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II. Tör vé nyek

2008. évi LXXVIII.
törvény

a Magyar Köztársaság 2007. 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 2007. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban:
Költ ség ve té si Tör vény) vég re haj tá sá ról, a nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gi szer ve ze tek költ ség ve té si tá mo ga tá sá ról
 szóló 39/2007. (V. 9.) OGY ha tá ro zat ban fog lal tak ra
 figyelemmel a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

ELSÕ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A fõösszegek

1.  § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. 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) 7 100 009,6 mil lió fo rint be vé tel lel,
b) 8 498 126,3 mil lió fo rint ki adás sal és
c) 1 398 116,7 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 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 2007-ben a pénz -
ügy mi nisz ter az adós ság tör lesz té si szám la ter hé re

a) 436 956,0 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) 344,0 mil lió fo rint össze gû fo rint hi tel tör lesz tést tel -
je sí tett a kül föl di hi te le zõk ja vá ra,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 10-i ülés nap ján
 fogadta el.

c) 1 254 529,9 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,

d) 8,0 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,

e) 29 077,8 mil lió fo rint összeg ben fi ze tett vissza de vi -
za hi te le ket a kül föl di hi te le zõk nek,

f) 96 604,6 mil lió fo rint összeg ben fi ze tett vissza de vi -
za hi te le ket a Ma gyar Nem ze ti Bank ré szé re.

4.  § (1) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy az 1.  §-ban
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 az ál lam ház tar tá sért 
fe le lõs mi nisz ter 2007-ben

a) 1 134 528,3 mil lió fo rint összeg ben fo rint ál lam köt -
vé nye ket ér té ke sí tett,

b) 145 500,0 mil lió fo rint összeg ben fo rint hi te le ket vett 
fel kül föl di hi te le zõk tõl,

c) 56 150,8 mil lió fo rint összeg ben nö vel te a de vi za 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 88.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a költ ség ve té si hi ány ter hé re az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz ter 2007-ben 58 175,0 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 2007-ben a
3.  §-ában meg ál la pí tott vissza fi ze té sek fi nan szí ro zá sá ra az 
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter a Költ ség ve té si Tör -
vény 3.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján

a) 1 171 123,5 mil lió fo rint össze gû fo rint-ál lam köt -
vényt ér té ke sí tett,

b) 349 972,9 mil lió fo rint összeg ben nö vel te a disz kont
kincs tár je gyek ál lo má nyát,

c) 296 423,9 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 az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs 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
ke re té ben 553 208,7 mil lió fo rint tal csök ken tet te a kincs -
tár je gyek ál lo má nyát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
 egyes rendelkezések

7.  § (1) A he lyi ön kor mány za tok fel ada ta i nak el lá tá sá -
hoz nyúj tott nor ma tív ál 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
 megyei 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 te le pü lé si ön kor mány za tok jö ve -
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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 az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, va la -
mint a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter együt tes
ren de let ben (a továb biak ban: R.) hir de ti ki e tör vény ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül.

(2) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a he lyi ön kor -
mány za tok év köz ben 9886,8 mil lió fo rint összeg ben igé -
nyel tek – a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs -
tár) 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, jö ve de lem-dif fe ren ci á ló dást mér sék lõ tá mo ga tást, 
il let ve együt te sen 32 590,0 mil lió fo rint összeg ben mond -
tak le e tá mo ga tá sok ról, va la mint in téz mény át adás kö vet -
kez té ben 413,0 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 131,3 mil lió fo rint tal ugyan ezen elõ irány za tok meg -
nö ve ked tek. A mó do sí tott elõ irány za to kat ön kor mány za -
ton ként és jog cí men ként az R. tar tal maz za.

(3) A nor ma tív hoz zá já ru lá sok és a nor ma tív, kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá sok elõ irány za ta it és pénz for gal mi
tel je sí té sét jog cí men ként össze sít ve a 3. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

(4) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy a nor ma tív hoz -
zá já ru lá sok ból, a nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá -
sok ból a he lyi ön kor mány za to kat az ál ta luk fenn tar tott in -
téz mé nyek ben el lá tot tak után, va la mint a sze mé lyi jö ve de -
lem adó-ré sze se dés bõl a me gyei 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 4531,5 mil lió fo rint,
b) a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ ki egé szí tés 4910,5

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

2007. év után járó hoz zá já ru lás és tá mo ga tás 379,0 mil lió
fo rint.

(5) 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 so kat és nor ma tív, kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá so kat sa ját szá mí tá sa ik alap ján az
õket tény le ge sen meg il le tõ nél 3%-kal ma ga sabb mér ték -
ben vet ték igény be, az Áht. 64/A.  §-ának (4) be kez dé se
sze rint 374,7 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 az R. tar tal maz za.

(6) 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 6902,0 mil lió fo rint,

b) köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ pót ló la gos tá mo ga tás
1535,0 mil lió fo rint.

Ezek he lyi ön kor mány za ton ként rész le te zett össze ge it
az R. tar tal maz za.

(7) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy azon he lyi
 önkormányzatokat, ame lyek nek az õket 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 397,0 mil lió fo rint igény be vé te li ka mat fi ze té si
 kötelezettség ter he li. En nek he lyi ön kor mány za ton ként
rész le te zett össze gét az R. tar tal maz za.

(8) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a he lyi
 önkormányzatoknak 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 318,1 mil lió
fo rint,

b) a szo ci á lis el lá tá sok kal kap cso la tos egyéb támoga -
tások jog cí men 25,2 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) te le pü lé si ön kor mány za tok tá mo ga tá sa
jog cí men 1441,6 mil lió fo rint,

d) a he lyi ön kor mány za tok szín há zi tá mo ga tá sa jog -
címen 1,0 mil lió fo rint,

e) a nyá ri gyer mek ét kez te tés szo ci á lis célú tá mo ga tá sa
jog cí men 2,9 mil lió fo rint,

f) a te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok egy sze ri ki egé -
szí tõ tá mo ga tá sa jog cí men 0,3 mil lió fo rint,

g) tá mo ga tás a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok
egyes ki adá sa i hoz jog cí men 6,0 mil lió fo rint,

h) a 2006. 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 egyen leg ében 576,0 mil lió fo rint
le mon dá si és vissza fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zett,
ame lyek ön kor mány za tok sze rin ti rész le te zé sét az R. tar -
tal maz za.

(9) 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 já ban meg ha tá ro zott ha tár idõ re te kin tet tel, az 
Áht. 64/A.  §-a alap ján 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 2008.
már ci us 27. nap já tól ke let ke zik.

(10) Amennyi ben a (9) be kez dés 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 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.

(11) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a te le pü lé si ön -
kor mány za tok

a) sa ját el szá mo lá suk alap ján a (4) be kez dés b) pont ja
és a (6) be kez dés b) pont ja sze rint 6445,5 mil lió fo rint pót -
ló la gos tá mo ga tás ra jo go sul tak,
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b) 2007. évi jö ve de lem-dif fe ren ci á ló dás mér sék lés el -
szá mo lá sa ke re té ben a Költ ség ve té si Tör vény 4. szá mú
mel lék le té nek B) III/7. pont ja alap ján 9841,8 mil lió fo rint
tá mo ga tást igé nyel tek vissza a költ ség ve tés bõl,

c) 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 5367,0 mil lió 
fo rint tá mo ga tás ra jo go sul tak,
amely össze gek át uta lá sá ról a Pénz ügy mi nisz té ri um ren -
del ke zett.

8.  § (1) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy az Ál la -
mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: ÁSZ tör vény) 2.  §-ának (5) be kez dé se
alap ján vég zett el len õr zé sek a he lyi ön kor mány za tok nál

a) nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok jog cí -
men – a jog ta la nul igény be vett 305,0 mil lió fo rint és a pót -
ló la go san járó 35,5 mil lió fo rint – egyen leg ében 269,5 mil -
lió fo rint,

b) jö ve de lem dif fe ren ci á ló dást 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 – a köz pon ti költ ség ve tés nek járó 8,3 mil lió fo rint,
és az ön kor mány za tok ré szé re fo lyó sí tan dó 1,2 mil lió
 forint – egyen leg ében 7,1 mil lió fo rint,

c) köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí men 23,2 mil lió
 forint,

d) 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 – a jog ta -
la nul igény be vett 7,8 mil lió fo rint és a pót ló la go san járó
0,1 mil lió fo rint – egyen leg ében 7,7 mil lió fo rint,

e) cím zett és cél tá mo ga tá sok jog cí men 166,9 mil lió
 forint,

f) me gyei ön kor mány za tok 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 el szá mo lá sa alap ján 1,2 mil lió fo rint,

g) te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si tá mo ga tás
jog cí men 8,5 mil lió fo rint
tá mo ga tás igény be vé te lét jog ta lan nak mi nõ sí tet ték, va la -
mint ja vas la tot tet tek a jö ve de lem dif fe ren ci á ló dás mér sék -
lés el szá mo lá sá ban meg ál la pí tott el té ré sek kö vet kez mé -
nye ként a be ru há zá sok után pót ló la go san járó 0,3 mil lió
fo rint köz pon ti költ ség ve tés ál ta li át uta lá sá ra.

(2) Az Or szág gyû lés fel ké ri az Ál la mi Szám ve võ szé ket, 
hogy az ÁSZ tör vény 25.  § (1) be kez dé se alap ján hív ja fel
az ön kor mány za to kat és a több cé lú kis tér sé gi tár su lá so kat, 
hogy a jog ta la nul igény be vett tá mo ga tá so kat a köz pon ti
költ ség ve tés ré szé re, a 7.  § (10) be kez dé sé ben meg je lölt
szám lá ra 30 na pon be lül – a Kincs tár ral egyez te tett, az
Áht. 64/C.  § (2) be kez dé se sze rin ti ka mat tal együtt – fi zes -
sék vissza, és egy ide jû leg a meg tett in téz ke dés rõl írás ban
ér te sít sék a vissza fi ze tés do ku men tu má nak csa to lá sá val az 
Ál la mi Szám ve võ szé ket.

