi nisz té ri um Költ ség ve té si Egy sé -
ge” kap cso ló dá si pont ként szol gál a KH-val kap cso la tos
min den ál ta lá nos kér dés ben.

3. Az ad mi niszt ra tív vég re haj tás cél já ra az IH [a lu -
xem bur gi Cent re de Re cher che Pub lic Hen ry Tu dor (CRP
HT) meg bí zá sá ból] egy ko or di ná ci ós egy sé get (KE) ál lít
fel és mû köd tet, a KKP-nak meg fele lõen. A ko or di ná ci ós
egy ség Lu xem burg ban, Esch/Al zet te-ben, a Tech no port
Schlass go art iro dá já ban lesz. A KE, az IH és a KH fel ada -
ta it és kö te le zett sé ge it, ugyan úgy, mint a fel ügye le ti sza -
bály za to kat és a KE-nek ad ha tó uta sí tá so kat a KKP, a KE
el já rás rend je és a mo ni tor ing bi zott ság (TB) el já rás rend je
tar tal maz za. A ko or di ná ci ós egy ség kü lön bö zõ al kal ma -
zot tai funk ci o ná li san el kü lö nül ve vég zik az IH, a TB és a
KH tá mo ga tá sát, ha az al kal ma zot tak szá ma ele gen dõ
 ehhez.

4. A TB, a tag ál la mok ne vé ben, fe le lõs az IH/KH pénz -
ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si in téz ke dé se i ért és a meg fe le -
lõ ko or di ná ci ós me cha niz mu sok ki ala kí tá sá ért azok kal az
ál la mok kal, ame lyek ben a pénz esz kö zö ket fel hasz nál ják,
az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let 35. cik ké ben és az
ESPON 2006 prog ram KKP V.1. sza ka szá ban fog lalt, a
TB fel ada ta i val kap cso la tos ren del ke zé sek nek meg fele -
lõen. Az IH-val és a KH-val foly ta tott meg be szé lés alap ján 
a tag ál la mok ki ne ve zik azo kat a tes tü le te ket és ki ala kít ják
azo kat a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si in téz ke dé se ket
or szá ga ik ban, ame lyek az IH-t és a KH-t tá mo gat ják oly
mó don, hogy ezek tel je sít hes sék a KKP vég re haj tá sát,
 koordinálhassák a kö zös sé gi pénz ala pok és a nem ze ti társ -
fi nan szí ro zó pénz ala pok ha té kony és he lyén va ló fel hasz -
ná lá sát és a tá mo ga tás olyan mó don tör tén jen, ami meg fe -
lel az összes ide vo nat ko zó kö zös sé gi sza bá lyok nak és
meg fe lel jen a jó zan pénz ügyi irá nyí tás el vé nek (az 5. pont
adja meg a rész le te ket). Kü lön le ges kö te le zett sé ge i nek és
fe le lõs ség vál la lá sa i nak meg fele lõen az IH/KH vé tó jog gal
ren del ke zik a TB-ben azok ban az ese tek ben, ami kor az
IH/KH úgy lát ja, hogy az egyik tag ál lam ban fo ga na to sí tott 
in téz ke dé sek olyan ve szélyt je len te nek, hogy az
IH/KH-tól ER FA-ala pok igény be vé te lé re ke rül sor, hol ott
az igény be vé tel ere de ti oka nem tar to zik az IH/KH fe le lõs -
sé gi kö ré be vagy az il le tõ tag ál lam fe le lõs sé gi kö ré be. A

438/01 bi zott sá gi ren de let ben fog lalt rész le tes kö ve tel mé -
nyek ál ta lá no san al kal ma zan dók. Az IH el já rás rend je kü -
lön do ku men tum ban ke rül meg ál la pí tás ra.

5. A 438/01 (EK) ta ná csi ren de let 2. cik ké nek ren del -
ke zé sei sze rint min den, az IH-ban kép vi sel te tett tag ál lam a 
vo nat ko zó irá nyí tá si és el len õr zé si ha tó sá go kat tá jé koz tat -
ja, hogy azok ké pe sek le gye nek az IH-t és a KH-t tá mo gat -
ni funk ci ó ik tel je sí té sé ben. A se gít ség nyúj tás ma gá ban
fog lal ja az IH/KH szá má ra adott ad mi niszt rá ci ós se gít ség -
nyúj tást és az irá nyí tás hoz, a pénz ügyi kont roll hoz és az
el len õr zés hez szük sé ges do ku men tu mok el ké szí té sét az
érin tett tag ál la mok ban. A tag ál la mok akár köz szol gá la ti,
akár ma gán tu laj do nú in téz mé nyei ál tal vég zett ad mi niszt -
rá ci ós se gít ség nyúj tás kap csán fel me rü lõ költ sé get ál ta lá -
ban az ille té kes tag ál lam vi se li, amennyi ben ezek a költ sé -
gek nem sze re pel nek ki fe je zet ten a KKP tech ni kai se gít -
ség nyúj tá si költ ség ve té sé ben.

Az ad mi niszt rá ci ós se gít ség nyúj tás ra az irá nyí tás, a
pénz ügyi kont roll és az el len õr zés há rom szint jén van
szük ség. (A rész le te ket, a költ sé gek ke ze lé sé vel kap cso lat -
ban is, az 1–3. mel lék let ben fel so rolt, érin tett együtt mû kö -
dõ ha tó sá gok kö zöt ti jegy zõ köny vek ben kell rög zí te ni, a
lu xem bur gi ha tó sá gok kez de mé nye zik majd az érin tett ha -
tó sá gok kal való kap cso lat fel vé telt.) Az egyes szin te ket il -
le tõ en leg fon to sabb fel ada tok en nek a meg ál la po dás nak a
ke re té ben az aláb bi fel so ro lás ban sze re pel nek:

a) Ad mi niszt rá ci ós se gít ség nyúj tás és együtt mû kö dés
a tag ál lam és az IH ve ze té se kö zött a kö vet ke zõ ese mé -
nyek be kö vet ke zé sé vel ér vé nye sül, és az IH-ban kép vi sel -
te tett (az 1. mel lék let ben fel so rolt) szer ve ze tek ál tal tel je -
sí ten dõ: tisz táz ni az ügy in té zés nem ze ti gya kor la tát [vö.
3. cikk (3)], azok nak a biz to sí té kok nak az el len õr zé -
se/igény lé se az igény be vé tel ese tén, ame lye ket a ve ze tõ
pá lyá zó nem tud szol gál tat ni [vö. 1. cikk (7)] és például a
szük sé ges lé pé sek meg té te le [vö. 10. cikk (3)], a biz to sí té -
kok meg kö ve te lé se [vö. 10. cikk (4)] vagy bün te tõ jo gi lé -
pé sek kez de mé nye zé se.

b) A tag ál lam és a KH kö zöt ti ad mi niszt rá ci ós se gít ség -
nyúj tás és együtt mû kö dés a pro jek tek pénz ügyi el len õr zé -
sé nek vo nat ko zá sá ban ér vé nye sül, ami kor el len õr zik a
pro jek tek ve ze tõ part ne re i nek szám lá it a 6. cikk nek meg -
fele lõen a tag ál la mok fe le lõs (a 2. mel lék let ben fel so rolt)
pénz ügyi el len õr zé si szer ve i nek há ló za tán ke resz tül.

c) A tag ál lam és a KH kö zöt ti ad mi niszt rá ci ós se gít ség -
nyúj tás és együtt mû kö dés az el len õr zés szá má ra a 9. cikk
(1) sze rint ér vé nye sül. A KH kez de mé nye zi (ne ve ze te sen
a lu xem bur gi el len õr zõ szer ve ze te ken ke resz tül), hogy
hoz zák lét re a tag ál la mok fe le lõs (a 3. mel lék let ben fel so -
rolt) el len õr zé si szer ve ze te i nek há ló za tát.

6. Az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let ren del ke zé se i -
nek meg fele lõen ezek nek a ha tó sá gok nak a fe le lõs sé gét
már a KKP V. fe je ze te meg ha tá roz ta. A TB, az IH és a KH
szol gál ta tá sa i nak, a jo ga i nak és a kö te les sé ge i nek pon to -
sabb sza bá lyai az aláb bi ak ban sze re pel nek.
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2. cikk: A nemzeti és az EU-finanszírozás közös
adminisztrációja

1. A KH vég zi a nem ze ti és az EU-fi nan szí ro zás ad mi -
niszt rá ci ó ját, az IH ve ze té sé vel együtt mû köd ve. Min den
év ben, feb ru ár vé gé ig vagy – ki vé te les ese tek ben, ha ez
nem le het sé ges – leg ké sõbb a nem ze ti költ ség ve té sek jó -
vá ha gyá sát kö ve tõ egy hó na pon be lül, a tag ál la mok nem -
ze ti társ fi nan szí ro zá si ré szü ket a prog ram ban a kö vet ke zõ
évre át utal ják, an nak a pénz ügyi terv nek az alap ján, ame -
lyet a TB-ben egyez tet tek és a prog ram ki egé szí té se alap -
ján (vö. alább).

2. A tag ál la mok ki egé szí tõ be fi ze té sei a Struk tu rá lis
Ala pok társ fi nan szí ro zá sá ra át uta lás ra ke rül nek a KH-hoz; 
a ki fi ze té se ket egy el kü lö ní tett eu ró ban ve ze tett (€) szám -
lán (le té ti szám lán) ír ják jóvá és a KH-nak azo kat le té ti
össze gek ként kell ke zel nie.

3. A nem ze ti társ fi nan szí ro zá son ke let ke zõ ka mat jö ve -
del met a te vé keny sé gek re kell fel hasz nál ni, a TB dön té se i -
nek meg fele lõen, ugyan olyan mó don, aho gyan ez az
 ERFA-finanszírozás ke re té ben tör té nik.

3. cikk: Irányítás

1. Az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let 8. cik ké nek
(3) pont ját nem érint ve, az IH ko or di nál ja az irá nyí tás ha -
té kony sá gát és he lyén va ló sá gát és a prog ram vég re haj tá sát 
a tag ál la mok ban. Az IH, a tag ál la mok nak a TB-ben lévõ
de le gá ci ó i val ko or di nál tan, ad mi niszt rá ci ós se gít ség nyúj -
tást kap a meg fe le lõ nem ze ti szer vek tõl (vö. az 1. mel lék let 
jegy zé két) az irá nyí tá si fel ada tok el vég zé sé hez a prog ram
vég re haj tá sát il le tõ en. Ab ban az eset ben, ha egy TB-kép -
vi se let az ad mi niszt rá ci ós se gít ség nyúj tást az ESPON ke -
re te in be lül más nem ze ti szer vek nek adja át, min den funk -
ci o ná lis za vart el kell ke rül ni. Az IH fel ada tai:

a) meg szer vez ni, a kö zös sé gi kez de mé nye zé sen ala -
puló INTERREG III irány el ve i nek 30. pont ja sze rint a TB
ál tal meg ho zan dó dön té sek elõ ké szí té sét, kü lö nö sen a fi -
nan szí ro zás ra ja va solt te vé keny sé gek el fo ga dá sát, meg -
vizs gá lá sát és elõ ze tes ér té ke lé sét vagy az ilyen fel ada tok
ko or di ná lá sát;

b) ki ala kí ta ni egy olyan rend szert, amely meg bíz ha tó 
pénz ügyi és sta tisz ti kai in for má ci ó kat gyûjt a vég re haj -
tás ról, azok hoz a tá mo ga tás-fel ügye le ti mu ta tók hoz,
ame lyek re a 36. cikk hi vat ko zik, az 1260/1999 (EK) ta -
ná csi ren de let 42. és 43. cik ké vel össz hang ban lévõ ér té -
ke lés hez és ezek nek az ada tok nak a to váb bí tá sá hoz, le -
he tõ ség sze rint olyan szá mí tó gé pek fel hasz ná lá sá val,
ame lyek al kal ma sak az Eu ró pai Bi zott ság gal való adat -
cse ré re, aho gyan azt az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let 
18. cik ké nek (3) e) pont ja meg ha tá roz za;

c) ki iga zí ta ni a 34. cikk (3) pont já nak meg fele lõen és
vég re haj ta ni a prog ram ki egé szí té sét a 18. cikk (3) pont já -

nak ér tel mé ben, az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let
35. cik ké nek sé rel me nél kül;

d) fel vá zol ni, majd – a TB jó vá ha gyá sá nak meg szer zé -
se után – be nyúj ta ni az éves és a záró vég re haj tá si be szá -
mo ló kat az Eu ró pai Bi zott ság nak [az 1260/1999 (EK) ta -
ná csi ren de let 37. cik ke];

e) meg szer vez ni azt a fél idõ ben tör té nõ ki ér té ke lést,
amely re az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let 42. cik ke utal, 
együtt mû kö dés ben az Eu ró pai Bi zott ság gal és a tag ál la -
mok kal;

f) ko or di nál ni a Kö zös ség sza bály za ta i nak való meg fe -
le lést, aho gyan azt az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let
12. cik ke és 34. cik ké nek (1) g) pont ja elõ ír ja;

g) ko or di nál ni a kö te le zett ség vál la lá sok nak való meg -
fe le lést a tá jé koz ta tást és a rek lá mot il le tõ en, ami re az
1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let 46. cik ke és az
1159/2000 (EK) bi zott sá gi ren de let hi vat ko zik.