(3) Amennyi ben az Ál la mi Szám ve võ szék a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ re nem kap ér te sí tést az ön -
kor mány zat tól, il let ve a több cé lú kis tér sé gi tár su lás tól a
jog ta la nul igény be vett tá mo ga tá sok vissza fi ze té sé rõl, úgy 
az Ál la mi Szám ve võ szék 8 na pon be lül ér te sí ti a Kincs tárt, 

hogy a vissza fi ze tést nem tel je sí tõk re vo nat ko zó Ál la mi
Szám ve võ szék el len õr zé si je len tés alap ján a köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény ren del ke zé sei sze rint hoz zon ha tá ro za tot 
és a vég re haj tás so rán az Áht. 64/D.  § (9)–(10) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint in téz ked jen.

(4) A (3) be kez dés alap ján ho zott ha tá ro zat ese té ben a
ka mat fi ze té si kö te le zett ség szá mí tá sá nál a 64/D.  §-ra vo -
nat ko zó sza bá lyok sze rint kell el jár ni.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen az Ál la mi
Szám ve võ szék 8 na pon be lül ér te sí ti a Pénzügyminiszté -
riumot a pót ló la go san járó tá mo ga tá sok ra jo go sult ön kor -
mány za tok ról, azon be lül tá mo ga tá si jog cí men kén ti rész -
le te zés ben. A Pénz ügy mi nisz té ri um 30 na pon be lül in téz -
ke dik a tá mo ga tá sok Kincs tá ron ke resz tül tör té nõ át uta lá -
sá ról.

9.  § (1) Egyes köz pon to sí tott elõ irány za tok 2007. évi
fel hasz ná lá sá nak le ve ze té sét, to váb bá a ko ráb bi évek ma -
rad vá nyá nak meg ál la pí tá sát a 4. szá mú mel lék let rész -
letezi.

(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 2007. évi cím zett és cél tá -
mo ga tá si elõ irány za tá nak, tel je sí té sé nek és ma rad vá nyá -
nak ala ku lá sát a 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(4) A he lyi ön kor mány za tok 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 és fel hasz ná lá sá nak ala ku lá sát a 8. szá mú mel lék -
let rész le te zi.

(6) A he lyi ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá -
sai nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sá nak ala ku 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 épí té sé nek tá mo ga -
tá sá ra nyúj tott elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak ala ku 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 30 658,8 mil -
lió fo rint, a fej lesz té si és vis ma i or tá mo ga tás ma rad vá nya
13 232,6 mil lió fo rint, a vis ma i or tar ta lék tá mo ga tás ma -
rad vá nya 0,2 mil lió fo rint.

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

Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
ÁPV Zrt.) 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 16. szá mú mel lék let sze rint;
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b) tu do má sul ve szi, hogy az ÁPV Zrt. 2007-ben a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007.
évi CLXIX. tör vény 6.  § (1) be kez dé se alap ján 138 267,0
mil lió fo rin tot fi ze tett be a Kincs tá ri Egy sé ges Szám lá ra.

11.  § (1) Az egy há zi köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó kat
3708,75 mil lió fo rint egy sze ri – a 2007. 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 2008. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. 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 2008 de cem be ré ben.

(2) Az egy há zi szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi in téz mény fenn tar tó kat 2473,8 mil lió fo rint egy sze -
ri – a 2007. évi ön kor mány za ti, szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és
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 2008.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény
1. szá mú mel lék let, XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri um 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 2008 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 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi
CLXIX. 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 eme lé sé vel 2008. év ben 146,1 mil lió fo rint
pót ló la gos tá mo ga tás ra jo go sul tak.

(4) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a felsõok -
tatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 120.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
2007. év ben 21 410,7 mil lió fo rint ér ték ben vá sá rol tak és
1105,0 mil lió fo rint ér ték ben vál tot tak vissza ál lam pa pírt.

12.  § (1) Az Or szág gyû lés a Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke -
ret (I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv) for rá sa i ra vo nat ko zó, a
Költ ség ve té si Tör vény 54.  § (1) be kez dé se alap ján tett
2007. évi kö te le zett ség vál la lást 28 043,9 mil lió fo rint
összeg ben hagy ja jóvá.

(2) Az Or szág gyû lés az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés for rá sa i ra vo nat ko zó, a Költ ség ve té si Tör vény
54.  § (1) be kez dé se alap ján tett 2007. évi kö te le zett ség vál -
la lást 576,2 mil lió fo rint összeg ben hagy ja jóvá.

(3) Az Or szág gyû lés a Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia
Ke ret (Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv) for rá sa i ra vo -
nat ko zó, a Költ ség ve té si Tör vény 54.  § (3) be kez dé se
alap ján tett 2007. évi kö te le zett ség vál la lást 140 030,7 mil -
lió fo rint összeg ben hagy ja jóvá.

(4) Az Or szág gyû lés a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv
ke re té ben, a Költ ség ve té si Tör vény 54.  § (1) be kez dé se

alap ján tett 2007. évi kö te le zett ség vál la lást 19 349,4 mil -
lió fo rint összeg ben hagy ja jóvá.

(5) Az Or szág gyû lés az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz -
té si Prog ram ke re té ben, a Költ ség ve té si Tör vény 54.  §
(4) be kez dé se alap ján tett 2007. évi kö te le zett ség vál la lást
64 792,2 mil lió fo rint összeg ben hagy ja jóvá.

(6) Az Or szág gyû lés a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha -
niz mus és az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus for rá sa i ra
vo nat ko zó, a Költ ség ve té si Tör vény 54.  § (2) be kez dé se
alap ján tett 2007. évi kö te le zett ség vál la lást 4402,5 mil lió
fo rint összeg ben hagy ja jóvá.

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

14.  § (1) 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.

(2) Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok 2007. évi össze -
vont költ ség ve té se vég re haj tá sá nak mér le gét a 12. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

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 és
 állami alap jut ta tás já ra dé ká ból fenn ál ló kö ve te lé sek ál lo -
má nya 2007. de cem ber 31-én 1195,9 mil lió fo rint, amely -
bõl 477,1 mil lió fo rint a köl csön tí pu sú, 718,8 mil lió fo rint
a já ra dék cí mén elõ írt kö ve te lés.

(2) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról
 szóló 2007. évi CXXVIII. tör vény 15.  §-ának (1) be kez dé -
se sze rint 2006. de cem ber 31-én ilyen cí men fenn állt
1932,4 mil lió fo rint kö ve te lés 2007. év so rán a kö vet ke zõk 
sze rint vál to zott:

a) az ál la mi alap jut ta tás já ra dé ka ként 2007. év ben be -
folyt tör lesz té sek össze ge 181,3 mil lió fo rint tal csök ken -
tet te az ál lo mányt,

b) a jog erõs bí rói vég zés sel le zárt fel szá mo lá sok nál el -
szá molt vesz te ség 555,2 mil lió fo rint tal csök ken tet te a
 követelés ál lo mányt.

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 2008. de cem ber
31-éig a köz pon ti költ ség ve tés

a) a pénz be li és az 1947-es Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl
ere dõ kár pót lás alap ján meg ál la pí tott élet já ra dék meg té rí -
té se jog cí mén 11,7 mil lió fo rin tot a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz -
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ga tó ság (a továb biak ban: NYUFIG) 10032000-01301108- 
00000000 „El lá tá si” szám lá ja ja vá ra,

b) 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 119,4 mil lió fo rin tot a NYUFIG
10032000-01301108-00000000 „El lá tá si” szám lája
 javára,

c) a köz gyógy el lá tás fi nan szí ro zá sa jog cí mén 181,3
mil lió fo rin tot az Egész ség biz to sí tá si Alap nak (a továb -
biak ban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP 
el szá mo lá si szám la” ja vá ra
té rít sen meg.

17.  § (1) Az Or szág gyû lés el ren de li, hogy
a) a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak (a továb biak ban:

Ny. Alap) az e tör vény 20.  §-ának c) pont já ban meg ál la pí -
tott 206,8 mil lió fo rint, va la mint

b) az E. Alap nak az e tör vény 22.  §-ának c) pont já ban
meg ál la pí tott 27 407,5 mil lió fo rint össze gû több le tét
tar ta lék ként kell ke zel ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti több let – az Ny. Alap nál és
az E. Alap nál meg ál la pí tott összeg ará nyá ban – ki zá ró lag
nyug díj- és egész ség biz to sí tá si ki adá sok for rá sá ul szol -
gálhat.

18.  § 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.  §-a (2) be kez dé -
sé nek f) pont ja alap ján 1487,8 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 2008. de cem ber 31-éig té rít sen
meg.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI
ALAPJAI 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

VÉGREHAJTÁSA

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI
2007. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK

FÕÖSSZEGE, A TÖBBLET MÉRTÉKE

19.  § (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 2007. évi költ ség ve -
té se vég re haj tá sát

a) 4 318 710,2 mil lió fo rint be vé te li fõ összeg gel,
b) 4 291 095,9 mil lió fo rint ki adá si fõ összeg gel,
c) 27 614,3 mil lió fo rint több let tel

jó vá hagy ja.

(2) A tár sa da lom biz to sí tá si al rend szer 2007. évi össze -
vont költ ség ve té se vég re haj tá sá nak mér le gét a 15. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

II. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20.  § Az Or szág gyû lés az Ny. Alap 2007. évi költ ség ve -
té sé nek vég re haj tá sát

a) 2 642 685,9 mil lió fo rint be vé te li fõ összeg gel,
b) 2 642 479,1 mil lió fo rint ki adá si fõ összeg gel,
c) 206,8 mil lió fo rint több let tel

jó vá hagy ja.

21.  § (1) Az Or szág gyû lés az Ny. Alap 2007. évi mû kö -
dé si elõ irány zat-ma rad vá nyát 939,6 mil lió fo rint összeg -
ben jó vá hagy ja, amely bõl az elõ zõ évi ma rad vány össze ge
265,3 mil lió fo rint.

(2) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy az Ny. Alap 
2007. évi mû kö dé si ki adá sai 972,2 mil lió fo rint elõ zõ évi
elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá sát tar tal maz zák.

III. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

22.  § Az Or szág gyû lés az E. Alap 2007. évi költ ség ve té -
sé nek vég re haj tá sát

a) 1 676 024,3 mil lió fo rint be vé te li fõ összeg gel,
b) 1 648 616,8 mil lió fo rint ki adá si fõ összeg gel,
c) 27 407,5 mil lió fo rint több let tel

jó vá hagy ja.