2. Ezek nek a ren del ke zé sek nek a sé rel me nél kül, az
IH-nak tel jes mér ték ben a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség in -
téz mé nyi, jogi és pénz ügyi rend sze ré vel [az 1260/1999
(EK) ta ná csi ren de let 34. cikk (1) be kez dés 2. al be kez dé -
se] és a tag ál la mok jog rend sze re i vel össz hang ban kell cse -
le ked nie.

3. A 3. cikk 1. sz. h) te kin te té ben az IH ki je löl egy vagy
több sze mélyt a KE-bõl, aki(k) a tá jé koz ta tá sért és a rek lá -
mért fe lel(nek) és tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got ar -
ról, hogy ki ket je lölt ki. Az IH a meg fe le lõ nem ze ti szer vek 
(vö. az 1. mel lék let ben sze rep lõ jegy zék) ad mi niszt rá ci ós
se gít ség nyúj tá sá ra tá masz ko dik, hogy biz to sít sa a tá jé koz -
ta tás sal és a rek lám mal kap cso la tos összes in téz ke dés hat -
ha tós al kal ma zá sát az 1159/2000 (EK) bi zott sá gi ren de let
sze rint és az Eu ró pai Bi zott ság gal való együtt mû kö dést.

4. A 438/2001 (EK) bi zott sá gi ren de let 7. cik ké nek
(3) be kez dé se sze rint az IH a meg fe le lõ nem ze ti szer vek
ad mi niszt rá ci ós se gít ség nyúj tá sá ra tá masz ko dik (vö. az
1. mel lék let jegy zé ke), an nak biz to sí tá sá ra, hogy min den
tag ál lam ban meg le gye nek azok az el já rá sok, ame lyek biz -
to sít ják, hogy a fel me rült konk rét ki adá sok ra és a se gít ség -
nyúj tás kap csán esz kö zölt ki fi ze té sek re vo nat ko zó és az
el len õr zé si nyom vo nal hoz szük sé ges do ku men tu mo kat az
1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let 38. cik ké nek (6) be kez -
dé se és a 438/2001 (EK) bi zott sá gi ren de let I. mel lék le te
sze rin ti kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen ke zel jék. Az
IH-nak ar ról is meg kell gyõ zõd nie, hogy nyil ván tar tást
ve zet nek azok ról a szer vek rõl, ame lyek nél a to váb bi el len -
õr zé sek hez szük sé ges do ku men tu mok ta lál ha tók és hol
van nak ezek, és ar ról, hogy a do ku men tu mo kat az el len õr -
zés szá má ra hoz zá fér he tõ vé te szik a 438/2001 (EK) bi zott -
sá gi ren de let 7. cik ké nek (3) c) pont ja sze rin ti sze mé lyek
és tes tü le tek szá má ra. Alap eset ben és a tá mo ga tá si szer zõ -
dés nek meg fele lõen a ve ze tõ part ner kö te le zett sé ge, hogy
a do ku men tu mo kat ké szen lét ben tart sa (vö. 6. cikk). A
pénz ügyi kont roll és az el len õr zés nyom vo na lá ról to váb bi
le írás a 8. cikk ben és 9. cikk ben ta lál ha tó.
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5. A 438/2001 (EK) bi zott sá gi ren de let 9. cik ké nek
(3) és (4) be kez dé se sze rint az IH biz to sít ja, hogy a KH,
a 3. cikk 2. sz. sze rint tá jé koz tat va le gyen az IH ál tal mû -
köd te tett el já rá sok ról, a társ fi nan szí ro zás ban érin tett
ter mé kek és szol gál ta tá sok el vég zé sé nek és az igé nyelt
költ sé gek re a li tá sá nak el len õr zé sé re, hogy biz to sí tott
le gyen az al kal ma zan dó sza bá lyok nak való meg fe le lés,
il let ve, hogy fenn tart sák az el len õr zé si nyom vo na lat,
mert ez ál tal min dig figye lembe le het ven ni, hogy elég -
sé ge sek-e az el len õr zé si rend sze rek és az el len õr zé si
nyom vo nal, még mi e lõtt egy ki adá si bi zony la tot az
 Európai Bi zott ság hoz be nyúj ta nak.

6. A ko or di ná ci ós egy ség se gí ti az IH-t ezek nek a fel -
ada tok nak az el vég zé sé ben. A fel ada tok ki adá sá nak rész -
le tei a ko or di ná ci ós egy ség el já rás rend jé ben sze re pel nek

4. cikk: Fizetések az EU és a kifizetõ hatóság között

1. Mi u tán az IH fel vá zol ta – a KE se gít sé gé vel – a
pénz ügyi elõ re jel zést és a mo ni tor ing bi zott ság meg hoz ta
a dön tést, a KH kéri a Struk tu rá lis Ala pok hoz zá já ru lá sát
és egy ben meg kül di a tárgy évi ki fi ze té sek re vo nat ko zó
fris sí tett elõ re jel zé se ket és a kö vet ke zõ évre  szóló elõ re jel -
zé se ket az Eu ró pai Bi zott ság nak, leg ké sõbb min den év
feb ru ár já nak vé gé ig.

2. A KH, az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let 32. cikk
(6) pont já ból kö vet ke zõ en ki ad ja azo kat a ta nú sít vá nyo kat 
és nyi lat ko za to kat, ame lyek re en nek a sza bály zat nak a
32. cikk (3) pont ja és a 32. cikk (4) pont ja utal. A köz ben sõ 
és a vég sõ ki adá sok ról  szóló nyi lat ko za tok ta nú sít vá nyai,
ame lyek re ezek a cik kek utal nak, a 438/2001 (EK) bi zott -
sá gi ren de let II. mel lék le té ben le írt for má ban ké szí ten dõk
el, a KH ál tal. A fent em lí tett sza bály zat 9. cik ké nek
(1) pont ja sze rint, a pénz ügyi el len õr zé si rész leg fe le lõs
ezért a fel ada tért (vö. 2. mel lék let). A fent em lí tett sza bály -
zat 15. cik ké ben em lí tett el len õr zé sek az el len õr zé si szer -
ve ze tek fe le lõs sé gét ké pe zik (vö. 3. mel lék let), ami funk -
ci o ná li san füg get len az igény lé se ket jó vá ha gyó KH min -
den szol gál ta tá sá tól.

3. Mi e lõtt egy adott ki adá si bi zony la tot iga zol, a
KH-nak, rá kér de zés alap ján, meg kell gyõ zõd nie ar ról,
hogy az IH tel je sí tet te az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let
kö ve tel mé nye it, kü lö nös te kin tet tel a 38. cikk (1) c) és e),
il let ve a 32. cikk (3) és (4) a), b) pont ja i ra, va la mint be tar -
tot ta a Bi zott ság fel té te le it a fent em lí tett sza bály zat
28. cik ke sze rint, il let ve a ki adá sok ról  szóló bi zony lat csak 
olyan ki adá so kat tar tal maz, ame lyek,

a) tény le ge sen fel me rül tek a ha tá ro zat ál tal meg je lölt
ér vé nyes sé gi idõ szak ban, a vég sõ ked vez mé nye zet tek ki -
adá sá nak for má já ban, az 1685/2000 (EK) bi zott sá gi ren -
de let mel lék le té nek 1.2 és 1.3 be kez dé sé ben és az 1. sza -
bály 2. be kez dé sé ben fog lalt ér te lem ben, ame lye ket az át -
vett szám lák vagy az ez zel egyen ér té kû bi zo nyí tó erõ vel
ren del ke zõ szám vi te li do ku men tu mok alá tá masz ta nak,

b) olyan te vé keny sé gek so rán me rül tek fel, ame lye ket
az adott se gít ség nyúj tás ke re té ben tör té nõ fi nan szí ro zás ra
vá lasz tot tak ki, a ki vá lasz tá si kri té ri u mok nak és el já rá sok -
nak meg fele lõen, il let ve ame lye ket a Kö zös ség sza bá lyai
sze rint vé gez tek an nak az idõ szak nak a tel jes tar ta ma alatt, 
amely nek so rán a ki adá sok fel me rül tek, va la mint

c) olyan in téz ke dé sek kel kap cso la to sak, ame lyek re az
összes ál la mi tá mo ga tást a Bi zott ság hi va ta lo san jó vá -
hagy ta, amennyi ben ez szük sé ges.

4. A 438/2001 (EK) bi zott sá gi ren de let 15. cik ké bõl kö -
vet ke zõ en a KH el lát ja azt a rész le get, amely az 1260/1999
(EK) ta ná csi ren de let 38. cik ké nek (1) f) pont ja sze rint ki van
je löl ve arra, hogy a se gít ség nyúj tás meg szün te té sé vel kap -
cso lat ban nyi lat ko za to kat te gyen, min den szük sé ges in for -
má ci ó val, és be te kin tést nyújt azok ba a nyil ván tar tá sok ba és
alá tá masz tást szol gá ló bi zo nyí té kok ba, ame lyek szük sé ge sek 
ah hoz, hogy a nyi lat ko za tot meg le hes sen fo gal maz ni. A Lu -
xem bur gi Nagy her ceg ség ál tal sa ját ne vé ben vi selt ki adá sok -
kal kap cso la tos tá jé koz ta tás – ami lyen a KKP-vel fog lal ko zó
KE fi nan szí ro zá sa – nem ké pe zi tár gyát a nyil ván tar tá sok hoz
való em lí tett hoz zá fé rés nek.

5. Az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let 32. cikk
(1) pont ja sze rint az Eu ró pai Bi zott ság ré szé rõl a Struk tu -
rá lis Ala pok ból szár ma zó hoz zá já ru lá sok ki fi ze té sei a
KH-hoz irá nyul nak; a ki fi ze té se ket egy el kü lö ní tett eu ró -
ban ve ze tett (€) szám lán (le té ti szám lán) ír ják jóvá és ezek
a KH ál tal le té ti össze gek ként, el kü lö ní tet ten ke ze len dõk.

6. Az ER FA-fi nan szí ro zá son ke let ke zõ ka mat jö ve del -
met a te vé keny sé gek re kell fel hasz nál ni, a TB dön té se i nek 
meg fele lõen, ugyan olyan mó don, aho gyan az a nem ze ti
társ fi nan szí ro zás ra ér vé nyes.

7. A 438/2001 (EK) bi zott sá gi ren de let 8. cik ké nek
meg fele lõen a KH szám lát ve zet a Kö zös ség már fo lyó sí -
tott se gít ség nyúj tá si ki fi ze té se i bõl szár ma zó vissza kö ve -
tel he tõ össze gek rõl, és – a meg fe le lõ nem ze ti szer vek
(vö. az 1. mel lék let jegy zé ke) ad mi niszt rá ci ós se gít ség -
nyúj tá sa mel lett – biz to sít ja, hogy ezek az össze gek in do -
ko lat lan ké se de lem nél kül vissza té rí tés re ke rül nek.

8. A KH éven te egy szer meg kül di a Bi zott ság nak, a ne -
gye dik ne gyed évi, az 1681/94 (EK) bi zott sá gi ren de let sze -
rint, a vissza té rí té si össze gek rõl  szóló je len té sé nek mel lék le -
te ként azt a nyi lat ko za tot, amely tar tal maz za a vissza té rí tés re
váró össze ge ket az adott idõ pont ban, a vissza té rí tés re irá -
nyuló el já rás meg kez dé sé nek éve sze rint osz tá lyoz va.

5. cikk: Beszámolási kötelezettségek és ellenõrzési
jogok az EU, a monitoring bizottság, illetve az irányító

és a kifizetõ hatóságok között

1. Az IH-nak, a KH elõ ké szü le te it köve tõen, bi zo nyí té -
kot kell be mu tat nia a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról a tag -
ál la mok nak, éven te egy szer, a tárgy évet kö ve tõ év jú li us
31-ig.
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2. A KH-nak, az IH ne vé ben, pro jek ten kén ti éves át te -
kin té se ket kell ké szí te nie a tag ál la mok szá má ra, azok kal a
kö te le zett ség vál la lá sok kal és ki fi ze té sek kel kap cso lat ban, 
ame lyek re az EU szab vá nyos mo dell jé nek meg fele lõen
ke rült sor. A tag ál lam kü lön ké ré sé re, a tag ál lam nem ze ti
tör vényeibõl kö vet ke zõ en, a KH-nak olyan be szá mo ló kat
kell ké szí te nie, ame lyek be mu tat ják a tag ál lam ra vo nat ko -
zó pro jek tek és ki adá sok fõbb ada ta it.

3. A KH-nak a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sát lé nye gé -
ben csak a pro jek ten kén ti ha la dá si je len té sek alap ján kell
el len õriz nie (eze ket a VP ké szí ti és az IH ré szé rõl a KE ér -
té ke li), va la mint azok nak a szám lák nak az alap ján, ame -
lye ket a vég sõ ked vez mé nye zett a Bi zott ság 2000. áp ri lis
28-i, a kö zös sé gi kez de mé nye zé sen ala pu ló INTERREG
III alap el ve it meg ál la pí tó, a tag ál la mok hoz in té zett köz le -
mé nyé nek 31. szá ma alatt a 4. és 5. mon da tok, il let ve en -
nek a meg ál la po dás nak a 6. cikk (2) és (5) pont jai ha tá roz -
nak meg. Amennyi ben bár mi fé le sza bály ta lan ság gya nú ja
fel me rül, a KH-nak ha la dék ta la nul tá jé koz tat nia kell a TB
azon tag ja it, akik a tag ál la mo kat kép vi se lik.

4. Az EU fe le lõs el len õr zé si szer vei és a tag ál la mok el -
len õr zé si szer vei, sa ját ha tás kö rük ke re te in be lül, jo go sul -
tak meg vizs gál ni a pénz esz kö zök he lyén va ló fel hasz ná lá -
sát a ve ze tõ part ner ré szé rõl az il le tõ or szág ban (vö. alább
a 9. cikk). A tag ál la mok nak és a KH-nak köl csö nö sen tá -
mo gat ni uk és tá jé koz tat ni uk kell egy mást a pénz esz kö zök
al lo ká lá sá val kap cso la tos el len õr zé sek so rán.

5. Az EU fe le lõs el len õr zé si szer ve i nek, a lu xem bur gi
Ins pec ti on Gé né ra le des Fi nan ces (IGF)-nek és a tag ál la -
mok ban a há ló za ti part ner nek (3. mel lék let) jo gá ban áll a
pénz esz kö zök fel hasz ná lá sát a meg ál la po dá sok nak meg -
fele lõen el len õriz ni, sa ját költ sé gük re, a KH he lyi sé ge i -
ben, vagy ezt egy meg bí zot ton ke resz tül le bo nyo lí ta ni. Az
IH, a KH, a ve ze tõ part ne rek és a pro jekt be li part ne rek
min den szük sé ges do ku men tu mot a ren del ke zé sük re bo -
csá ta nak, il let ve meg ad nak min den szük sé ges in for má ci ót
és be bo csá tást ad nak üz le ti he lyi sé ge ik be. Az el len õr zés
ki zá ró lag a kö zös sé gi kez de mé nye zé sen ala pu ló „ESPON
2006 prog ram” ha tó kö ré be esõ pénz esz kö zök fel hasz ná lá -
sá ra vo nat ko zik, nem vo nat ko zik azon ban sem mi lyen más, 
a KH pénz ügyi vagy gaz dál ko dá si irá nyí tá sa alatt álló
pénz esz köz re.

6. Az IH-nak ügyel nie kell arra, hogy a tá mo ga tá si
szer zõ dés, ame lyet a ve ze tõ part ner rel kö töt tek meg, az el -
len õr zé si szer vek szá má ra min den el len õr zé si jo got meg -
ad jon.

6. cikk: Szerzõdés a kedvezményezettekkel és kifizetések
a kedvezményezetteknek

1. A TB dön té se alap ján az IH tá mo ga tá si szer zõ dést
köt sa ját ne vé ben a ve ze tõ part ner rel. Az IH tá mo ga tá si
min ta szer zõ dést hasz nál, ame lyet a TB hagy jóvá (vö. 4.

mel lék let). Ami kor a tá mo ga tá si szer zõ dést meg kö ti, az
IH nem tér het el a TB ál tal meg ha tá ro zott uta sí tá sok tól.

2. Mi e lõtt az IH meg köt né a tá mo ga tá si szer zõ dést,
KH, a meg fe le lõ nem ze ti szer vek (vö. 1. mel lék let) ad mi -
niszt rá ci ós se gít ség nyúj tá sa mel lett el len õr zi, hogy a ve ze -
tõ part ner ren del ke zik-e mind azok kal a jogi és szer ve ze ti
fel té te lek kel, ame lyek a pro jek tek ki vi te le zé sé hez szük sé -
ge sek. Ezen be lül meg bi zo nyo so dik ar ról, hogy a ve ze tõ
part ner és part ne rei el kü lö ní tett szám vi te li rend szert vagy
meg fe le lõ szám vi te li kód szá mo kat al kal maz nak-e a se gít -
ség nyúj tás sal kap cso la tos összes tranz ak ci ó hoz. Ha a KH
el len õr zé se arra az ered mény re jut, hogy a szer zõ dés kö tés -
hez szük sé ges fel té te lek nem tel je sül nek, ak kor ar ról ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ja a TB-t, az IH-n ke resz tül.

3. Az elsõ ki fi ze tés tõl el te kint ve, a ve ze tõ part ner csak
ak kor kér het ki fi ze té se ket, ha az elõ re ha la dás ról bi zo nyí -
té kot szol gál tat, aho gyan azt a pro jekt ak ci ót er ve és a jó vá -
ha gyott pá lyá zat ré szét ké pe zõ tá mo ga tá si szer zõ dés elõ ír -
ja. Ezért a VP-nek ha la dá si je len té se ket kell ké szí te nie a
ko or di ná ci ós egy ség szá má ra, aho gyan azt a KKP elõ ír ja,
ame lyek a tá mo ga tá si szer zõ dés mel lék le tét ké pe zik és a
Prog ram hon lap ján hoz zá fér he tõ ek. Az elsõ ha la dá si je -
len tés (a rész le tek az 5. pont ban) leg ké sõbb a pro jekt kez -
dé se után hat hó nap pal be nyúj tan dó a KE-nek, a jó vá ha -
gyott ak ció terv nek meg fele lõen. Ezt köve tõen a ha la dá si
je len té se ket hat hó na pon ként kell le ad ni, aho gyan azt a tá -
mo ga tá si szer zõ dés rög zí ti. A ki fi ze té si igény lé sek hez a
pénz ügyi el len õr zés jó vá ha gyá sa szük sé ges, en nek a meg -
ál la po dás nak a 8. cik ke sze rint.

4. A ki fi ze té sek hez a Struk tu rá lis Ala pok kal kap cso la -
tos ál ta lá nos ren del ke zé se ket meg ál la pí tó 1260/1999 (EK) 
ta ná csi ren de let 32. cik ké ben meg ha tá ro zott el já rás hoz ha -
son ló el já rás ról tör tént meg ál la po dás:

– in dí tó ki fi ze tés a szám lá ra, a tel jes se gít ség nyúj tás
5%-a;

– amit kö vet nek a köz ben sõ ki fi ze té sek, a tény le ge sen
fel me rült ki adá sok fe de zé sé re, eset leg a nap tár sze rint
meg ha tá ro zott idõ pon tok ban (min den hat hó nap ban), az
össze fog la ló ha la dá si je len té sek be mu ta tá sa után;

– az éves vég re haj tá si be szá mo lók be mu ta tá sa;
= meg kell ál la pí ta ni, hogy a szám lá ról tör tént összes 

ki fi ze té sek nek és a köz ben sõ ki fi ze té sek nek nem
sza bad meg ha lad ni uk a tel jes se gít ség nyúj tás
95%-át,

= az 5%-os ma ra dék ki fi ze té sé re ak kor ke rül sor, ami -
kor a záró vég re ha tá si be szá mo ló és a ki adá sok hi te -
le sí tett bi zony la ta el ké szült és mi u tán az al kal ma zan -
dó sza bá lyok nak való meg fe le lést biz to sí tot ták, a
pro jekt el dön té sé tõl szá mí tott 6 hó na pon be lül.

5. A ha la dá si je len té sek és a záró be szá mo ló te vé keny -
sé gi be szá mo ló ból és pénz ügyi be szá mo ló ból áll nak,
amely tar tal maz egy olyan táb lá za tot, a be szá mo lá si idõ -
szak és a vo nat ko zó ki adá sok fel tün te té sé vel, a költ ség ve -
tés min den egyes so rá hoz. A pénz ügyi el len õr zés jó vá ha -
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gyá sát (an gol nyel ven), ame lyet alá kell ír nia egy olyan, a
pro jekt tõl füg get len el len õr nek, köny ve lõ nek vagy pénz -
ügyi ve ze tõ nek, akit a pénz ügyi el len õr zés – a nem ze ti
szer vek ad mi niszt rá ci ós tá mo ga tá sa mel lett – el is mer
(vö. 8. cikk) és ezt csa tol ni kell a pénz ügyi be szá mo ló hoz.
A KH biz to sít ja a be szá mo ló-min tá kat, va la mint a min -
ta-iga zo lá so kat. A rész le te ket a ve ze tõ part ner rel kö tött tá -
mo ga tá si szer zõ dés tar tal maz za.

6. A KE pénz ügyi ve ze tõ je elõ ször el len õr zi a be szá -
mo ló kat és fi gye lem mel kí sé ri a pro jekt he lyes meg va ló sí -
tá sát, a TB ál tal jó vá ha gyot tak sze rint. A KE pénz ügyi ve -
ze tõ je meg gyõ zõd het ar ról, hogy az el len õr zést rend ben
el vé gez ték-e és bi zony lat ol ták-e (en nek a meg ál la po dás -
nak a 8. cik ke sze rint), és a kért ki fi ze té sek a jó vá ha gyott
pá lyá zat költ ség ve té si szá ma in be lül van nak-e. Ki fi ze té -
sek csak ak kor tel je sít he tõk, ha a ve ze tõ part ner ha la dá si
je len té se bi zo nyí té kot szol gál tat ar ról, hogy a pro jekt ben a
jó vá ha gyott ak ció ter vé nek meg fe le lõ elõ re ha la dás tör tént, 
oly mó don, hogy rend sze re sen ha la dá si je len té se ket ad le,
ame lye ket a 2. és az 5. pont ban em lí tett el len õr el len õriz és 
iga zol. A pénz ügyi ve ze tõ emel lett éssze rû sé gi el len õr zé -
se ket is le foly tat hat, oly mó don, hogy a pro jekt rá for dí tá -
sa it össze ha son lít ja az ezek nek meg fe le lõ pro jekt be li te vé -
keny sé gek kel. A KH el ké szí ti azo kat az irány el ve ket, a
438/2001 (EK) bi zott sá gi ren de let, és kü lö nö sen an nak
4. cik ke sze rint, a pénz ügyi be szá mo lók el len õr zé se tár -
gyá ban, ame lyek a KE-re néz ve kö te le zõ ér vé nyû ek lesz -
nek. Ezen túl me nõ en, mi e lõtt a pénz esz kö zök ki fi ze té sé re
sor ke rül, a KE pénz ügyi ve ze tõ jé nek biz to sí ta nia kell a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben, az eb ben a meg ál la po dás ban, a
KKP fel so ro lá sá ban, az egyet ér té si nyi lat ko zat ban, il let ve
a vo nat ko zó EU-jog sza bá lyok ban és a nem ze ti ha tó sá gok
dön té se i ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek való meg fe le lés
el len õr zé sét. Mi u tán min den el len õr zés meg tör tént, a
pénz ügyi ve ze tõ tá jé koz tat ja az IH-t, hogy a ki fi ze té se ket a 
ve ze tõ part ner nek tel je sí te ni le het, a tá mo ga tá si szer zõ dés -
nek meg fele lõen.

7. Az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let 32. cikk
(1) pont ja sze rint, a KH biz to sít ja, hogy a vég sõ ked vez -
mé nye zet tek a ne kik járó hoz zá já ru lást a Struk tu rá lis Ala -
pok ból és a nem ze ti társ fi nan szí ro zás ból olyan gyor san
meg kap ják, amennyi re csak le het, és a meg ál la pí tott mun -
ka fo lya mat tel jes mér té kû be tar tá sá val.

8. A KH ko or di nál ja, hogy a nem ze ti szer vek, ha a fi -
nan szí ro zás irá nyí tá sá ban és vég re haj tá sá ban részt vesz -
nek [vö. 1. cikk (5)] vagy egy kü lön szám vi te li rend szert
vagy egy kü lön szám vi te li kó dot tar ta nak fenn a se gít ség -
nyúj tás sal kap cso la tos összes tranz ak ció szá má ra.

9. A tá mo ga tá si szer zõ dést eu ró ban (€) kell meg köt ni.
A pénz esz kö zök fo lyó sí tá sá ra eu ró ban (€) ke rül sor, a ve -
ze tõ part ner ál tal meg ne ve zett szám lá ra.