23.  § (1) Az Or szág gyû lés az E. Alap mû kö dé si elõ -
irány zat-ma rad vá nyát 1450,6 mil lió fo rint összeg ben jó -
vá hagy ja.

(2) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy az E. Alap
mû kö dé si ki adá sai 1718,1 mil lió fo rint elõ zõ évek elõ -
irány zat-ma rad vá nyá nak a fel hasz ná lá sát tar tal maz zák.

IV. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

24.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja 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, 3. Ter mé szet be ni el lá tá sok al cí men be lül az
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5. Gyó gyá sza ti se géd esz köz-tá mo ga tás jog cím cso port nál
1312,8 mil lió fo rint fel hasz ná lá sát.

25.  § 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 82.  §-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 317,5 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 517,4 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, és a ti zen har ma dik havi nyug díj, va la mint a
nyug dí jak kor rek ci ós eme lé sé vel 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 727,3 mil lió fo rint,

c) 73.  §-ának (6) be kez dé se, il let ve a 81.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se alap ján

ca) a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél a nyug -
el lá tá sok al cí men be lül az adott elõ irány zat ter hé re mél tá -
nyos sá gi ala pon meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug el lá tás ra
202,1 mil lió fo rint, mél tá nyos sá gi ala pú nyug díj eme lés re
693,5 mil lió fo rint, egy sze ri se gély re 153,2 mil lió fo rint,

cb) a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet nél mél -
tá nyos sá gi el lá tás ra a 2. cím, 2. Egész ség biz to sí tás pénz -
be li el lá tá sai al cí men be lül a 2. Táp pénz jog cím cso port nál
114,4 mil lió fo rint, 1. Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély jog -
cím cso port elõ irány zat nál 4,7 mil lió fo rint, a 6. Gyer mek -
gon do zá si díj jog cím cso port elõ irány zat nál 21,4 mil lió fo -

rint, a 3. Ter mé szet be ni el lá tá sok al cí men be lül 1. Gyó gyí -
tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím cso port nál 17,2 mil lió fo rint,

d) 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 ki emelt elõ irány za ta
fe lett 80,6 mil lió fo rint
fel hasz ná lá sa tör tént meg.

26.  § Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról
 szóló 2007. évi CXXVIII. tör vény 16.  §-ában 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.

27.  § Az Or szág gyû lés az Ny. Alap mér le gét a 13. szá -
mú mel lék let és az E. Alap mér le gét a 14. szá mú mel lék let
sze rint hagy ja jóvá.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

29.  § Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter és a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter,
hogy az e tör vény 7.  § (1)–(2), (5)–(8) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat ren de let ben hir des se ki.

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 el nö ke
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1. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. 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

I. FEJEZET
2007. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás

I. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Or szág gyû lés Hi va ta la

1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei 15 101,8 15 582,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 410,0 686,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 661,0 8 534,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 197,7 2 162,4

3 Do lo gi ki adá sok 3 067,2 3 050,3

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 777,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 432,6 617,2

2 Fel újí tás 1 153,3 1 624,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18,1

3 Köl csö nök 15,9 15,9
2 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 715,0 736,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0 11,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 409,0 428,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 125,9 126,0

3 Do lo gi ki adá sok 132,4 136,4

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 36,7 70,5

2 Fel újí tás 10,0 6,5

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

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

1 ePar la ment 40,0 3,4

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 Kép vi se lõ-tes tü let vál tá sá val kap cso la tos kiadások

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 753,0

7 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 287,1 287,1

1–4. cím össze sen: 16 556,9 413,0 16 143,9 17 555,0 1 493,2 16 322,5

5 Köz be szer zé sek Ta ná csa

1 Köz be szer zé sek Ta ná csa 219,2 245,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 520,0 1 624,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 536,2 547,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 190,5 164,3

3 Do lo gi ki adá sok 972,9 974,7
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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 27,6 22,6

2 Fel újí tás 12,0 7,5

3 Köl csö nök 38,5 8,5
2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 7,3 7,3

5. cím össze sen: 1 746,5 1 520,0 226,5 1 754,6 1 633,4 245,8

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

7 Pár tok tá mo ga tá sa

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

1 Ma gyar Szo ci a lis ta Párt 953,7 953,7

2 FIDESZ – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség 833,2 833,2

3 SZDSZ – A ma gyar li be rá lis párt 261,1 261,1

4 Ma gyar De mok ra ta Fó rum 227,6 226,3

5 Ke resz tény de mok ra ta Nép párt 235,4 235,4

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

4 MIÉP – Job bik a har ma dik út 37,9 37,9

8 Párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Tán csics Mi hály Ala pít vány 494,2 494,2

2 Szö vet ség a Pol gá ri Ma gyar or szá gért Ala pít vány 383,8 383,8

3 An tall Jó zsef Ala pít vány 91,0 91,0

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 111,3 111,3

5 Ba ran ko vics Ist ván Ala pít vány 120,3 120,3

6–8. cím össze sen: 3 859,5 3 858,2

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 5 668,2 5 467,8

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 7 249,8 7 165,7

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 666,4

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 1 424,6 1 408,6

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 17,7

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 9 452,9 9 452,9

14 Ma gyar Táv ira ti Iro da Rt. tá mo ga tá sa

1 Köz szol gá la ti fel ada tok ra 2 100,0 2 233,0

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 25 596,7 25 082,4

10–15. cím össze sen: 52 242,2 52 244,5
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16 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 36,0

2 Gö rög Or szá gos Ön kor mány zat 35,0 35,0

3 Hor vá tok Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 88,6 88,6

4 Né me tek Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 173,9 173,9

5 Ro má nok Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 50,7 50,7

6 Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat 225,6 225,6

7 Len gyel Or szá gos Ön kor mány zat 35,0 35,0

8 Ör mény Or szá gos Ön kor mány zat 35,0 35,0

9 Szlo vák Or szá gos Ön kor mány zat 89,4 89,4

10 Szlo vén Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány zat 39,9 39,9

11 Szerb Or szá gos Ön kor mány zat 47,6 47,6

12 Ru szin Or szá gos Ön kor mány zat 28,6 28,6

13 Uk rán Or szá gos Ön kor mány zat 28,6 28,6

17 Or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa

1 Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 15,0 15,0

2 Gö rög Or szá gos Ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 12,0 12,0

3 Hor vá tok Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 45,0 45,0

4 Né me tek Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 70,0 70,0

5 Ro má nok Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 16,5 16,5

6 Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 70,0 70,0

7 Len gyel Or szá gos Ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 14,0 14,0

9 Szlo vák Or szá gos Ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 88,8 88,8

10 Szlo vén Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 16,2 16,2

11 Szerb Or szá gos Ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 27,0 27,0

12 Ru szin Or szá gos Ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá mo ga tá sa 6,0 6,0

16–17. cím össze sen: 1 294,4 1 294,4

Össze sen: 75 699,5 1 933,0 16 370,4 76 706,7 3 126,6 16 568,3

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal 1 024,1 1 341,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 424,7 702,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 140,0 137,8

3 Do lo gi ki adá sok 346,8 382,7

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 2,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 105,6 50,3

2 Fel újí tás 3,0 2,3

3 Köl csö nök 4,0 0,7 0,7
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2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Cél elõ irány za tok

1 Ál la mi ki tün te té sek 282,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 239,4

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

3 Do lo gi ki adá sok 41,9

2 Ál lam fõi Pro to koll ki adá sai 277,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 34,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 237,9

3 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 74,4 74,4

Össze sen: 1 658,5 1 658,5 1 276,3 4,5 1 341,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Al kot mány bí ró ság 1 474,2 1 586,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7 7,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 850,0 908,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 275,7 286,2

3 Do lo gi ki adá sok 276,5 270,4

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 8,3 14,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 70,0 133,4

2 Fel újí tás 12,0 7,6

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

1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 48,5 48,5

Össze sen: 1 532,7 10,0 1 522,7 1 606,1 22,1 1 586,7

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Or szág gyû lé si Biz tos Hi va ta la 1 336,8 1 429,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 820,5 849,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 261,2 263,9

3 Do lo gi ki adá sok 173,2 200,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,3
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1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 81,9 53,7

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

1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 42,3 42,3

Össze sen: 1 379,1 1 379,1 1 366,9 4,8 1 429,1

V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Ál la mi Szám ve võ szék 7 342,7 7 790,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18,0 26,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 747,5 5 005,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 483,7 1 514,1

3 Do lo gi ki adá sok 955,9 1 154,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,0 9,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 161,9 251,7

2 Fel újí tás 13,7 111,0

3 Köl csö nök 3,0 3,0

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

4 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 253,7 253,7

Össze sen: 7 616,4 20,0 7 596,4 8 040,4 38,9 7 790,5

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bí ró sá gok 61 641,3 64 840,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 145,6 5 488,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 45 318,6 44 298,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 422,4 13 407,1

3 Do lo gi ki adá sok 7 643,7 10 753,7

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

6 Ka mat fi ze té sek 0,3

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 348,5 416,8

2 Fel újí tás 53,7 59,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 282,0

3 Köl csö nök 100,3 100,3

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 1 050,0 975,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 237,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 050,0

2 Ptk. alap ján tör té nõ kár té rí tés 7,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 7,0 7,9

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) 11,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 51,0

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
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 22,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 22,7

2 Az igaz ság szol gál ta tás fenn tart ha tó kép zé si rend sze ré nek ki ala kí tá sa 
a Ma gyar Bí ró kép zõ Akadémia keretében

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 43,7 40,0
3 Do lo gi ki adá sok 43,7 113,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 95,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 95,4

3 A ma gyar bí rák kom mu ni ká ci ós ka pa ci tá sá nak to váb bi erõsítése
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 26,0

3 Do lo gi ki adá sok 26,0

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 el szám olá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 45,6

6 Kincs tá ri szám la ve ze té si díj ki adá sa i ra 2,0

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

7 Nem ze ti Fej lesz té si Terv vég re haj tá sa 116,0 116,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 50,0 7,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 66,0