10. Az ár fo lyam koc ká za tot a ve ze tõ part ner vi se li.

11. A kö zös sé gi kez de mé nye zé sen ala pu ló „ESPON
2006 prog ram” pénz esz kö ze i bõl adott tá mo ga tást a ve ze tõ
part ner nek ki zá ró lag a pro jekt cél já ra ad ják, a TB ál tal jó -
vá ha gyott pá lyá zat le írá sá nak meg fele lõen, amely a szer -
zõ dés el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

7. cikk: Biztosítékok és garanciák,
 szabálytalanságok és kötelezettségek

1. An nak ér de ké ben, hogy azt a koc ká za tot mi ni ma -
li zál juk, hogy a Kö zös ség pénz esz kö zei nem té rül nek
meg a vég sõ ked vez mé nye zett ál tal el kö ve tett sza bály -
ta lan ság vagy nem tö rõ döm ség ered mé nye ként tör té nõ
el ve szí té sü ket köve tõen, sza bá lyo zan dó, hogy azok ban
az ese tek ben, ami kor a ve ze tõ part ner jogi sze mély,
vagy a pol gá ri jog sze rin ti tes tü let vagy ter mé sze tes sze -
mély, a KH-nak ra gasz kod nia kell ah hoz, hogy a ve ze tõ
part ner biz to sí té kot ad jon (elsõ fel szó lí tás ra fi ze ten dõ
bank ga ran cia vagy ez zel egyen ér té kû biz to sí ték),
amely nek össze ge egyen lõ a pro jekt hez a tá mo ga tá si
szer zõ dés sze rint adott tá mo ga tás sal, még a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té se elõtt.

2. Ab ban az eset ben, ami kor a ve ze tõ part ner kor mány -
za ti in téz mény, olyan ren del ke zé sek rõl kell meg ál la pod ni
a tag ál lam nak a TB-ben való kép vi se le té vel, amely meg -
erõ sí ti az in téz mény kö te le zett sé gét arra, hogy az 1. pont -
ban em lí tet tel azo nos biz to sí té kot kell ad nia.

3. Az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren de let 38. cikk
(4) pont ja sze rint az Eu ró pai Bi zott ság ész re vé te le ket te -
het, kü lö nö sen a fel tárt sza bály ta lan sá gok pénz ügyi ki ha -
tá sát il le tõ en, és kér he ti a kor rek ci ós in téz ke dé se ket a fel -
tárt ve ze té si hi á nyos sá gok or vos lá sá ra és a sza bály ta lan sá -
gok ki ja ví tá sá ra. Ezek ben az ese tek ben, ha szük sé ges sé
vá lik a kö zös sé gi pénz esz kö zök meg té rí té se és le he tet len a 
pénz esz kö zö ket a vég sõ ked vez mé nyez et tõl vissza sze rez -
ni, a vissza té rí tést azok nak a tag ál la mok nak a pénz ügyi
esz kö ze i bõl kell meg va ló sí ta ni, ame lyek bõl a part ne rek a
pro jekt ben sze re pel nek, olyan összeg ben, amely egyen lõ
az egyes tag ál la mok ban fel tárt sza bály ta lan sá gok ból ere -
dõ összeg gel, ka mat ter hek kel ki egé szít ve, ahol ez ér te lem -
sze rû. A Bi zott ság mun ka anya gá ra1 való hi vat ko zás sal,
min den egyes tag ál lam fe le lõs sé ge azok ra a te vé keny sé -
gek re vo nat ko zik, ame lye ket a ve ze tõ part ne rek irá nyí ta -
nak, nem ze ti te rü le tü kön, még ak kor is, ha más tag ál la -
mok ból való, pro jekt be li part ne rek kö vet tek el hi bá kat
vagy sza bály ta lan sá go kat.

1 In ter reg IIIB és IIIC, a tag ál la mok fe le lõs sé ge: irá nyí tá si és el len õr zé si
rend szer [DG Re gio/b1/GD D (2000) Brüsszel, 2001. V. 21., IV. 2. b) pont
(7. old.)]
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8. cikk: A kedvezményezettek pénzügyi ellenõrzése

1. A KH ké szí ti el a ta nú sít vá nyo kat a fi nan szí ro zás
meg fe le lõ fel hasz ná lá sá ról, a 6. cikk (5) sze rint. A ta nú sít -
vá nyok két fé le el len õri zen dõ in for má ci ón ala pul nak:

a) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben és a pro jekt ter vé ben meg je lölt cél ra, va la mint

b) a pro jekt elõ re ha la dá sa a ve ze tõ part ner mû kö dé se
ide jén.

Az a) pont tal kap cso la tos tá jé koz ta tás a KH szá má ra
köz vet le nül hoz zá fér he tõ, míg a b) pont tal kap cso lat ban
azt az IH biz to sít ja a KE se gít sé gé vel az ál tal, hogy a TB
kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen el ké szí tett ha la dá si je len -
té se ket ki ér té ke li.

2. Fi gye lem be véve, hogy a Lu xem bur gi Nagy her -
ceg ség nem ren del ke zik olyan ha tás kör rel, hogy a kö -
zös sé gi pénz ala pok he lyén va ló fel hasz ná lá sát el len õriz -
ze más tag ál la mok te rü le tén, a tag ál la mok nak kell meg -
ten ni ük a szük sé ges in téz ke dé se ket ah hoz, hogy a pénz -
esz kö zök fel hasz ná lá sát el len õriz zék a te rü le tü kön, va -
la mint an nak ér de ké ben, hogy meg aka dá lyoz zák a sza -
bály ta lan sá go kat és fel lép je nek el le nük. Ezért a KH, a
tag ál la mok nak a TB-ben lévõ de le gá ci ó i val ko or di nál -
va, ki ala kít ja az összes tag ál lam pénz ügyi el len õr zé si
szer ve i nek há ló za tát, amely nek lét re ho zá sá ra egy kü lön
jegy zõ könyv alap ján ke rül sor a KH és ezen szer vek kö -
zött (vö. 2. mel lék let).

3. A nem ze ti el len õr zé si szer ve ze tek fel ada ta az,
hogy a ve ze tõ part ne rek szám lá i nak pénz ügyi el len õr zé -
sét el vé gez zék a 8. cikk (1) a) pontja sze rint. A KH biz -
to sít egy szab vá nyo sí tott for ma nyom tat ványt min den, a
2. mel lék let ben em lí tett pénz ügyi el len õr zé si szerv szá -
má ra, ah hoz, hogy a fi nan szí ro zás he lyén va ló fel hasz -
ná lá sát meg fele lõen iga zol has sák. A 6. cikk (5) pont ja
sze rint a nem ze ti el len õr zé si szer ve zet fel ha tal maz hat
más el len õrö ket a VP és szük ség ese tén az or szág ban
lévõ más part ne rek pénz ügyi el len õr zé sé re. A nem ze ti
el len õr zé si szer ve zet fel ada ta az, hogy ha la dék ta la nul
tá jé koz tas sa a KH-t az erre fel ha tal ma zott szer ve zet rõl.
Ál ta lá ban a pénz ügyi el len õr zés sel kap cso lat ban fel me -
rült költ sé gek nek a meg té rí té se nem ké pe zi tár gyát az
ESPON 2006 prog ram nak. A rész le te ket a 2. pont ban
em lí tett jegy zõ könyv adja meg.

4. A KH fel ada ta an nak el len õr zé se, hogy a KE és a
nem ze ti szer vek biz to sít ják-e azok nak a te vé keny sé gek -
nek a he lyén va ló sá gát, ame lyek fi nan szí ro zá sá ra a se gít -
ség nyúj tás ke re té ben sor ke rül, kü lö nö sen a bel sõ el len õr -
zés vég re haj tá sá val a jó zan pénz ügyi gaz dál ko dás el ve i -
nek való meg fe le lés ügyé ben és azt il le tõ en, hogy re a gál -
nak-e azok ra az ész re vé te lek re vagy ké ré sek re, ame lyek a
ja ví tá si in téz ke dé sek re vo nat koz nak, az 1260/1999 (EK)
ta ná csi ren de let 38. cikk (4) pont, elsõ al be kez dé se vagy a
ki iga zí tá si aján lá sok ra vo nat koz nak a 34. cikk (2) pont já -
ban, ezek nek a cik kek nek a ren del ke zé sei sze rint és az eb -
ben a meg ál la po dás ban fog lalt elõ írások sze rint.

9. cikk: A kedvezményezettek ellenõrzése

1. Az 1260/1999 (EK) ta ná csi ren delet re való hi vat ko -
zás sal, az el len õr zé sek el vég zé sé vel kap cso la tos tel jes fe -
le lõs ség az IH/KH tag ál lam füg get len el len õr zé si szer ve -
ze téé (Ins pec ti on gé né ra le des fi nan ces – IGF), együtt mû -
kö dés ben azok kal az érin tett nem ze ti el len õr zé si szer vek -
kel, ame lye ket a tag ál lam ne vez meg (vö. 3. mel lék let). A
KH, a lu xem bur gi el len õr zõ ha tó ság, az IGF köz re mû kö -
dé sé vel, il let ve a tag ál la mok nak a TB-be de le gált kép vi se -
le te i vel ko or di nál va, meg kell szer vez nie a nem ze ti el len -
õr zé si ha tó sá gok há ló za tát, amely re egy kü lön jegy zõ -
könyv ben ke rül sor a KH és ezen szer vek kö zött. Biz to sí ta -
nia kell egy szab vá nyo sí tott for ma nyom tat ványt is az el -
len õr zés jó vá ha gyá sá ra. A KE szük ség sze rint köz re mû -
köd het az el len õr zé si fo lya mat ban.

2. Az el len õri zen dõ pro jek tek ki vá lasz tá sa (hely szí ni
el len õr zés re), az el len õr zé si el já rás mód sze re/mó do za ta, a
pénz ügyi el len õr zé si terv meg fo gal ma zá sa az Eu ró pai Bi -
zott ság el len õr zé si irány el ve i nek meg fele lõen tör té nik és
az (1) pont ban em lí tett há ló zat ke re té ben ko or di ná lan dó.
Ezek nek az el len õr zé sek nek leg alább az ESPON prog ram
ki adá sa i nak 5%-át le kell fed ni ük a prog ram tel jes idõ tar -
ta ma so rán. A nem ze ti el len õr zé si ha tó sá gok fe lel nek a
vég sõ ked vez mé nye zet tek nek az or szá gu kon be lü li el len -
õr zé sé ért, az 1. pont ban em lí tett jegy zõ könyv ál tal meg ál -
la pí tott fel té te lek sze rint. A vég sõ ked vez mé nye zet tek irá -
nyí tá si és el len õr zé si el já rá sa it kell el len õriz ni, ami a hely -
szí nen tör té nik, a pro jekt me ne dzse rek kel.

3. A te vé keny sé gek min ta vé te les el len õr zé se a
438/2001 (EK) bi zott sá gi ren de let IV. fe je ze té nek meg -
fele lõen tör té nik, egyen lõ idõ kö zön ként, 2003 és 2008 kö -
zött. Az el len õri zen dõ pro jek tek ki vá lasz tá sá nak alap ját a
koc ká zat elem zés ké pe zi. A koc ká za ti pont szá mok rend -
sze ré nek fel hasz ná lá sá val, egye bek mel lett a kö vet ke zõ
koc ká za ti ka te gó ri ák figye lembevételére ke rül sor:

– a pro jekt költ ség ve té sé nek mé re te (ki csi, kö ze pes,
nagy),

– a pro jekt ben részt ve võ part ne rek szá ma,
– olyan or szá gok rész vé te le, ame lyek nem tag ál la mok,
– a pol gá ri jog ha tá lya alá esõ VP.

4. A kü lön bö zõ nem ze ti köz szol gá la ti el len õr zé si szer -
vek nek biz to sí ta ni uk kell, hogy az ESPON–2006 prog ram
ke re té ben társ fi nan szí ro zott va la mennyi pro jekt nél a prog -
ram ban való rész vé tel hez szük sé ges fel té te lek nek való
meg fe le lés el len õr zé se meg tör tén jen, va la mint azo kat a
pénz ügyi ki mu ta tá so kat is el len õriz ni kell, ame lyek a se -
gít ség nyúj tás ra ér de me sí tett ki adá sok kal kap cso la to sak.
To váb bá el len õriz ni ük kell, hogy a se gít ség nyúj tás pénz -
esz kö zei fo lya ma to san biz ton ság ban van nak-e mind fi zi -
kai, mind szám vi te li ér te lem ben.

5. Az érin tett ve ze tõ part ne rek, va la mint a töb bi pro -
jekt be li part ner kö te les bár mi kor hoz zá fé rést biz to sí ta ni a
pro jekt tel össze füg gõ min den lé nye ges in for má ci ó hoz az
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ERFA társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló sí tott pro jek tek nél,
az IH-val/KH-val egyet ér tés ben, az Eu ró pai Bi zott ság szá -
má ra. Ab ban az eset ben, ha az el len õr zést egy ma gán tu laj -
do nú tár sa ság ra, az el len õr zött in téz mé nyek egy rész le gé re 
bíz zák rá, gon dos kod ni kell ar ról, hogy a kel lõ el kü lö ní tés
meg va ló sul jon (és ha meg va ló sít ha tó, ak kor a szer ve ze ti
és mû kö dé si füg get len sé get is biz to sí ta ni kell) az el len õr -
zés sze mé lyes le foly ta tá sa és az el len õr zé si fel ada tok, va -
la mint a pro jekt tel kap cso la tos szak ta nács adá si te vé keny -
sé gek, és kü lö nö sen a pro jek tek irá nyí tá sa kö zött, an nak
ér de ké ben, hogy az össze fér he tet len ség el ke rül he tõ le -
gyen és a sza bály ta lan sá gok koc ká za ta csök kent he tõ le -
gyen.

10. cikk: A kedvezményezetteknek történõ kifizetések
leállítása és visszakövetelése

1. Ha a KH-nak vagy bár me lyik tag ál lam nak sza bály ta -
lan ság jut tu do má sá ra, kü lö nös te kin tet tel a ve ze tõ part ner
nem meg fe le lõ vég re haj tá sát il le tõ en és ezek a sza bály ta -
lan sá gok a meg fe le lõ nem ze ti szer vek köz re mû kö dé sé vel
va ló ban meg erõ sí tés re ke rül nek, elõ ször is ha la dék ta la nul
tá jé koz tat nia kell az IH-t. Mi u tán az IH-nak tu do má sá ra
ju tot tak a sza bály ta lan sá gok, kü lö nös te kin tet tel a ve ze tõ
part ner nem meg fe le lõ vég re haj tá sát il le tõ en, ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat nia kell a TB-t és azo kat a tag ál la mo kat,
ame lyek kö te le zet tek ké vál nak, amennyi ben a KKP sza bá -
lyo zá sa és a je len meg ál la po dás sze rint fi ze tés-le ál lí tás ra
és vissza kö ve te lés re ke rül ne sor.

2. Az IH, mi u tán tá jé koz tat ta a TB azon tag ja it, akik
azo kat a tag ál la mo kat kép vi se lik, ame lyek kö te le zet tek ké
vál nak, dön te nie kell a fi ze té sek le ál lí tá sá ról és vissza kö -
ve te lé sük rõl. Az IH/KH kö te les meg ten ni a szük sé ges lé -
pé se ket a ve ze tõ part ner rel szem ben, a TB azon tag ja i nak
egyet ér té se mel lett, akik az ilyen fi ze tés-le ál lí tás és vissza -
kö ve te lés ese tén érin tett tag ál la mo kat kép vi se lik.

3. Amennyi ben a ve ze tõ part ner nem tel je sí ti az IH/KH
ké ré sét a fi ze tés le ál lí tá sá val és a vissza kö ve te lés sel kap -
cso lat ban az erre meg adott idõ sza kon be lül, úgy te kin ten -
dõ, hogy vesz te ség ke let ke zett. A KH-nak ha la dék ta la nul
ér te sí te nie kell a TB-t és a TB azon tag ja it, akik az érin tett
tag ál la mo kat kép vi se lik.

4. Vesz te ség ese tén az IH/KH jo go sult a fel aján lott biz -
to sí té ko kat fel hasz nál ni. Az IH nem visz bí ró ság elé
vissza kö ve te lé si igé nye ket olyan ve ze tõ part ner rel szem -
ben, amely nem az õ sa ját or szá gá ban mû kö dik. Ha egy
ilyen per re sor ke rül, a vissza kö ve te lést a ve ze tõ part ner
tag ál la má nak kell fo ga na to sí ta nia.

5. Amennyi ben a TB azon tag jai, akik az érin tett tag ál -
la mot kép vi se lik, úgy dön te nek, hogy a fi ze tés le ál lí tá sa és 
vissza kö ve te lé se nem haj tan dó vég re, men te sí te ni ük kell
az IH/KH-t az Eu ró pai Bi zott ság tól, az érin tett tag ál la -

mok tól, más tag ál la mok tól és bár mely har ma dik sze mély -
tõl, bár mi fé le jo gos ok ból ere dõ kö ve te lés alól.

6. A vissza kö ve te lé si jog ese tén az IH kö te les a tá mo -
ga tá si szer zõ dés bõl szár ma zó összes jo ga it az érin tett tag -
ál la mok ra át ru ház ni és mind azo kat az in for má ci ó kat ren -
del ke zé sük re bo csá ta ni, ame lyek a pe res el já rás le foly ta tá -
sá hoz szük sé ge sek.

7. Sür gõs ese tek ben a KH kez de mé nyez he ti az el já rás
meg in dí tá sát a vissza kö ve te lé si igé nyek vé del me ér de ké -
ben (pl. bel sõ össze fo nó dás), a TB azon tag ja i val való
egyet ér tés ben, akik az érin tett tag ál la mo kat kép vi se lik; a
TB-t er rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat nia kell.

8. Azok az össze gek, ame lye ket a KH a tá mo ga tá sok
vissza kö ve te lé sé bõl vagy a biz to sí té kok fel hasz ná lá sá ból
meg ka pott, a le té ti szám lán jó vá írás ra ke rül nek.

9. Amennyi ben jogi ta nács adá si költ sé gek vagy jo gá szi 
dí jak me rül nek fel az IH/KH szá má ra a vissza kö ve te lé si
jog ér vé nye sí té se kap csán, ak kor eze ket az IH/KH-nak kö -
te le sek meg té rí te ni azok a tag ál la mok, ame lye ket a vissza -
kö ve te lé si igény érint.

10. Amennyi ben az IH/KH el len sze gül az eb ben a
meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek és kö te les -
sé gek tel je sí té sé nek, ezt figye lembe kell ven ni a vissza kö -
ve te lé si jog szem pont já ból és az IH/KH eset le ges tár sult
gon dat lan sá ga bün te ten dõ.

11. cikk: Megállapodás

1. Min den érint ke zés a tag ál la mok, az IH, a KH és a KE
kö zött és va la mennyi, a KKP-ban és eb ben a meg ál la po dás -
ban em lí tett ta nú sít vány, il let ve a prog ram meg va ló sí tá sá val
kap cso la tos min den fé le érint ke zés nyel ve az an gol.

2. A mo ni tor ing bi zott ság tag jai, az IH/KH és az IH/KH 
szék he lyé ül szol gá ló tag ál lam füg get len pénz ügyi kont roll 
és el len õr zé si szer ve ze te, va la mint az egyes tag ál la mok
meg fe le lõ nem ze ti szer vei kö zöt ti együtt mû kö dés, aho -
gyan az en nek a meg ál la po dás nak az 1., 2. és 3. mel lék le -
te i ben sze re pel, el en ged he tet len fel té te lét je len ti an nak,
hogy az ERFA és a nem ze ti pénz esz kö zök társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló ré szek irá nyí tá sa, pénz ügyi kont roll -
ja és el len õr zé se tel jes körû le gyen.

3. Ha vi ták adód nak en nek az egyet ér té si nyi lat ko zat -
nak az alap ján vagy az zal össze füg gés ben, a part ne rek nek
tö re ked ni ük kell a ba rát sá gos ren de zés re.

4. Amennyi ben a part ne rek nek nem si ke rül a ba rát sá -
gos ren de zést el ér ni ük, min den, az ez zel az egyet ér té si
nyi lat ko zat ból adó dó vagy az zal kap cso la tos vi tát a
 Luxemburgi Ke rü le ti Bí ró ság ille té kes kol lé gi u má nak kell 
elsõ fo kon tár gyal nia.
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5. Erre a meg ál la po dás ra a Lu xem bur gi Nagy her ceg -
ség tör vényei vo nat koz nak.

6. Ezt a meg ál la po dást alá ír ják a tag ál la mok kormá -
nyainak kép vi se lõi, az Oszt rák Köz tár sa ság, a Bel ga Ki -
rály ság, a Dán Ki rály ság, a Finn Köz tár sa ság, a Fran cia
Köz tár sa ság, a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Gö rög
Köz tár sa ság, az Ír Köz tár sa ság, az Olasz Köz tár sa ság, a
Lu xem bur gi Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály ság, a Por -
tu gál Köz tár sa ság, a Spa nyol Ki rály ság, a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga
kép vi se le té ben, 15 ere de ti pél dány ban. Az utol só alá írás
nap ján lép ha tály ba és ér vény ben ma rad a KKP vég re haj -
tá sá nak idõ tar ta ma alatt, be le ért ve az 1260/1999 ren de let
37. cik ke sze rin ti záró be szá mo ló el ké szí té sét és a prog ram 
le zá rá sá val kap cso la tos mun ká la to kat.

7. Ez a meg ál la po dás csak írás ban és a tag ál la mok
egyet ér té sé vel mó do sít ha tó.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak kép vi se le té ben:

A kel te zés he lye és ide je:

Alá írás:

„Megállapodás a tagállamok és a Luxemburgi
Nagyhercegség mint Irányító és Kifizetõ Hatóság

között a közösségi kezdeményezésen alapuló 
„ESPON 2006 Program” végrehajtásáról

2005. június 1-jei módosítás

A) Mó do sí tá sok, egy sé ges ala pú pénz ügyi el len õr zés
lét re ho zá sa ér de ké ben:
 

1. Az 1. cikk cím so ra
„1. cikk Irá nyí tó Ha tó ság, Ki fi ze tõ Ha tó ság, Ko or di ná -

ci ós Egy ség és Mo ni tor ing Bi zott ság” he lyett: 1. cikk Szer -
ve ze ti fel épí tés: Irá nyí tó Ha tó ság, Ki fi ze tõ Ha tó ság, Ko or -
di ná ci ós Egy ség, Mo ni tor ing Bi zott ság és Pénz ügyi El len -
õr zés.
 

2. 1. cikk 5. pont má so dik be kez dés
„érin tett együtt mû kö dõ ha tó sá gok kö zöt ti jegy zõ köny -

vek ben kell rög zí te ni” után: ,,vagy el já rá si sza bá lyok -
ban”.
 

3. Az 1. cikk 5. pont c) tel jes szö ve ge he lyett
A Bi zott ság 438/2001/EK Ren de le te VII. fe je zet

19. cikk ér tel mé ben Pénz ügyi El len õr zé si Cso por tot (PCs)
hoz nak lét re, amely vál lal ja a 2. szin tû el len õr zés kö zös
szer ve zé sét, mely rõl a Bi zott ság 438/2001/EK Ren de le te
IV. fe je zet ren del ke zik [lásd 9. cikk (1) – (8)].

A Lu xem burg ban a struk tu rá lis ala pok el len õr zé sé ért
fe le lõs Pénz ügyi Fõ fel ügye le tet meg bíz zák a Ta nács
1260/1999/EK Ren de le te 38. cikk (1) be kez dés f) pont já -
ban, va la mint a Bi zott ság 438/2001/EK Ren de le te V. fe je -

ze té ben meg ha tá ro zot tak sze rint, a tá mo ga tá sok ra vo nat -
ko zó zá ró nyi lat ko za tok ki adá sá val, amely a PCs ál tal meg -
ha tá ro zott mó don és el já rás sze rint tör té nik [lásd 9. cikk
(9)].

A PCs a tag ál la mok pénz ügyi el len õr zé si szer ve ze te i -
nek kép vi se lõ i bõl áll (lásd 3. mel lék let).
 

4. A 4. cikk 2. pont ha to dik sor ban lévõ hi vat ko zás
„ lásd 2. mel lék let” he lyett „lásd 8. cikk”
és a 8. sor ban „lásd 3. mel lék let” he lyett „lásd 9. cikk”

 
5. Az 5. cikk 5. pont má so dik so rá ban lévõ hi vat ko zás
„3. mel lék let” he lyett „9. cikk nek meg fele lõen”

 
6. A 9. cikk (1)–(4) he lyett
9. cikk A rend szer el len õr zé sek nek, a mû ve le tek és a

nyo mon kö ve tés min ta vé te le zé sen ala pu ló el len õr zé sé nek
(,,2. szin tû el len õr zés”), va la mint a zá ró nyi lat ko za tok ki -
adá sá nak (,,3. szin tû el len õr zés”) meg szer ve zé se.

1. A Bi zott ság 438/2001/EK Ren de le te IV. fe je ze té nek 
meg fele lõen a tag ál la mok meg szer ve zik a mû ve le tek min -
ta vé te le zé sen ala pu ló el len õr zé se it, hogy el len õriz hes sék
a ki ala kí tott irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek ha té kony -
sá gát és a kü lön bö zõ szin te ken ki adott költ ség nyi lat ko za -
to kat.

2. Min den tag ál lam ki je löl egy szer ve ze tet a PCs egyik
tag já ul (lásd a 3. mel lék le tet). A PCs fe le lõs a 2. szin tû el -
len õr zés kö zös össze han go lá sá ért. A PCs meg ál la po dik ar -
ról, hogy kit ne vez ze nek ki az el len õr zé si funk ció vég re -
haj tá sá nak fel ada tá ra, te kin tet nél kül az ide vo nat ko zó
nem ze ti sza bá lyo zás ra, meg ál la pod nak a vég re haj tás mód -
já ról, va la mint út mu ta tást nyúj ta nak a Bi zott sá gi El len õr -
zé si Ké zi könyv sze rin ti spe ci fi kus el len õr zé si mód sze rek -
nek meg fe le lõ el já rás sal kap cso lat ban. A ki ne ve zett el len -
õr zõ tes tü le tek a PCs ál tal köl csö nös meg egye zés sel lét re -
ho zott el len õr zõ lis tát hasz nál va hajt ják vég re a mû ve le tek 
min ta vé te le zé sen ala pu ló el len õr zé sét.