15 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 2 179,3 2 179,3

Össze sen: 70 280,3 5 284,7 64 995,6 70 830,5 5 678,7 65 943,3

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyész sé gek 27 906,3 29 657,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 26,3 117,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 017,4 19 618,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 979,3 6 121,6
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3 Do lo gi ki adá sok 2 589,7 2 715,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0 1,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,7 13,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 100,9 1 129,5
2 Fel újí tás 100,0 131,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 144,0 42,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 0,2

3 Köl csö nök 26,0 26,0 37,2 37,2
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

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

3 EU tag ság ból ere dõ fel ada tok 24,0 23,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12,0 11,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,0 1,8
3 Do lo gi ki adá sok 10,0 8,8

4 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 963,7 963,7
6 Jog erõ sen meg ál la pí tott kár té rí té sek cél elõ irány za ta 30,0 2,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 2,6

Össze sen: 28 980,0 56,0 28 924,0 29 822,1 168,4 29 683,5

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 tás fel ada tai 16 391,3 16 316,7
12 Szo ci á lis és gyer mek vé del mi bent la ká sos és át me ne ti el he lye zés 32 719,0 32 559,9
13 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 1 068,0 1 069,2
14 Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa 6 052,4 6 092,8
15 Köz ok ta tá si alap-hoz zá já ru lá sok 327 352,7 325 340,2
16 Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hoz zá já ru lá sok 101 344,3 100 602,3
17 Gyer mek- és if jú ság vé de lem mel össze füg gõ szo ci á lis jut ta tá sok, szolgáltatások 29 538,4 28 824,3

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 3 000,0 974,7
2 La kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tá sa 4 800,0 4 599,3
3 Kom pok, ré vek fenn tar tá sá nak, fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa 150,0 150,0
4 Ha tár át ke lõ he lyek fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sa 85,0 85,0
5 Te le pü lé si és te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok mû kö dé sé nek ál ta lá nos támogatása 1 337,9 1 325,3
6 Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz 1 100,0 1 044,7
7 Könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tás, mú ze u mok szak mai 

tá mo ga tá sa 710,0 708,1
8 He lyi ön kor mány za tok hi va tá sos ze ne ka ri és ének ka ri tá mo ga tá sa 1 010,0 1 007,7
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9 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 9 090,0 53 774,7

10 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 600,0 649,9

11 A 2006. 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 7 200,0 6 484,6

12 Ön kor mány za tok és jogi sze mé lyi sé gû tár su lá sa ik eu ró pai uni ós fej lesz té si pá lyá za tai sa ját 
for rás ki egé szí té sé nek tá mo ga tá sa 10 100,0 4 931,5

13 He lyi kö zös sé gi köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sa 35 240,0 35 135,3

14 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 8 000,0 7 767,2

15 A szak mai vizs gák le bo nyo lí tá sá nak tá mo ga tá sa 470,0 469,9

16 Esély egyen lõ sé get, fel zár kóz ta tást se gí tõ tá mo ga tá sok 2 600,0 2 566,0

17 He lyi ön kor mány za ti hi va tá sos tûz ol tó sá gok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 1 930,0 1 289,9

18 Köz ok ta tás-fej lesz té si cé lok tá mo ga tá sa 6 300,0 5 643,1

20 Egyes pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa 400,0 396,7

21 Bel te rü le ti utak szi lárd bur ko lat tal való el lá tá sá nak tá mo ga tá sa 2 500,0 2 484,4

22 A vi zit díj vissza té rí té sé nek tá mo ga tá sa 100,0 12,0

23 Az alap fo kú mû vé szet ok ta tás tá mo ga tá sa 350,0 387,6

24 Bel te rü le ti bel víz ren de zé si cé lok tá mo ga tá sa 1 500,0 1 406,0

25 Te le pü lé si hul la dék köz szol gál ta tá sá nak fej lesz té se, elõ zõ évi maradványfelhasználás 418,2

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 támogatása 12 500,0 17 227,4

2 Ál la mi tá mo ga tás a tar tó san fi ze tés kép te len hely zet be ke rült he lyi ön kor mány za tok 
adós ság ren de zé sé re irá nyu ló hi tel fel vé tel vissz ter hes ka mat tá mo ga tá sá ra, 
az adós ság ren de zés alatt mû kö dé si cél ra igé nyel he tõ tá mo ga tás ra, valamint a pénz ügyi 
gond nok díjára 300,0 2,3

3 A mû kö dés kép te len he lyi ön kor mány za tok egyéb tá mo ga tá sa 1 400,0 6 299,9

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

1 Kõ szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa 9 479,7 9 479,7

2 Báb szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa 387,3 387,3

3 Szín há zak pá lyá za ti tá mo ga tá sa 943,0 943,0

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 hoz

1 Pe da gó gus szak vizs ga, to vább kép zés, emelt szin tû érett sé gi vizs gáz ta tás ra való 
fel ké szü lés tá mo ga tá sa 1 787,0 1 764,0

2 A fõ vá ro si és me gyei köz ala pít vá nyok szak mai te vé keny sé ge 1 690,9 1 690,9

3 Pe da gó gi ai szak szol gá lat 3 426,2 3 395,6

2 Ki egé szí tõ tá mo ga tás egyes szo ci á lis fel ada tok hoz

1 Egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se 26 356,4 27 325,8

2 Ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa 4 763,7 4 620,2

3 Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga tá mo ga tá sa 104,4 105,6

4 A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok tá mo ga tá sa 19 300,0 22 251,8

6 Cím zett és cél tá mo ga tá sok 57 500,0 64 367,4

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 10 870,0 9 857,7

8 Vis ma i or tar ta lék 360,0 771,8

2
0

0
8

/1
7

1
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
2

0
6

2
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
2007. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



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 
épí té sé nek tá mo ga tá sa 65 550,0 35 648,2

10 A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 5 800,0 5 220,1

11 Az egész ség ügyi struk tú ra vál tás hoz kap cso ló dó sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé kai ki fi ze té si 
kö te le zett sé gé nek támogatása 613,8

12 Nyá ri gyer mek ét kez te tés szo ci á lis célú tá mo ga tá sa 1 059,1

13 A 2006 ta va szán ki ala kult rend kí vü li ár víz, va la mint a 2006. elsõ  hó nap ja i ban be kö vet ke zett 
je len tõs bel víz mi att ke let ke zett ká rok eny hí té sé vel össze füg gés ben ke let ke zett tá mo ga tá si 
több let igé nyek kielégítése 65,1

15 Te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok egy sze ri ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 15,4

16 Tá mo ga tás a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok egyes ki adá sa i hoz 297,2

17 A mar tin sa la kos fel töl tés re épült, élet ve szé lyes sé vált ózdi köz gaz da sá gi szak kö zép is ko la 
ki vál tá sá nak támogatása 500,0

18 A szom bat he lyi szín ház elõ ké szí té sé nek és a ki vi te le zés I. üte mé nek tá mo ga tá sa 1 000,0

19 A Mis kol ci Vá ro si Uszo da be ru há zá sa i nak be fe je zé sé nek tá mo ga tá sa 500,0

20 Nyír bá to ri gyógy für dõ fej lesz tés tá mo ga tá sa 400,0

Össze sen: 835 557,6 860 326,5

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás 5 456,4 7 865,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,7 89,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 812,0 4 840,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 197,0 1 501,7

3 Do lo gi ki adá sok 446,6 673,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,5 36,9

3 Köl csö nök 5,0 3,0 2,5 4,4
2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 4 773,5 15 945,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 175,6 4 171,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 250,6 2 976,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 407,2 967,3

3 Do lo gi ki adá sok 2 532,5 9 522,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 220,7 1 869,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 726,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 448,6 3 914,4

2 Fel újí tás 88,5 50,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 352,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 56,9

3 Köl csö nök 1,0 1,0 1,5
2 Kor mány za ti Sze mély ügyi, Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont 165,5 347,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 135,0 478,9
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 179,4 461,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 54,4 133,4
3 Do lo gi ki adá sok 61,6 231,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 65,5

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 5,1 35,8

3 Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal 9 222,7 21 823,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18 894,2 16 954,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 235,1 2 610,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 634,5 776,6
3 Do lo gi ki adá sok 24 251,1 31 615,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 187,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 290,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 837,6 6 806,7
2 Fel újí tás 158,6 139,8

3 Köl csö nök 0,4
4 Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal 282,5 29,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 136,9 23,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 44,5 4,1
3 Do lo gi ki adá sok 94,5 6,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 77,3

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

5 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 163,8 170,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,8 2,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 77,7 82,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 27,1 24,7
3 Do lo gi ki adá sok 59,2 46,7

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 2,6 18,8

6 Szü lõ föld Alap Iro da
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 232,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 99,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 28,7
3 Do lo gi ki adá sok 44,6

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 7,3

7 Táv köz lé si 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 62,0
8 ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da lom stra té gi ai Ku ta tó Intézet 216,4 579,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 30,0 56,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 159,7 171,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 50,9 53,1
3 Do lo gi ki adá sok 35,8 250,4

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 111,8
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9 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Cél elõ irány za tok

1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok 465,0 589,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 139,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 40,4

3 Do lo gi ki adá sok 285,0 92,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 382,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 91,6

3 Köl csö nök 7,4 7,4
2 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 19,0

3 Af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si se gély prog ram ki adá sa i nak tá mo ga tá sa 500,0 25,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 15,0

3 Do lo gi ki adá sok 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 235,0

4 Tár sa da lom po li ti kai ku ta tá sok, mo ni tor ing és kap cso ló dó ki adá sok tá mo ga tá sa 20,0 19,6

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

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

3 Do lo gi ki adá sok 17,6

5 Kor mány és MTA kö zöt ti ku ta tá si meg ál la po dá sok ki adá sai 180,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 72,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,0

3 Do lo gi ki adá sok 76,0

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

6 Au di o vi zu á lis mé dia sza bá lyo zás 150,0 148,4

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 123,6 82,6

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

7 Nem ze ti és ki emelt ün ne pek, egyéb ren dez vé nyek, ese mé nyek tá mo ga tá sa 450,0 1 108,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 18,6

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

3 Do lo gi ki adá sok 426,0 770,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 85,8

8 La kos sá gi tá jé koz ta tás hoz kap cso ló dó ki adá sok 1 770,0 2 732,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 744,0 1 679,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 88,6