3. Az Irá nyí tó Ha tó ság (IH) ne vé ben a Ko or di ná ci ós
Egy ség (KE) fog ja meg szer vez ni a PCs ülé se it. A szük sé -
ges in for má ci ó kat, fõ ként a ki fi ze té se ket, a mû ve le tek ben
részt ve võ kap cso lat tar tó sze mé lye ket és cí me ket a ko or di -
ná ci ós egy ség fog ja szol gál tat ni.

4. A Bi zott ság 438/2001/EK Ren de le té nek IV. fe je ze te 
ér tel mé ben, a mû ve le tek kel kap cso la to san, az el szá mol ha -
tó ki adá sok leg alább 5%-ánál kell min ta vé te le zé sen ala pu -
ló el len õr zé se ket vég re haj ta ni, egyen le tes idõ kö zön ként a
prog ram idõ tar ta má nak hát ra lé võ évei alatt.

5. Az el len õr zés re ke rü lõ mû ve le tek ki vá lasz tá sát a Bi -
zott ság 438/2001/EK Ren de le te 10. cikk (2) be kez dé se és
10. cikk (3) be kez dé se alap ján kell vég re haj ta ni.

Az el len õr zé sek rõl ké szí tett je len té se ket meg kap ja a
PCs, az Irá nyí tó Ha tó ság és a Ki fi ze tõ Ha tó ság. Ha a je len -
tés vi tás pon tok ra mu tat rá, a PCs kér he ti az adott or szág
ki je lölt szer ve ze tét, hogy szol gál tas son to váb bi ada to kat
és/vagy ad jon ma gya rá za tot az el lent mon dás ra.

A min ta vé te le zé sen ala pu ló el len õr zé sek rõl ké szült je -
len té sek éves be szá mo ló ba ke rül nek, ame lyet a ki je lölt el -
len õr zõ tes tü le tek ké szí te nek. Az éves be szá mo ló el fo ga -
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dá sa után, a PCs min den év má jus 30-ig el kül di a je len tést
az Irá nyí tó Ha tó ság nak (IH) és a Pénz ügyi Fõ fel ügye let -
nek (PF) an nak ér de ké ben, hogy az Irá nyí tó Ha tó ság (IH)
ele get tud jon ten ni a 9. cikk (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé ge i nek.

6. Az el len õr zé sek meg ál la pít ják, hogy a ta lált prob lé mák
a rend szer jel le gé bõl adód nak-e. Ha igen, a PCs az irá nyí tá si
és el len õr zé si rend szer re vo nat ko zó ál ta lá nos pénz ügyi kor -
rek ci ó ra vagy mó do sí tá sok ra vo nat ko zó ja vas la to kat ter jeszt
elõ, ame lye ket a Ta nács 1260/1999/EK Ren de le te 39. cik ké -
ben meg ha tá ro zott, pénz ügyi kor rek ci ós el já rá sok ra vo nat ko -
zó bi zott sá gi irány el vek ha tá roz nak meg.

7. Az Irá nyí tó Ha tó ság (IH), a Ko or di ná ci ós Egy ség
(KE) tá mo ga tá sá val, rend sze re sen küld je len té se ket a Mo -
ni tor ing Bi zott ság hoz (MB) a mû ve le tek el len õr zé se i nek
ered mé nye i rõl. Az Irá nyí tó Ha tó ság to váb bít ja eze ket a je -
len té se ket a Ki fi ze tõ Ha tó ság hoz (KH) an nak ér de ké ben,
hogy bár mely sza bály ta lan sá got szám ba ve hes se nek.

8. Az Irá nyí tó Ha tó ság, a 9. cikk (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint, a Bi zott ság 438/2001/EK Ren -
de le te 13. cik ké nek meg fele lõen min den év jú ni us 30-ig
to váb bít ja a PCs ál tal el fo ga dott je len tést az Eu ró pai
 Bizottságnak.

9. A zá ró nyi lat ko za tot ki adó tes tü let ve ze té se alatt álló
PCs meg ha tá roz za a prog ram le zá rá sá hoz el en ged he tet len
va la mennyi szük sé ges in for má ció össze gyûj té sé nek meg -
fe le lõ mód ját és el já rá sa it a Bi zott ság 438/2001/EK Ren -
de le te V. fe je ze te sze rint. A nyi lat ko za tot a PF, a Lu xem -
burg ban a struk tu rá lis ala pok el len õr zé sé ért fe le lõs szer ve -
zet adja ki, figye lembe véve min den részt ve võ tag ál lam
fe le lõs sé gét, a Ta nács 1260/1999/EK Ren de le te 38. cikk
sze rint.

En nek meg fele lõen a ko ráb bi 9. cikk 5. pont 9. cikk
10. pont ra ke rül át szá mo zás ra.

B) Mó do sí tá sok a nyil ván va ló szá mo zá si hi bák ki ja ví tá -
sá ra:

1. He lyet te sítsd az 1. cikk 5 pont b) pont já ban a har ma -
dik sor ban lévõ hi vat ko zást:

„6. cik kek” he lyet ,,8. cik kek”

2. He lyet te sítsd a 3. cikk 3. pont elsõ sor ban lévõ hi vat -
ko zást:

„3. cikk 1 h)” he lyett  ,,3. cikk 1 g)”

A Lu xem bur gi Nagy her ceg ség Kor má nya kép vi se le té -
ben 

Je an-Ma rie Hals dorf, bel ügy- és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter

Hely és dá tum:

Alá írás:

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kép vi se le té ben

Hely és dá tum:

Alá írás:”

A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
Alapító Okirata*

(Egységes szerkezetben, a változások vastagon szedve.)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya mint ala pí tó a
81/1990. (IV. 27.) MT ren de let tel ala pí tott Nem ze ti Gyer -
mek- és If jú sá gi Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (Ptk.)
74/B.  §-ának (5) be kez dé se alap ján mó do sít ja, és an nak
ren del ke zé se it – a Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti
Gyer mek- és If jú sá gi Köz ala pít vány ról, va la mint az if jú -
ság gal össze füg gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak szer -
ve ze ti rend jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör vény elõ -
írásainak, to váb bá a Ptk. és a vo nat ko zó egyéb jog sza bá -
lyok nak meg fele lõen, va la mint a köz hasz nú szer ve ze tek -
rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény ren del ke zé se i re is fi gye -
lem mel – az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

A Nem ze ti Gyer mek- és If jú sá gi Köz ala pít vány a vo -
nat ko zó tör vény sze rin ti jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ,
köz fel ada tok fo lya ma tos biz to sí tá sa cél já ból lét re ho zott
Köz ala pít vány.

1. A Köz ala pít vány neve

Nem ze ti Gyer mek- és If jú sá gi Köz ala pít vány

2. A Köz ala pít vány szék he lye

1145 Bu da pest, Ame ri kai út 96.

3. A Köz ala pít vány cél ja

A Ma gyar Köz tár sa ság ban élõ gyer me kek és fi a ta lok
egyé ni és kö zös sé gi ak ti vi tá sá nak tá mo ga tá sa, az ér de kük -
ben és ér tük cse lek võk együtt mû kö dé sé nek szol gá la ta, a
cse lek vé si le he tõ sé gek fel té te le i nek bõ ví té se, a fe le lõs
 állampolgári ma ga tar tás hoz, cse lek vés hez szük sé ges
kész sé gek el sa já tí tá sa ér de ké ben.

4. A Köz ala pít vány – cél ja i nak meg fele lõen – el sõ sor -
ban:

4.1. köz re mû kö dik a fi a tal kor osz tá lyok sza bad idõ el -
töl té sé hez kap cso ló dó jobb fel té te lek meg te rem té sé ben, az 
if jú sá gi tu risz ti kai cé lok meg va ló sí tá sá ban;
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4.2. hoz zá já rul a tár sa da lom gyer mek- és if jú ság is me -
re té nek, az if jú ság ön is me re té nek fej lõ dé sé hez;

4.3. elõ se gí ti a gyer me kek és az if jú ság ér de ke i nek vé -
del mét, va la mint az Al kot mány ban és az 1991. évi LXIV.
tör vénnyel ki hir de tett, a gyer mek jo ga i ról  szóló, New
York ban, 1989. no vem ber 20-án kelt Egyez mény ben
ga ran tált jo gok ér vé nye sí té sét;

4.4. tá mo gat ja azon kész sé gek és ké pes sé gek el sa já tí tá -
sát és gya kor lá sát, ame lyek az ön ál ló prob lé ma meg ol dás -
hoz, a má sok kal való együtt mû kö dés hez, az új irán ti ér -
dek lõ dés hez, a meg kü lön böz te tés és az erõ szak el uta sí tá -
sá hoz szük sé ge sek;

4.5. egyé ni és cso por tos tá mo ga tást, ked vez ményt,
szol gál ta tást nyújt a gyer me kek és fi a ta lok szá má ra;

4.6. tá mo gat ja és szer ve zi a gyer me kek és a fi a ta lok is -
ko lán kí vü li ne ve lé sét, mû ve lõ dé sét és az if jú sá gi kép zé se -
ket a de mok rá cia ta nu lá sa, a kü lön bö zõ kul tú rák meg is me -
ré se, a tes ti-lel ki egész ség meg õr zé se, a mun ka erõ-pi a ci
esé lye ik nö ve lé se és a kör nye zet vé del me ér de ké ben;

4.7. szol gál ta tá so kat biz to sít az or szá gos gyer mek- és
if jú sá gi szer ve ze tek, va la mint az e kor osz tá lyo kért fe le lõs -
sé get vál la ló or szá gos szer ve ze tek szá má ra, se gí ti or szá -
gos köz pont ja ik el he lye zé sét, va la mint köz re mû kö dik te -
rü le ti if jú sá gi szol gál ta tá sok ki épí té sé ben és mû köd te té sé -
ben;

4.8. részt vesz a nem zet kö zi if jú sá gi együtt mû kö dés -
ben az eu ro at lan ti in teg rá ci ó val kap cso la tos if jú sá gi prog -
ra mok szer ve zé sé ben;

4.9. spe ci á lis cél prog ra mo kat in dít az egész ség ká ro sí tó 
sze rek fo gyasz tá sá nak meg elõ zé se, a gyer mek- és if jú sá gi
kul tú ra, a ki emel ke dõ tel je sít mé nyek ösz tön zé se, az esé -
lyek ja ví tá sa, a gyer mek-, di ák- és if jú sá gi jo gok ér vé nye -
sü lé se ér de ké ben;

4.10. gyûj ti, rend sze re zi és nyil vá nos sá te szi a gyer me -
kek és fi a ta lok hely ze tét, kez de mé nye zé se it érin tõ in for -
má ci ó kat;

4.11. hasz no sít ja az if jú sá gi célú in gat la no kat;

4.12. köz re mû kö dik a fo gya té kos gyer me kek, fi a ta lok,
ta nu lók re ha bi li tá ci ós, ha bi li tá ci ós célú el lá tá sá ban, szak -
kép zé sé ben, is ko lai, kol lé gi u mi ne ve lé sé ben és ok ta tá sá -
ban, va la mint fog lal koz ta tá sá ban;

4.13. tá mo gat ja a gyer mek- és if jú sá gi kor osz tály ré -
szé re ér té kes mû vé szi pro duk ci ók és ren dez vé nyek lét re -
jöt tét.

5.1. A Köz ala pít vány te vé keny sé gét po li ti kai pár tok
be fo lyá sá tól men te sen vég zi. Po li ti kai párt te vé keny sé gé -
hez a köz ala pít vá nyi va gyon sem köz vet le nül, sem köz ve -
tet ten nem hasz nál ha tó fel. A Köz ala pít vány köz vet len po -
li ti kai te vé keny sé get nem foly tat, a szer ve zet pár tok tól
füg get len és azok nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt.

5.2. A Köz ala pít vány fel ada tai meg va ló sí tá sá ban
együtt mû kö dik ál la mi szer vek kel és te le pü lé si ön kor -
mány za tok kal, költ ség ve té si in téz mé nyek kel, a ki sebb sé gi 
ön kor mány za tok kal, az egy há zak kal, köz hasz nú szer ve ze -
tek kel, gaz da sá gi tár sa sá gok kal, a köz ér de kû egye sü le tek -
kel és ala pít vá nyok kal, gaz da sá gi szer ve ze tek kel. A jogi
sze mé lyek kel való együtt mû kö dés tar tal mát és fel té te le it
kü lön meg ál la po dá sok rög zí tik.

5.3. A Köz ala pít vány köz hasz nú te vé keny sé ge so rán a
81/1990. (IV. 27.) MT ren de let ben meg fo gal ma zott köz -
fel ada tok el lá tá sát biz to sít ja.