9 Köz szol gá la ti és köz igaz ga tá si mi nõ ség fej lesz té si fel ada tok 26,7 25,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,3

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 13,7 18,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,0

10 Ál la mi ve ze tõk kel kap cso la tos és egyéb hu mán fel ada tok tá mo ga tá sa 70,0 70,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,8
3 Do lo gi ki adá sok 66,0 62,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,4

11 Nem zet kö zi tag dí jak 1,0 1,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,0 1,1
12 Köz tiszt vi se lõi to vább kép zé si rend szer és ve ze tõ kép zés tá mo ga tá sa 150,0 5,3

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 9,6
3 Do lo gi ki adá sok 110,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,2

13 Kor mány za ti sze mély ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa 250,0 29,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,0
3 Do lo gi ki adá sok 64,0 7,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 160,0

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 2 520,0 3 076,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 45,6

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 2 244,0 3 464,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0 309,4

15 Kor mány za ti in for ma ti kai fej lesz té si kö te le zett sé gek 500,0 579,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 200,0 234,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 328,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 300,0

16 EXPO 2010 Vi lág ki ál lí tá son való rész vé tel elõ ké szí té se 102,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 26,4
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17 EU in teg rá ci ós kép zés

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

20 Ké szen lé ti rend sze rek, EDR üze mel te té sé vel kap cso la tos ki adá sok 12 090,0 14 215,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,6
3 Do lo gi ki adá sok 10 695,0 10 353,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 395,0

23 A 2012. évi lab da rú gó EB pá lyá zat tal kap cso la tos ál la mi fel ada tok 25,0 25,0

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

24 Ál lam re form Bi zott ság fel ada ta i val kap cso la tos ki adá sok 60,0 29,4

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 5,0

3 Do lo gi ki adá sok 45,0 25,9

25 Ki sebb sé gi in téz mé nyek át vé te lé nek és fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sa 70,0 70,0

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 70,0 46,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,1

26 Ki sebb sé gi ko or di ná ci ós és in ter ven ci ós ke ret 38,0 158,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,5
3 Do lo gi ki adá sok 0,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 38,0 40,7

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

62 Az 56-os for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ja meg ün nep lé sé nek tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,3
3 Do lo gi ki adá sok 2,9

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

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

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

1 Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány 75,0 75,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,0 75,0

2 Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány 40,0 5 076,0

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 76,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 000,0

3 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 500,0 500,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 499,7 499,7
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6 Avi cen na, Kö zel-ke let Ku ta tá sok Köz ala pít vány 15,0 15,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 15,0
8 Bo lyai Mû hely Köz hasz nú Ala pít vány tá mo ga tá sa 10,0 25,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 35,3

9 Bap tis ta Sze re tet szol gá lat Ala pít vány 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
4 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 prog ram ja i nak tá mo ga tá sa 1 003,0 981,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 32,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11,0
3 Do lo gi ki adá sok 101,0 14,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 767,0 955,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 92,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 26,9

2 Ked vez mény tör vény alap ján járó ok ta tás-ne ve lé si tá mo ga tás és csán gó 
ma gya rok tá mo ga tá sa 3 475,3 5 477,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 35,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0
3 Do lo gi ki adá sok 118,8 8,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 309,5 5 457,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 24,7

3 Nem ze ti je len tõ sé gû in téz mé nyek és prog ra mok tá mo ga tá sa 2 217,8 2 309,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 725,0

3 Do lo gi ki adá sok 46,1 4,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 171,7 1 888,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 423,2

5 Ope ra tív Prog ra mok ke re té ben meg va ló su ló projektek
1 Köz fel ada tok fe lül vizs gá la ta ÁROP-2007/312

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 48,0
3 Do lo gi ki adá sok 48,0

6 Fe je ze ti tar ta lék
1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 375,0 375,0
2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 3 320,3 3 320,3

7 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
1 Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv – Ál lam re form Ope ra tív Prog ram 57,0 630,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 348,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 405,0 48,0

2 Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv – Elekt ro ni kus Köz igaz ga tás Ope ra tív Program 138,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 433,4
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 404,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 476,0

1–9. cím össze sen: 72 304,2 21 431,3 50 872,9 103 970,3 26 946,4 84 890,7

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 8 846,7 9 575,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27,4 33,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 473,7 5 598,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 743,5 1 768,3

3 Do lo gi ki adá sok 1 038,5 1 454,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 243,1 243,1

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 344,9 509,7

2 Fel újí tás 12,9 15,3

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

5 La kás tá mo ga tás 17,5 17,5

3 Köl csö nök 20,0 20,0 37,2 37,3
2 In for má ci ós Hi va tal 7 821,9 8 000,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0 81,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 586,6 3 586,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 133,3 1 133,4

3 Do lo gi ki adá sok 2 630,8 2 938,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 133,8 133,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 365,8 386,0

2 Fel újí tás 10,0 14,6

5 La kás tá mo ga tás 11,6 10,6

3 Köl csö nök 3,8 3,8 23,0 23,0
3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 17 867,8 19 038,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 147,6 490,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 348,2 9 647,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 955,4 3 147,4

3 Do lo gi ki adá sok 3 124,6 3 182,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 95,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 084,8 3 182,0

2 Fel újí tás 154,0 585,6

5 La kás tá mo ga tás 20,9 23,7

3 Köl csö nök 23,0 23,0 56,6 57,5
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 erõsítése

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 12,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,4
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2 OLAF Eu ró pai Uni ós pá lyá za tok 127,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 122,0 21,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 249,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 21,5

3 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 1 097,9 1 097,9

11. cím össze sen: 36 155,1 393,8 35 761,3 38 062,3 844,0 36 613,9

12 Ala pok tá mo ga tá sa

1 Szü lõ föld Alap tá mo ga tá sa

1 Ado mány-ki egé szí tés és SZJA 1%-a 1 000,0 1 000,0

12. cím össze sen: 1 000,0 1 000,0

13 K–600 hír rend szer mû köd te té sé re 400,0 393,1

20 Tar ta lé kok

1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka 42 200,0

2 Cél tar ta lé kok

1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek 49 224,5

2 Köz pon ti tel je sít mé nyösz tön zé si és -ér té ke lé si ke ret 3 500,0

3 Köz pon ti egyen sú lyi tar ta lék 45 000,0

Össze sen: 249 783,8 21 825,1 86 634,2 143 425,7 27 790,4 121 504,6

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 5 446,3 7 405,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20,5 313,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 869,9 5 211,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 812,3 1 247,7

3 Do lo gi ki adá sok 1 504,7 1 040,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 101,5 292,0

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

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 178,4 114,9

2 Fel újí tás 0,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 76,0

3 Köl csö nök 11,0 11,0

5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok 7 493,9 9 572,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 832,5 1 658,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 565,8 6 606,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 720,5 1 990,3

3 Do lo gi ki adá sok 938,4 1 601,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 52,6 470,4
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 38,8 422,4
2 Fel újí tás 10,3 11,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,0
5 La kás tá mo ga tás 11,1

3 Köl csö nök 20,2 20,2
7 Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 10 513,6 12 780,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 461,7 2 064,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 389,2 6 819,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 994,0 2 105,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 775,5 3 468,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 210,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 018,3 5 210,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 708,2 8 523,4
2 Fel újí tás 111,7 329,1
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 57,2
5 La kás tá mo ga tás 57,6

3 Köl csö nök 51,7 51,9
11 Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet 3 313,1 5 338,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 606,0 2 531,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 601,8 1 885,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 515,0 587,3
3 Do lo gi ki adá sok 2 575,7 3 153,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 056,0

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 67,8 527,8
2 Fel újí tás 158,8 228,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 19,2

12 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 100,0 100,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 93,4 127,4

2 Te rü le ti ter ve zé si, prog ra mo zá si és vá ros po li ti kai cél elõ irány zat 65,0 70,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0
3 Do lo gi ki adá sok 20,0 30,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,0 150,8

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

4 La kás- és épí tés ügy
1 Ál la mi Tá mo ga tá sú Bér la kás Prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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3 Do lo gi ki adá sok 106,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 276,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 44,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 92,6

2 Épí tés ügyi cél elõ irány za tok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 600,0 547,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14,0

3 Do lo gi ki adá sok 200,0 3,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 146,0 688,9

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

3 La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 82,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 300,0

4 Fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sa hasz nált lakásra
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 104,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 650,0

5 Lak bér tá mo gat ás 120,0 120,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 189,3

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 120,0

6 Az beszt ce ment bõl épült há zak szak ér tõi vizs gá la ta 10,0 10,0
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 10,0

5 Tu risz ti kai cél elõ irány zat 9 614,5 10 103,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 29,7
3 Do lo gi ki adá sok 400,0 327,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 632,0 5 515,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 160,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 612,5 1 960,7

3 Köl csö nök 30,0 36,0
6 Kis tér sé gi vál ság ke ze lés és ro ma 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 20,4

2 Or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si programok

1 Ba la ton in teg rált fej lesz té si tér ség 343,5 355,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,0
3 Do lo gi ki adá sok 20,0 11,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,0 291,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 299,5 374,7
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2 Du na-men ti in teg rált fej lesz té si tér ség 234,0 234,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,1
3 Do lo gi ki adá sok 34,0 6,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 160,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0 214,5

5 Ki emelt tér sé gek te rü let fej lesz té se (Ve len cei-tó, Ti sza-tó, Du na ka nyar, 
M 8, na túr par kok) 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 10,0 19,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,0 134,2

6 Ki emelt re gi o ná lis re pü lõ tér fej lesz té sek 87,6 87,6

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 79,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 87,6 171,3

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 kormányzati program

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 5,5

8 Kis tér sé gi meg bí zott há ló zat mû köd te té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
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 841,6 838,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 599,5 560,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 110,0 293,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 116,1 423,5

2 Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se 2 701,0 2 701,0

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 1,3

3 Do lo gi ki adá sok 15,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,7 1 865,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 600,0 2 246,1

3 De cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ra mok 264,1 206,6

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,4 449,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 221,7 147,9

4 De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok 12 277,3 12 533,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 176,8
3 Do lo gi ki adá sok 97,0 31,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 822,0 3 505,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 45,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10 358,3 12 077,0

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

1 Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok és mun ka szer ve ze te ik mû kö dé si ki adá sai 420,0 420,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 420,0 397,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,7

2 Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta ná csok és mun ka szer ve ze te ik mû kö dé si kiadásai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 14,2
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 840,0 840,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 840,0 785,2

4 Egyéb te rü let fej lesz té si in téz mé nyek mû kö dé si ki adá sai 20,0 41,0

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 41,0

5 Vi dék fej lesz té si me ne dzse rek fog lal koz ta tá sá nak támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3
3 Do lo gi ki adá sok 20,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 37,3

6 Ön kor mány za ti és tér sé gi ko or di ná to ri há ló zat mû kö dé si ki adá sai 160,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 160,0 25,3

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

1 Fej lesz té si pro jek tek nyil ván tar tá si és ér té ke lé si fel ada tai 
(Re gi o ná lis Fej lesz té si Holding)

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 24,0

2 PHARE Vég re haj tó Szer ve ze ti fel ada tok el lá tá sa 164,1 164,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 164,1 164,1

3 In for má ci ós szol gál ta tá sok mû köd te té se 241,6 241,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 241,6 241,6

6 Be ru há zá sok

1 Köz biz ton sá gi, köz igaz ga tá si és tûz vé del mi be ru há zá sok 57,4 0,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 57,4

2
0

0
8

/1
7

1
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
2

0
6

4
1

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

FEJEZET
2007. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



2 La kás cé lú be ru há zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 68,6

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

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

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

3 Ha tá ron át nyú ló CBC (HU 03XX)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 44,0

3 Do lo gi ki adá sok 59,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 59,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 45,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 45,7

6 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 02XX)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9,5

3 Do lo gi ki adá sok 21,0

7 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 03XX) 115,0 115,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,2

3 Do lo gi ki adá sok 4,0 134,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 87,0 46,0

9 INTERREG III. HU 03XX
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,3

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

3 Do lo gi ki adá sok 33,7

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

3 Do lo gi ki adá sok 23,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 88,2

15 Pro jekt Elõ ké szí tõ Alap II. (PEA II.)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

16 Eu ró pai Uni ós prog ra mo kon ke let ke zett ön kor mány za ti 
ár fo lyam vesz te sé gek kompenzálása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 608,9

14 Nem zet kö zi tag dí jak 40,0 40,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 40,0 20,2

20 Ága za ti cél fel ada tok

1 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ál lo mány ked vez mé nyes nyug el lá tá sá hoz 514,4 514,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 514,4 514,4
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2 Kincs tá ri tranz ak ci ós díj el szá mo lá sa 10,0 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 10,0 38,1

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 610,7 4 815,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 610,7 4 737,3

4 IDEA prog ram tá mo ga tá sa 15,0 15,0

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

7 Ma gyar Tûz ol tó Szö vet ség tá mo ga tá sa 200,0 40,8

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 199,0 40,8

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,3

32 Par lag fû men te sí tés vég re haj tá sá nak tá mo ga tá sa

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 3,0

33 Õr bottyán és tér sé ge csa tor na és szenny víz el ve ze té si rend szer ki épí té se 5 100,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 100,0

34 Egye di ön kor mány za ti be ru há zá sok 863,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 863,5

52 Köz tiszt vi se lõi to vább kép zé si rend szer és köz igaz ga tá si ve ze tõ kép zés 
mû kö dé si feltételei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,4
3 Do lo gi ki adá sok 2,6

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

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 13,0 13,0

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

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
3 Do lo gi ki adá sok 0,6

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 12,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 12,0

89 Egyéb he lyi ön kor mány za ti be ru há zá sok tá mo ga tá sa 268,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 92,8
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91 Ár ví zi vé de ke zé si fel ada tok
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 463,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 463,3
92 Köz pon ti in for ma ti kai kö te le zett sé gek fi nan szí ro zá sa 100,0 307,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 100,0 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 125,6

93 Hi va tá sos ál lo mány élet biz to sí tá sa 55,0 55,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 55,0 41,5
94 Cím ze tes fõ jegy zõi cí mek ado má nyo zá sa 92,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 70,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 22,0

95 Duna Pa lo ta Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság nak nyúj tott tá mo ga tás 408,2 408,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 408,2 408,2
21 Tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa

2 Tár sa dal mi szer ve ze tek és se gí tõk tá mo ga tá sa 49,6 49,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 51,1

3 Do lo gi ki adá sok 0,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,6 50,9

3 Rá di ós Se gély hí vó és In fo kom mu ni ká ci ós Or szá gos Egye sü let 35,0 35,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 35,0
22 Köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok nor ma tív tá mo ga tá sa 1 393,3 1 393,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 393,3 1 393,3

23 ,,Se gít sünk az ár víz ká ro sul ta kon!”
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0
24 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 1 326,8

25 Vá lasz tá sok le bo nyo lí tá sa
3 Idõ kö zi és ki sebb sé gi vá lasz tá sok le bo nyo lí tá sa 395,0 296,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 395,0 22,9

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa
1 Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok 949,6 52,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 58,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18,5
3 Do lo gi ki adá sok 331,3 1,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 526,8 199,4

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
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2 Is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport tá mo ga tá sa 396,7 351,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 396,7 351,9

3 Olim pi ai fel ké szü lés tá mo ga tá sa 500,0 1 773,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 1 619,1

4 Ver seny sport tá mo ga tá sa 1 956,7 1 881,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 30,7
3 Do lo gi ki adá sok 10,0 18,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 946,7 1 946,6

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

5 Sport egész ség ügyi, dop ping el le nes fel ada tok 196,4 335,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 60,7 75,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 135,7 51,0

6 Sport tel je sít mé nyek el is me ré se, meg be csü lé se 1 135,3 213,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 919,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 215,5 164,6

7 Szak kép zés tá mo ga tá sa 16,0 16,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 2,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,0 6,0

8 Ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá mo ga tá sa 3 564,0 3 103,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 564,0 3 103,6

9 Nem ze ti Sport ta nács tá mo ga tá sa 6,6

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 3,3

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

10 Sport tu do má nyi fel ada tok 42,3 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 42,3 52,6

11 Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer 17,0 17,0

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

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

12 Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság mû kö dé si tá mo ga tá sa 42,0 42,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,0 41,3

13 Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság mû kö dé si tá mo ga tá sa 16,0 16,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,0 17,6
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14 Nem ze ti Sport szö vet ség mû kö dé si tá mo ga tá sa 31,6 31,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,6 34,8

15 Nem ze ti Sza bad idõ sport Szö vet ség mû kö dé si tá mo ga tá sa 13,3 13,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,3 14,5

16 Fo gya té ko sok Nem ze ti Sport szö vet sé ge mû kö dé si tá mo ga tá sa 28,8 28,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,8 32,0

17 Sport egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge mû kö dé si tá mo ga tá sa 2,8 2,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,8 0,3

18 Idõs spor to lók szo ci á lis tá mo ga tá sa 14,2 14,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,2 14,2

19 Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány mû kö dé si tá mo ga tá sa 42,7 42,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,7 42,3

20 Csa ná di Ár pád Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um fenn tar tá si költ sé ge i nek 
tá mo ga tá sa 114,0 114,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 114,0 114,0

21 Ge re vich Ala dár – sport ösz tön díj 532,7 552,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 532,7 561,0

22 Egész ség ja ví tást cél zó sport te vé keny ség (sza bad idõ sport- és di ák sport- 
prog ra mok tá mo ga tá sa) 227,9 227,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 227,9 227,9

23 Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa 345,9 345,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,3
3 Do lo gi ki adá sok 10,0 1,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 335,9 770,2

24 Ki emelt stra té gi ai cé lok meg va ló sí tá sa 190,1

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 77,4

27 Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se

1 Ál la mi és ön kor mány za ti – Sport XXI. Lé te sít mény-fej lesz té si Prog ram – 
sport lé te sít mé nyek fej lesz té se 45,0 509,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 079,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 45,0 55,1

2 Ál la mi sport va gyon ke ze lé se, fej lesz té se 142,4 2 144,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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3 Do lo gi ki adá sok 18,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 142,4 2 126,1

3 2006. évi úszó Eu ró pa-baj nok ság lé te sít mény fej lesz té si 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 1,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 51,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 181,1
4 Ma gyar Sport Háza prog ram 307,7 757,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 2,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 305,7 962,7

5 Ön kor mány za ti és egyéb nem ál la mi tu laj do nú sport lé te sít mé nyek üzemeltetése 38,9 38,9
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 37,9 50,0

6 Sport lé te sít mé nyek kel kap cso la tos egyéb fo lya mat ban lévõ kor mány za ti fel ada tok 219,1 216,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 194,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 212,5 42,9

7 21. szá za di is ko lai és ön kor mány za ti sport lé te sít mény fej lesz té si prog ram 236,5 234,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,6
3 Do lo gi ki adá sok 5,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 233,9 128,6

9 Sport vál lal ko zá sok tá mo ga tá si prog ram ja
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 30,0 22,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 28,1
10 Sport lé te sít mé nyek PPP konst ruk ci ó ban tör té nõ fej lesz té se 486,2 271,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,7
3 Do lo gi ki adá sok 486,2 189,7

28 Ki emelt ha zai ren de zé sû, il let ve biz ton sá gi koc ká za tú sport ese mé nyek támogatása
1 Ki emelt biz ton sá gi koc ká za tú sport ese mé nyek tá mo ga tá sa 150,0 10,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 106,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 34,1
3 Do lo gi ki adá sok 9,5

2 Ki emelt ha zai ren de zé sû sport ese mé nyek tá mo ga tá sa 100,0 100,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 31,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 138,0
29 Fo gya té ko sok esély egyen lõ sé gé nek ja ví tá sa 127,5 127,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,9
3 Do lo gi ki adá sok 10,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 87,5 194,5
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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 30,0

30 Sport tal kap cso la tos ál la mi fel ada tok fi nan szí ro zá sát szol gá ló elõirányzatok

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
3 Do lo gi ki adá sok 1,2

31 Fe je ze ti tar ta lék

1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 9 539,6 9 539,6

2 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 307,1 307,1

1–12. cím össze sen: 89 900,1 9 210,7 80 689,4 116 271,4 18 628,1 87 539,7

13 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

1 I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv

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 1 811,0 5 811,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,3 302,2