5.4. A Köz ala pít vány az 1997. évi CLVI. tör vény alap -
ján az aláb bi köz hasz nú te vé keny sé ge ket vég zi:

5.4.1. tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás;
5.4.2. ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret -

ter jesz tés;
5.4.3. gyer mek- és if jú ság vé de lem, gyer mek- és if jú sá -

gi ér dek kép vi se let;
5.4.4. sport, a mun ka vi szony ban és a pol gá ri jog vi -

szony ke re té ben meg bí zás alap ján foly ta tott sport te vé -
keny ség ki vé te lé vel;

5.4.5. mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek
kép zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se és a kap cso ló -
dó szol gál ta tá sok;

5.4.6. eu ro at lan ti in teg rá ció elõ se gí té se.

6.1. A Köz ala pít vány va gyo na az ala pí tás kor ren del ke -
zés re bo csá tott va gyon ból, a min den ko ri költ ség ve té si tör -
vény ben meg ál la pí tott pénz ügyi tá mo ga tás ból és egyéb
ado má nyok ból, va la mint az If jú sá gi Kö zös sé ge ket Tá mo -
ga tó Ala pít vány csat la ko zá sa foly tán an nak ko ráb bi va -
gyo ná ból áll.

6.2. A Köz ala pít vány törzs va gyo na 1 mil li árd fo rint nál
ke ve sebb nem le het. A törzs va gyon ér té ke a Köz ala pít -
vány mû kö dé se so rán nem csök ken het.

7. A Köz ala pít vány nyi tott, cél ja i hoz bár mely ha zai,
kül föl di ma gán sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet pénz be li vagy ter mé szet -
be ni ado mánnyal, il le tõ leg bár mi lyen más va gyon ren de -
lés sel csat la koz hat, ha a Köz ala pít vány cél ja it el fo gad ja,
és fel ada ta i nak meg va ló sí tá sát kí ván ja elõ moz dí ta ni. Az
ado mány, il le tõ leg a va gyon ren de lés el fo ga dá sá ról a Ku -
ra tó ri um dönt. A Köz ala pít vány az ál lam ház tar tás al rend -
sze re i tõl – a nor ma tív tá mo ga tás ki vé te lé vel – csak írás be li 
szer zõ dés alap ján ré sze sül het tá mo ga tás ban.

8. A Köz ala pít vány va gyo ná nak cél ra ren delt fel hasz -
ná lá sa, a Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

8.1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak ha té kony mû köd te -
té se, gya ra pí tá sa az Ala pí tó Ok irat ban és a va gyon ke ze lé si 
és be fek te té si sza bály zat ban fog lalt ke re tek kö zött a Ku ra -
tó ri um fel ada ta. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány va gyo ni
hely ze te és anya gi for rá sai is me re té ben éven te dönt a Köz -

11538 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/147. szám



ala pít vány cél jai sze rint fel so rolt fel ada tok meg va ló sí tá sá -
ról, a fel hasz nál ha tó pénz esz kö zök mér té ké rõl és a fel -
hasz ná lás mód já ról.

8.2. A Köz ala pít vány a tá mo ga tá so kat nyil vá nos,
min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ pá lyá za ti rend szer ke -
re tei kö zött nyújt ja. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa
nél kül éven te a va gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel -
jebb össze sen egy mil lió fo rint (köz vet len vagy köz ve -
tett) tá mo ga tást nyújt hat az Ala pí tó Ok irat ban fog lalt
cé lok ra.

8.3. Csak olyan te vé keny ség tá mo gat ha tó, amely a
Köz ala pít vány cél ja i val össz hang ban van. Az igény be ve -
he tõ tá mo ga tá si le he tõ sé ge ket, azok mér té két és fel té te le it
a Köz ala pít vány az or szá gos saj tó út ján hoz za nyil vá nos -
ság ra.

8.4. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get
köz hasz nú cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem
ve szé lyez tet ve foly tat hat. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa 
so rán el ért ered mé nyét nem oszt hat ja fel, azt a je len Ala pí -
tó Ok irat ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gé re for dít ja.

8.5. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve -
zet ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi be fo -
lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad -
ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz ala pít -
vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó
szer ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

8.6. A Köz ala pít vány éves pénz ügyi terv alap ján gaz -
dál ko dik, amely a vár ha tó be vé te le ket és ki adá so kat oly
mó don tar tal maz za, hogy azok egy más sal egyen súly ban
le gye nek. Mû kö dé si költ ség re a Ku ra tó ri um ál tal éven -
te meg ha tá ro zott összeg hasz nál ha tó fel, amely azon -
ban nem ha lad hat ja meg az éves ter ve zett össz ki adás
8%-át.

8.7. A Köz ala pít vány a ha tá lyos szám vi te li jog sza bá -
lyok alap ján éves be szá mo lót ké szít, ame lyet ok le ve les
könyv vizs gá ló hi te le sít, és a Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé -
nyez. A Ku ra tó ri um ál tal el fo ga dott be szá mo lót az ala pí tó -
nak meg kell kül de ni.

8.8. A Köz ala pít vány nak éves te vé keny sé gé rõl köz -
hasz nú sá gi je len tést kell ké szí te nie. A Köz ala pít vány
éves köz hasz nú sá gi je len té se i be bár ki be te kint het, il le -
tõ leg ab ból sa ját költ sé gé re má so la tot ké szít het.

9. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve ze te, kép vi se le te

9.1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak ke ze lõ je és leg fõbb
dön tés ho zó szer ve a Ku ra tó ri um, amely hét fõ bõl áll.

9.2. A Ku ra tó ri um tag ja it az ala pí tó ne vé ben az if jú sá -
gi te rü let fel ügye le tét el lá tó mi nisz ter je lö li ki. A Ku ra -
tó ri um tag ja i nak meg bí za tá sa két évre szól.

9.3. A Ku ra tó ri um tag jai:
Az or szá gos gyer mek-, di ák-, va la mint if jú sá gi szer -

ve ze tek je lö lé se alap ján:
Ku tas sy György – el nök
Szak szer ve ze tek Or szá gos Di ák-Sport szö vet sé ge

Egye sü let
Pong rácz Gá bor – al el nök
Gyer mek és If jú sá gi Kon fe ren cia
Sza ka sits György
Ma gyar or szá gi If jú sá gi Szál lá sok Szö vet sé ge
Bu tor Klá ra
Ma gyar Gyer mek és If jú sá gi Ta nács

Az ala pí tó je lö lé se alap ján:

Tóth Lász ló
Csi ge Ta más
Ka rá csony Mi hály

9.4. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
a) a tag ha lá lá val,
b) a tag le mon dá sá val,
c) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek az ala pí tó ál tal

– a Ptk. 74/C.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze -
rint – tör té nõ vissza vo ná sá val,

d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
e) a 9.2. pont ban fog lalt idõ tar tam le jár tá val,
f) a tag meg bí za tá sá nak a 10.6. pont ban fog lal tak

sze rin ti vissza vo ná sá val, te kin tet tel az ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) 11/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

9.5. A Ku ra tó ri um dönt min den, a Köz ala pít vány fel -
adat kö rét érin tõ stra té gi ai kér dés ben, fe le lõs a Köz ala -
pít vány va gyo ná nak ha té kony mû köd te té sé ért, gya ra pí -
tá sá ért.

9.6. A Ku ra tó ri um tag ja it tisz te let díj il le ti meg, va la -
mint a Köz ala pít vány nál vég zett te vé keny sé gük kel kap -
cso lat ban fel me rült iga zolt költ sé ge ik meg té rí té se ként el -
lát mány fel vé te lé re jo go sul tak a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó don. A havi tisz te let díj
mér té ke nem ha lad hat ja meg a min den ko ri kö te le zõ leg ki -
sebb mun ka bér négy sze re sét.

9.7. A Ku ra tó ri um el nö két és al el nö két a Ku ra tó ri um
vá laszt ja meg az ala ku ló ülé sén. A Ku ra tó ri um el nö két és
al el nö két a Ku ra tó ri um vá lasz tá sa alap ján az ala pí tó kéri
fel. A Ku ra tó ri um el nö ke és al el nö ke nem le het az ala pí tó
kép vi se lõ je vagy al kal ma zott ja. Nem le het a Ku ra tó ri um
tag ja az a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl -
tött be – an nak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább
egy évig – ve ze tõ tiszt sé get a meg szû nés tõl szá mí tott két
évig, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rint köz -
tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

9.8. A Köz ala pít vány kép vi se le tét el lát ni a Kurató -
rium el nö ke és al el nö ke ön ál ló an jo go sul tak, akik a Köz -
ala pít vány bank szám lá ja fe lett együt te sen ren del kez nek.
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El lát ják to váb bá mind azo kat a te vé keny sé ge ket, ame lyek -
kel õket a Ku ra tó ri um a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
zat ban, il let ve ese ti ha tá ro za tá val meg bíz za. Az egyik kép -
vi se lõ aka dá lyoz ta tá sa ese tén he lyet te a má sik kép vi se lõ -
vel együt te sen a Köz ala pít vány kép vi se le té ben el jár ni és
an nak bank szám lá ja fe lett ren del kez ni a Ku ra tó ri um ese ti
ha tá ro za tá ban kép vi se le ti jog gal fel ru há zott bár me lyik ku -
ra tó ri u mi tag jo go sult. Mind két kép vi se lõ aka dá lyoz ta tá sa
ese tén a Köz ala pít vány kép vi se le té ben el jár ni és an nak
bank szám lá ja fe lett ren del kez ni a Ku ra tó ri um ese ti ha tá ro -
za tá ban kép vi se le ti jog gal fel ru há zott két ku ra tó ri u mi tag
együt te sen jo go sult.

9.9. A Köz ala pít vány a Ku ra tó ri um ál tal jó vá ha gyott
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat alap ján mû kö dik, szer -
ve ze té nek és mû kö dé sé nek sza bá lya it maga ál la pít ja meg.

9.10. A Köz ala pít vány fel ada tai meg va ló sí tá sá ra igaz -
ga tó sá go kat hoz hat lét re.

9.11. A Köz ala pít vány ve ze tõ be osz tá sú alkalmazot -
tait: a Köz ala pít vány ügy ve ze tõ igaz ga tó ját és az igaz ga tó -
kat a Ku ra tó ri um nyil vá nos pá lyá zat út ján vá laszt ja ki.

9.12. A Köz ala pít vány ügy ve ze tõ igaz ga tó ját és az
igaz ga tó kat a Ku ra tó ri um ne ve zi ki, a mun kál ta tói jo go kat
fe let tük a Ku ra tó ri um el nö ke gya ko rol ja.

9.13. A Köz ala pít vány ügy ve ze tõ igaz ga tó ja és az
igaz ga tók a Köz ala pít vánnyal mun ka vi szony ban áll nak.
Az ügy ve ze tõ igaz ga tó fel ada ta a Ku ra tó ri um dön té se i nek
elõ ké szí té se és vég re haj tá sa, az igaz ga tó sá gok te vé keny -
sé gé nek össze han go lá sa.

9.14. A Köz ala pít vány ügy ve ze tõ igaz ga tó ja a Ku ra tó -
ri um ülé se in ta nács ko zá si jog gal ve het részt.

10.1. A Ku ra tó ri u mot elsõ al ka lom mal az ala pí tó, a
ren des mû kö dés so rán pe dig az el nök hív ja össze a na pi -
rend elõ ze tes írás be li köz lé sé vel. A Ku ra tó ri u mot szük ség
sze rint, de leg alább ne gyed éven ként össze kell hív ni.

10.2. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak több
mint fele je len van. Ha tá ro za ta it egy sze rû szó több ség gel
hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta
dönt. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak.

10.3. A Ku ra tó ri um a ha tás kö ré be tar to zó ügyek kö zül
az össz lét szám hoz vi szo nyí tott 2/3-os sza va za ti aránnyal
ha tá roz:

10.3.1. a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ról;
10.3.2. a Va gyon ke ze lé si és Be fek te té si Sza bály zat ról;
10.3.3. a Köz ala pít vány éves szak mai prog ram já ról;
10.3.4. a pénz ügyi terv rõl és be szá mo ló ról, va la mint a

köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sá ról;
10.3.5. a törzs va gyon kö rét érin tõ kér dé sek rõl, in gat lan 

el ide ge ní té sé rõl, meg vá sár lá sá ról és cse ré jé rõl;
10.3.6. gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sá ról;
10.3.7. a Ku ra tó ri um el nö ké nek és al el nö ké nek meg vá -

lasz tá sá ról és vissza hí vá sá ról;

10.3.8. ve ze tõ be osz tá sú al kal ma zot tak ki ne ve zé sé rõl
és fel men té sé rõl;

10.3.9. a könyv vizs gá ló meg bí zá sá ról és fel men té sé -
rõl;

10.3.10. egyéb, a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat -
ban meg ha tá ro zott kér dé sek rõl.

10.4. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het
részt az a sze mély, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja
[Ptk. 685.  § b) pont], élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz -
zá tar to zó) a ku ra tó ri u mi ha tá ro zat alap ján:

10.4.1. kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül;
vagy

10.4.2. bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a
meg kö ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ -
sül elõny nek a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sai
ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ
nem pénz be ni szol gál ta tás.