3 Do lo gi ki adá sok 449,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 11 829,5 21 945,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13 634,7 24 487,5

7 Hu mán erõ for rás fej lesz tés re gi o ná lis di men zi ó já nak erõ sí té se a ré gi ók ban 1 407,0 3 119,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 577,6

3 Do lo gi ki adá sok 54,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 470,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5 100,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6 507,0

8 A tu risz ti kai po ten ci ál erõ sí té se a ré gi ók ban 1 710,0 5 069,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 629,0 341,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 629,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 437,2 9 373,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6 147,2 14 331,8

2 INTERREG Kö zös sé gi kez de mé nye zés prog ram jai

1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 559,9 977,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 146,5 961,6
3 Do lo gi ki adá sok 2,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 706,4 1 391,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 449,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 874,7

2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 796,6 825,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 155,5 1 134,3
3 Do lo gi ki adá sok 28,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 952,1 919,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 625,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 333,6

3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 355,6 538,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 563,7 605,2
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 919,3 803,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 916,0 307,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 916,0 641,0

4 INTERREG IIIA AU-HU 249,9 249,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 651,6 406,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 901,5 366,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 601,0 559,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 601,0 746,2

5 INTERREG IIIB 80,0 80,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 93,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 62,1

6 INTERREG IIIC 63,0 63,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 48,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 63,0 61,5

7 INTERACT 4,0 1,0

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

3 Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv

1 Nyu gat-Du nán tú li Ope ra tív Prog ram 169,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 029,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 078,0

2 Kö zép-Du nán tú li Ope ra tív Prog ram 185,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 131,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 125,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 179,0

3 Dél-Du nán tú li Ope ra tív Prog ram 235,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 166,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 426,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 495,0

4 Dél-Al föl di Ope ra tív Prog ram 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 192,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 645,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 723,0

5 Észak-Al föl di Ope ra tív Prog ram 351,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 249,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 134,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 236,0

6 Észak-Ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram 325,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 231,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 980,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 074,0

7 Kö zép-Ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram 576,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 408,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 503,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 671,0

4 Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés 623,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 713,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 026,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 713,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 024,9

5 INTERACT 2007–2013 6,0 6,0

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

14 La kás tá mo ga tá sok

1 Egyéb la kás tá mo ga tá sok 225 432,2 228 470,7

15 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 150,0 355,2

Össze sen: 372 424,5 56 675,3 90 467,0 399 766,0 61 714,1 104 380,5

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 3 597,4 4 319,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 360,5 653,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 480,8 2 915,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 737,3 877,8

3 Do lo gi ki adá sok 729,8 1 185,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 2,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 128,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 67,1

2 Fel újí tás 141,5

3 Köl csö nök 9,5 39,5
2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

1 Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 14 630,4 23 095,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 14 511,0 20 243,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14 098,9 22 403,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 460,7 6 237,3

3 Do lo gi ki adá sok 10 581,8 11 575,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 081,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 735,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 365,3

2 Fel újí tás 112,8
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 3,1

3 Köl csö nök 21,4 21,6
2 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 148,5 164,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 60,8 72,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18,5 21,5

3 Do lo gi ki adá sok 59,3 87,5

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

5 Er dé sze ti szak igaz ga tá si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 272,0

7 Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet 2 032,3 1 020,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 200,0 3 161,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 836,9 1 101,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 267,8 286,5

3 Do lo gi ki adá sok 1 160,2 1 244,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9 542,4 19 099,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7 700,0 16 732,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 110,0 168,3

3 Köl csö nök 15,0 11,4
3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 2 840,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22 695,6 26 405,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 009,2 13 874,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 202,9 4 070,2

3 Do lo gi ki adá sok 9 478,5 9 841,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 310,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 830,1

2 Fel újí tás 109,6

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 111,7

3 Köl csö nök 5,0 9,1 9,2
4 Ál la mi Mé nes gaz da ság 130,0 170,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 128,9 145,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 59,7 85,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 19,1 26,5

3 Do lo gi ki adá sok 180,1 187,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 304,3

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 21,1

5 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 10 876,7 16 439,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,0 1 726,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 698,4 6 759,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 503,5 1 987,0
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3 Do lo gi ki adá sok 2 046,6 4 708,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 500,0 1 351,0

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 180,2 3 317,2
2 Fel újí tás 22,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 83,8

6 Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei 3 975,6 5 318,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 548,4 2 275,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 161,6 3 809,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 011,6 1 185,4
3 Do lo gi ki adá sok 1 314,5 2 522,9
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 18,9 21,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,0 117,4
6 Ka mat fi ze té sek 0,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 31,6 362,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 429,9
2 Fel újí tás 37,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 10,0

3 Köl csö nök 1,0 2,4
7 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 374,6 577,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 95,0 136,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 213,8 340,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 68,4 105,1
3 Do lo gi ki adá sok 187,4 253,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 15,0

8 Ag rár ku ta tó in té ze tek 1 945,2 3 460,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 845,0 2 900,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 365,5 2 740,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 756,9 933,2
3 Do lo gi ki adá sok 922,8 2 594,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 29,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 255,0 454,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 522,0
2 Fel újí tás 62,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,4

3 Köl csö nök 8,1 8,1
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 102,0 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 86,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 102,0

18 Köz pon ti be ru há zá si ma rad vá nyok ren de zé se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

2
0

6
5

2
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
8

/1
7

1
. 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
2007. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 FAO in téz mé nyek fi nan szí ro zá sa 250,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,6

3 Do lo gi ki adá sok 150,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 60,0

2 Ag rár ku ta tás, tan üze mek, fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sa 585,0 323,1

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 167,0 0,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 154,0 332,3

3 Ma gán és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se 10,0 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 10,0 0,5

4 Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet ma rad vá nya

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9 798,9
8 Ága za ti szak mai szer ve ze tek és kép vi se le tek tá mo ga tá sa 300,0 294,0

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 300,0 296,4

9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa 400,0 877,0

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 400,0 897,7

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 400,0 219,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,0 300,2

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 420,6 54,6

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 420,6 62,9

13 Osz tat lan föld tu laj don ki mé ré sé nek költ sé gei 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 188,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 59,4

3 Do lo gi ki adá sok 52,6

15 Köz pon to sí tott be vé te lek bõl fi nan szí ro zott in téz mé nyi fel ada tok 2 902,7 541,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 977,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 242,3

3 Do lo gi ki adá sok 883,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 800,0
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19 Ál la ti hul la dék meg sem mi sí té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 29,0
20 Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa 135,0 135,0

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

21 Kincs tá ri szol gál ta tá si dí jak 100,0 100,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 100,0 67,6
22 Bor mar ke ting és mi nõ ség-el len õr zés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 500,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 500,0

24 Igaz ga tá si szol gál ta tá si díjak
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 298,3
25 Nem zet kö zi Szer ve ze tek tag sá gi dí jai 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 100,0

26 Er dõ te rü let köz jó lé ti célú vé del mé nek és bõ ví té sé nek fel ada ta 216,2 216,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 216,2
35 Egyéb szer ve ze tek fel ada ta i ra 15,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 097,8
3 Do lo gi ki adá sok 740,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 381,3

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

6 HU0201–06 Élel mi szer biz ton 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 1,0
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)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,6

20 Nö vény egész ség ügyi di ag nosz ti kai és el len õr zé si rend szer 
(HU03/004-347-01-02) 1,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 32,0
3 Do lo gi ki adá sok 1,0

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok
1 Ag rár-kör nye ze ti in for má ci ós és mo ni tor ing rend szer ki fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 148,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 236,2

2 Faj ta kí sér le ti és ve tõ mag-mi nõ sí té si in for ma ti kai rend szer fejlesztése
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
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,8
3 Az új „Fo rest Fo cus” sza bá lyo zás be ve ze té se 76,0 58,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 368,9 106,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 444,9 200,1
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4 Az élel mi szer biz ton sá gi in téz mé nyi hát tér fej lesz té se 814,9 814,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 57,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 210,7 473,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 025,6 1 189,8
5 Az elekt ro ni kus ügy in té zés fej lesz té se a KAP te rü le tén 22,4 22,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 44,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 67,3

6 Az ál lat- és nö vény egész ség ügyi ha tár ál lo má sok ka pa ci tá sá nak megerõsítése 133,9 133,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 223,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 357,1
7 FVM me gyei föld mû ve lés ügyi hi va ta la i nak fel ké szí té se KAP fel ada tok ra 184,6 184,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 307,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 491,6

8 TRACES vég re haj tá sa az Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer el len õr zé si 
Szol gá lat nál HU04/IB/AG/03–TL

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,5
3 Do lo gi ki adá sok 15,5

9 Az ál lat egész ség ügy ad mi niszt ra tív ka pa ci tá sá nak nö ve lé se 
2004/016-689-06-01-11 45,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 43,7

10 Az MVH fel ké szí té se az SPS al kal ma zá sá ra 2006/018-176-06-01-05 
HU06/IB/AG01-TL 1,6

4 Egyéb uni ós tá mo ga tást ki egé szí tõ tá mo ga tá sok
6 Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram 477,4 369,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 477,4 469,9

7 Igyál te jet prog ram 870,7 341,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 870,7 342,5
8 Egyes spe ci á lis szö vet ke zé sek (TÉSZ, BÉSZ) tá mo ga tá sa 450,0 288,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 450,0 372,0

5 Nem ze ti tá mo ga tá sok
1 Köz pon to sí tott be vé tel bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok

1 Er dé sze ti fel ada tok 3 290,0 7 120,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0

3 Do lo gi ki adá sok 1,0 0,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 289,0 7 244,1

2 Ter mõ föld vé de lem tá mo ga tá sa 400,0 400,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,7

3 Do lo gi ki adá sok 0,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 143,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 200,0 582,6

7 Ál lat te nyész té si fel ada tok 780,0 677,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 780,0 686,3
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8 Hal gaz dál ko dás tá mo ga tá sa 222,0 210,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,8

3 Do lo gi ki adá sok 0,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 222,0 427,5

9 Vad gaz dál ko dás tá mo ga tá sa 250,0 161,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0 412,3

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 3 000,0 3 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 36,8