10.5. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it meg ho za ta luk után be
kell ve zet ni a ha tá ro za tok köny vé be, amely tar tal maz za a
ha tá ro zat idõ pont ját, tar tal mát, ha tá lyát, il let ve a ha tá ro za -
tot tá mo ga tók és el len zõk szám ará nyát. A ha tá ro za to kat az 
érin tet tek nek a Ku ra tó ri um el nö ke a ha tá ro zat ho za talt kö -
ve tõ nyolc mun ka na pon be lül írás ban meg kül di. A ha tá ro -
za tok köny vé ben fog lal tak ról – az üz le ti ti tok nak mi nõ sü -
lõ dön té sek ki vé te lé vel – ké rés re az el nök bár ki nek tá jé -
koz ta tást ad.

10.6. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta -
tá sá ról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé -
se i nek meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz -
nek, mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az
Áht. 11/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra
ke rül.

11. Fel ügye lõ Bi zott ság

11.1. A Köz ala pít vány nál há rom ta gú Fel ügye lõ Bi -
zott ság mû kö dik. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Köz ala pít vány
el len õr zé sé re jo go sult szerv, amely nek tag ja it és el nö két
az ala pí tó ne vé ben az if jú sá gi te rü let fel ügye le tét el lá tó
mi nisz ter je lö li ki.

11.2. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa
ha tá ro zat lan idõ re szól. A bi zott sá gi tag ság meg szû nik
a tag ha lá lá val, fel ké ré sé nek vissza vo ná sá val, le mon -
dás sal, a tag köz tiszt vi se lõi jog vi szo nyá nak meg szû né -
sé vel, va la mint a Köz ala pít vány meg szû né sé vel.

11.3. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag -
ja, il let ve könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

11.3.1 a Ku ra tó ri um el nö ke, al el nö ke vagy tag ja;
11.3.2. a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vül más

te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog -
sza bály más ként nem ren del ke zik;
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11.3.3. a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze -
sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ
nem pénz be li szol gál ta tá so kat –; il let ve

11.3.4. a 11.3.1–11.3.3. pont ban meg ha tá ro zott sze mé -
lyek hoz zá tar to zó ja.

11.4. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:

El nök:

Ham mer Te réz

To váb bi ta gok:

Vra ne sics Ág nes

Bo dor Ti bor

11.5. A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Köz ala pít vány
mû kö dé sét, gaz dál ko dá sát. Vizs gá la ta it szük ség sze rint
tart ja, amely nek ke re té ben a Ku ra tó ri um el nö ké tõl, ügy ve -
ze tõ igaz ga tó já tól, il let ve a Köz ala pít vány bár mely al kal -
ma zott já tól fel vi lá go sí tást, je len tést kér het, a Köz ala pít -
vány köny ve it, ira ta it, pénz ügye it, ér ték pa pír-ál lo má nyát,
be fek te té se it, vál lal ko zá sa it bár mi kor meg vizs gál hat ja, il -
le tõ leg in do kolt eset ben a Köz ala pít vány költ sé gén szak -
ér tõ vel meg vizs gál tat hat ja. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai
ta nács ko zá si jog gal részt ve het nek a Ku ra tó ri um ülé se in.

11.6. A Fel ügye lõ Bi zott ság – az ok le ve les könyv vizs -
gá lói je len té sek figye lembe véte lével – meg vizs gál ja a
Köz ala pít vány pénz ügyi ter vét, be szá mo ló ját, mér le gét és
va gyon ki mu ta tá sát. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les vizs gá -
la ta i ról a Ku ra tó ri u mot és az ala pí tót írás ban tá jé koz tat ni.

11.7. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot tá -
jé koz tat ni és an nak össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha ar ról
sze rez tu do mást, hogy

11.7.1. a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza -
bály sér tés vagy a szer ve zet ér de ke it egyéb ként sú lyo san
sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té -
se vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se a
Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé ges sé;

11.7.2. a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po -
zó tény me rült fel.

11.8. A Ku ra tó ri u mot a Fel ügye lõ Bi zott ság in dít vá -
nyá ra – an nak meg té te lé tõl szá mí tott har minc na pon be -
lül – össze kell hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te
ese tén a Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a Fel ügye lõ Bi zott -
ság el nö ke jo go sult.

11.9. Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí -
tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a
Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a tör -
vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.

11.10. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai el lát mány ra jo go -
sul tak és tisz te let díj ban ré sze sül het nek. A havi tisz te let díj
mér té ke nem ha lad hat ja meg a min den ko ri mi ni mál bér
négy sze re sé nek meg fe le lõ össze get.

11.11. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány pénz ügye i nek
és szám vi te lé nek el len õr zé sé re könyv vizs gá lót bíz meg.

12. Ta nács adó Tes tü let

12.1. A Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma mel lett ti zen egy
tag ból álló Ta nács adó Tes tü let mû kö dik, amely nek vé le -
mé nye zé si joga van a Köz ala pít vány éves mun ka ter vé nek
ki ala kí tá sá val, a költ ség ve té sé nek ter ve zé sé vel össze füg -
gõ kér dé sek ben, va la mint ja vas lat té te li joga van szak mai
prog ra mok meg va ló sí tá sá ra.

12.2. A Ta nács adó Tes tü let tag ja it az or szá gos if jú sá gi
szer ve ze tek ja vas la ta alap ján az if jú sá gi te rü let fel ügye -
le tét el lá tó mi nisz ter kéri fel. A Ta nács adó Tes tü let el nö -
két maga vá laszt ja meg. A Ta nács adó Tes tü let tag ja nem
le het az ala pí tó val, a Köz ala pít vánnyal mun ka- és egyéb
jog vi szony ban lévõ sze mély.

12.3. A Ta nács adó Tes tü let mû kö dé sé hez szük sé ges
fel té te le ket a Köz ala pít vány biz to sít ja. A Ta nács adó Tes -
tü let tag jai a Köz ala pít vány nál vég zett te vé keny sé gük kel
kap cso lat ban fel me rült és szám lá val iga zolt költ sé ge ik
meg té rí té sé re jo go sul tak.

12.4. A Ta nács adó Tes tü let el nö ke ta nács ko zá si jog gal
részt ve het a Ku ra tó ri um ülé se in.

12.5. A Ta nács adó Tes tü let vé le mé nyét a Köz ala pít -
vány éves be szá mo ló já hoz csa tol ni kell.

13. Záró ren del ke zé sek

13.1. A Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl a Ku ra tó ri um az
ala pí tó nak éven te a mér leg ké szí tés kor kö te les be szá mol ni.

13.2. A Köz ala pít vány te vé keny sé ge nyil vá nos. A
Köz ala pít vány kö te les éven te egy szer or szá gos na pi lap -
ban, je len tés ben nyil vá nos ság ra hoz ni és min den ki szá má -
ra hoz zá fér he tõ vé ten ni te vé keny sé gé nek, gaz dál ko dá sá -
nak leg fon to sabb ada ta it, va gyo ná nak ala ku lá sát.

13.3. A Köz ala pít vány ugyan csak az or szá gos sajtó   va -
la mint in ter ne tes hon lap ján tör té nõ köz zé té tel út ján
gon dos ko dik – leg alább fél évi rend sze res ség gel – mû kö -
dé sé nek, szol gál ta tá sai igény be vé te li mód já nak és éves
be szá mo ló já nak, va la mint köz hasz nú sá gi je len té sé nek
nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról.

13.4. A Köz ala pít vány kö te les éven te egy szer – már -
cius 31-ig – a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ
Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz ni éves prog ram -
ját, az elõ zõ évi prog ram tel je sí té sé nek ér té ke lé sét, va gyo -
ná nak ala ku lá sát és pénz ügyi mér le gét.

13.5. Az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sa te kin te té ben a Kor -
mány jár el.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(1052 Budapest V., Városház utca 7.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló, több ször 
mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 9. § (1) be kez dé se sze rint –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart az Arany Já nos (Nagy kõ rös) Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ, a rész arány-föld tu laj don ki adá sa után meg ma ra dó
föld rész le tek re.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: az Arany Já nos (Nagy kõ rös) Szö vet ke ze tet érin tõ en, az 1993. évi II. tör vény
alap ján meg ha tá ro zott rész arány-tu laj don ér ték kel ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás he lye: 2750 Nagy kõ rös, Sza bad ság tér 7., Arany Já nos Mû ve lõ dé si Köz pont Dísz ter me.

A sor so lás ide je: 2007. ja nu ár 9., 10.00 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: 

Te le pü lés: Nyárs apát

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra
 vo nat ko zó kor lá to zás

0446/2 erdõ 0,3525 1,83 1,83

0462/4 erdõ 0,2877 1,50 1,50

0462/5 gyep (le ge lõ) 0,5783 1,39 1,39

0464/3 gyep (le ge lõ) 0,2877 0,69 0,34

0464/4 gyep (le ge lõ) 0,1598 0,11 0,11

Te le pü lés: Ko csér

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra
 vo nat ko zó kor lá to zás

046/1 gyep (rét) 1,5524 18,94 18,94

047/36 szõ lõ 0,1606 8,37 8,37

047/42 gyep (rét) 1,3429 16,38 5,49

047/45 gyep (rét) 3,7209 45,39 45,39

047/47 gyep (rét) 0,8843 10,79 10,79

047/48 gyep (rét) 2,3259 28,38 28,38

054/16 szõ lõ 0,3814 19,87 19,87

Te le pü lés: Nagy kõ rös

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra
 vo nat ko zó kor lá to zás

012/6 gyep (le ge lõ) 0,0088 0,14 0,14

012/16 szán tó, erdõ, gyep
(le ge lõ)

5,2162 147,12 147,12

041/2 gyep (le ge lõ) 0,1381 0,33 0,33

043/50 gyep (le ge lõ) 10,5492 164,57 45,80

050/5 szán tó 0,5524 10,13 10,13

050/7 szán tó 1,2333 29,57 29,57

095 gyü möl csös 41,7826 651,81 604,60

097/6 gyü möl csös, szán tó 3,5830 96,23 96,23

097/7 gyü möl csös 3,6009 56,17 56,17
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra
 vo nat ko zó kor lá to zás

099/5 szán tó, gyü möl csös 10,0949 154,45 154,45

0102/4 gyü möl csös és árok,
szán tó

18,1436 272,88 99,62

0107/2 gyep (rét) 1,4920 20,74 20,74

0133/6 gyep (rét) 0,9601 29,19 29,19

0137/4 gyep (rét), ná das 2,0289 46,78 46,78

0154/2 gyü möl csös 9,0178 140,68 23,14

0182/14 gyep (rét) 28,1265 390,96 267,87

0183/6 gyep (le ge lõ) 0,2888 0,69 0,69

0191/7 gyü möl csös 0,4201 13,15 13,15

0191/18 szán tó, gyü möl csös 10,4818 149,83 146,47

0191/19 szán tó, gyü möl csös 10,6745 329,80 288,00

0202/8 szán tó, gyep (rét) 2,7640 34,41 34,41

0204/4 gyep (rét) és árok 4,8172 92,01 51,38

0204/6 gyep (rét) és árok 17,7948 324,57 300,81

0206/8 erdõ 0,4413 3,35 3,35

0206/13 szán tó, gyep (rét) 1,1744 11,12 11,12

0206/15 gyep (le ge lõ) 1,3632 8,59 8,59

0208/35 szán tó 1,6038 19,57 19,57

0211/8 gyep (le ge lõ) 0,7030 4,43 4,43

0229/9 szán tó 3,0992 53,93 25,95

0337/10 gyep (le ge lõ) 0,8210 12,81 12,81 Vé dett te rü let

0544/8 gyep (le ge lõ), erdõ 4,1566 36,40 36,40

0821/1 erdõ 28,5000 347,70 347,70 Vé dett te rü let,
föld mé ré si je lek
el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog

0910/18 erdõ 6,2878 47,79 33,12

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem érvénye -
síthet, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet -
he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a so ro lást kö ve tõ 48 órán be lül
a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz ki fo gást nyújt hat be.

   Mi a kich Gá bor s. k.,
   mb. hi va tal ve ze tõ

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 146. szá má ban ki hir de tett,

– az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról szó ló 2006. évi XCVII. tör vény 34. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lye sen: 
  [34. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát veszti]
  „d) a kül föl di ek ön ál ló vál lal ko zó ként tör té nõ gaz da sá gi célú le te le pe dé sé rõl szó ló 1998. évi LXXII. törvény 4–5. §-ai,”

(Kéz irat hi ba)

– a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2006. évi
     XCVIII. tör vény 87. §-ának (2) be kez dé se he lye sen:

  „(2) A 33. § (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti köz le ményt elsõ al ka lom mal 2007. ja nu ár 1-jén kell közzétenni.”
(Kéz irat hi ba)
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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: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 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

06.3751 – 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 ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

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 szó ló 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 2007. 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 meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
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 Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem 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 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

2006. de cem ber 31-ig tör té nõ 2007. évi tel jes éves elõ fi ze tés ese tén az ön ál ló vál to zat dí ja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem 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 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os 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. Ára: 12 000 Ft + áfa.