3 Do lo gi ki adá sok 100,0 109,1

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 97,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 500,0 3 271,6

3 Köl csö nök 34,1
2 Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem-tá mo ga tá sok 98 672,7 97 268,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 354,5
3 Do lo gi ki adá sok 140,0 9,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 98 532,7 97 462,0

4 Er dõ te le pí tés, er dõ szer ke zet-át ala kí tás, fá sí tás 600,0 888,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 600,0 943,6

6 Nem ze ti ag rár kár eny hí tés 500,0 5 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 505,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 5 419,8

6 Ál lat- és nö vény kár ta la ní tás 500,0 1 315,0

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 500,0 1 419,4

7 Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU ál tal nem té rí tett ki adá sok 4 000,0 10 936,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22 563,2
3 Do lo gi ki adá sok 4 000,0 11 434,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 22 125,0

11 Vi dék fej lesz té si prog ra mok

1 I. Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv 17 042,0 12 428,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 55 668,0 45 002,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 69 455,0 56 283,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 12 500,0 8 441,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15 755,0 10 552,3

2 Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram (II. NVT) 8 844,5 14 561,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11 249,9 3 229,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15 000,1 4 272,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15 662,1 927,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20 756,4 14 431,7

12 Sa pard tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

1 SAPARD in téz ke dé sek 1 700,0 1 396,4
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 2,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 700,0 1 396,3

13 EU tag ság ból ere dõ fel ada tok 1 500,0 44,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 568,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 169,4

3 Do lo gi ki adá sok 762,6 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 416,7

14 Fe je ze ti tar ta lék

1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 200,0 200,0

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 10 344,7 10 344,7

1–10. cím össze sen: 349 965,7 151 157,7 198 808,0 383 535,6 169 425,6 218 562,8

11 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

1 I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv

1 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 3 899,0 3 780,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 54,8 277,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 73,1 460,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 12 278,2 8 109,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16 158,9 13 790,4

2 Élel mi szer gaz da ság mo der ni zá lá sa 1 264,0 1 365,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 000,0 2 507,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 264,0 4 276,5

3 Vi dé ki tér sé gek fej lesz té se 2 546,0 1 567,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 403,0 693,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 636,0 1 014,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7 651,0 4 943,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9 964,0 7 217,4

4 AVOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 198,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 627,0 441,0

3 Do lo gi ki adá sok 512,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 825,0 620,9

13 Köz pon to sí tott be vé te lek

1 Er dé sze ti be vé te lek

1 Er dõ fenn tar tá si já ru lék 4 000,0 3 352,7

2 Er dõ vé del mi és er dõ gaz dál ko dá si bír ság 300,0 188,2

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 5 000,0 3 776,6

2 Föld vé del mi és ta laj vé del mi bír ság 50,0 209,5

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 700,0 911,9

2 Ló ver seny to ta li za tõr for ga lom utá ni be vé te lek 10,0 6,9
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4 Hal gaz dál ko dá si be vé te lek
1 Ál la mi ha lász- és hor gász je gyek díja 250,0 220,7
2 Ha lá szat fej lesz té si hoz zá já ru lás 20,0 103,5
3 Hal vé del mi bír ság 10,0 32,2

5 Vad gaz dál ko dá si be vé te lek
1 Ál la mi va dász je gyek díja 430,0 591,8
2 Ha tó sá gi el já rá si díj, tró fea bí rá lat 30,0 100,2
3 Vad vé del mi hoz zá já ru lás 250,0 175,6
4 Vad azo no sí tó és üzem terv szol gál ta tás 25,0 53,3
5 Vad vé del mi bír ság 25,0 14,8

Össze sen: 382 886,7 187 271,7 206 715,0 411 427,9 196 143,1 225 275,5

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um
1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 5 321,7 6 213,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 673,2 4 374,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 123,5 1 286,9
3 Do lo gi ki adá sok 479,3 622,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,7 45,3

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

3 Köl csö nök 13,2 11,7
2 HM hi va ta lai 19 446,1 36 835,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 163,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 753,6 7 935,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 794,4 2 489,7
3 Do lo gi ki adá sok 10 179,8 11 713,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 178,2 346,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 283,3 9 587,9
2 Fel újí tás 1,0 1 651,0

3 Köl csö nök 255,8 109,5 181,2
3 HM hát tér in téz mé nyei 26 307,2 41 517,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 037,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 023,7 2 136,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 415,8 462,1
3 Do lo gi ki adá sok 23 025,3 43 265,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,0 3 464,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 500,0 4 903,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 291,3 2 117,9
2 Fel újí tás 3 027,1 1 948,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 625,6
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3 Köl csö nök 1 111,7 720,3

2 Ma gyar Hon véd ség

1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei 79 996,3 76 316,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 863,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22 327,9 25 039,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 386,1 6 909,5

3 Do lo gi ki adá sok 33 498,5 35 641,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 148,4 367,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 16 271,0 17 107,8

2 Fel újí tás 1 364,4 1 192,2

3 Köl csö nök 23,1

2 Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di csa pa tai 47 136,4 43 528,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 84,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 34 260,1 31 050,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9 447,8 8 338,2

3 Do lo gi ki adá sok 3 280,5 3 044,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 148,0 239,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 50,8

3 Köl csö nök 68,2 45,2

3 Ma gyar Hon véd ség Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai 24 403,7 24 244,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 86,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 473,2 17 461,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 160,0 5 024,7

3 Do lo gi ki adá sok 1 652,5 1 712,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 118,0 140,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

3 Köl csö nök 21,7

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 8 825,1 9 412,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 192,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 882,9 5 261,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 283,0 1 441,2

3 Do lo gi ki adá sok 2 622,6 3 163,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,5 16,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 240,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 13,7 78,0

2 Fel újí tás 3,4 3,4

3 Köl csö nök 16,2 10,6

2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal 2 436,9 2 537,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 655,3 1 743,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 496,2 514,6
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3 Do lo gi ki adá sok 243,7 238,2

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 35,0 34,8

3 Köl csö nök 0,2 0,5

4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 5 535,2 5 020,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 618,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 521,2 3 451,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 006,2 980,6

3 Do lo gi ki adá sok 774,2 994,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,2 11,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 18,1

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 222,4 181,8

3 Köl csö nök 0,6

5 Ka to nai Ügyész sé gek 1 079,2 1 234,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 771,3 885,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 233,3 261,8

3 Do lo gi ki adá sok 74,6 83,2

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

3 Köl csö nök 0,2

6 Egész ség ügyi in té ze tek 6 170,1 8 306,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 700,0 8 137,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 900,9 7 313,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 824,9 2 189,2

3 Do lo gi ki adá sok 3 102,8 5 996,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 41,5 356,0

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

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 791,3

7 Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hivatal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

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 8 400,0 11 400,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 8 400,0 11 230,0

5 Köz pon ti lag ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány za tok 685,5 100,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

5 La kás tá mo ga tás 685,5

6 La kás épí tés 4,5

6 Ka to nai vé del mi be ru há zá sok 1 164,9 689,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 164,9 655,0
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2 Ága za ti cél elõ irány za tok

1 Vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek ke re té ben fel aján lott al egy sé gek 
(NRF és Batt le Group) 250,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 250,0

3 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa

1 Hon véd szak szer ve zet (HOSZ) 8,6 8,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,6 11,6

2 Hon véd sé gi Dol go zók Szak szer ve ze te (HODOSZ) 8,6 8,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

3 Baj tár si Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (BEOSZ) 11,5 11,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

5 Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság (MHTT) 5,4 5,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

6 Egyéb tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa 97,1 171,3

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 97,1 171,6

7 Hon véd ség és Tár sa da lom Ba rá ti Kör (HTBK) Or szá gos Szö vet sé ge 6,0 6,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

8 Hon véd sé gi Nyug dí jas Klu bok (HNYK) Or szá gos Szö vet sé ge 5,0 5,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

9 Ma gyar Tar ta lé ko sok Szö vet sé ge (MATASZ) 4,0 4,0

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 4,0

10 Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé ge (MEASZ) 2,0 2,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

11 Ma gyar Hu szár és Ka to nai Ha gyo mány õr zõ Szö vet ség (MHKHSZ) 4,0 4,0

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 4,0

12 Hon véd ség és Tár sa da lom Ba rá ti Kör (HTBK) Szé kes fe hér vá ri 
Egye sü le te 2,0 3,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 3,0

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 3 733,2 5 262,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 450,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 733,2 5 713,1
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15 Nem zet kö zi kár té rí 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 0,7

24 Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez 3 447,3 3 253,0

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 3 447,3 3 257,2

25 Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz 2 459,7 2 459,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 459,7 3 606,7

26 Hoz zá já ru lás a Nyu gat-eu ró pai Fegy ver ze ti Cso port (WEAG) 
mû kö dé si költségeihez

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,9

29 Ma gyar ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ció te rü le tén 144,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 144,3

30 Bu dai Gyer mek kór ház és Ren de lõ in té zet Kht. Tá mo ga tá sa 0,5

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

31 Hoz zá já ru lás a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap tá mo ga tá sá hoz 50,0 50,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 35,0

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

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 14 684,4 14 684,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14 684,4 14 684,4

33 Pé csi Tu do mány egye tem tá mo ga tá sa 0,5

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

34 Fel adat fi nan szí roz ási elõ irány za tok ma rad vá nyá nak befizetése

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

35 Egyéb uni ós be fi ze té sek 260,0 322,0

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 260,0 317,6

36 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal el lá tott fel ada tok tá mo ga tá sa 34,0 34,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 26,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 34,0 60,4

37 Hon véd Mû vész együt tes tá mo ga tá sa 145,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 145,9
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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 17,5 17,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 17,5 20,2

39 Fe je ze ti tar ta lék

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 8 884,0 8 884,0

Össze sen: 278 228,5 7 200,0 271 028,5 324 707,9 20 860,3 293 816,3

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 3 696,9 3 647,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 534,7 3 532,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 027,2 3 473,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 864,3 1 010,0

3 Do lo gi ki adá sok 2 140,1 2 659,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0 21,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 113,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 150,0 259,2

2 Fel újí tás 10,0 96,0

3 Köl csö nök 4,9 4,9

2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta 1 632,3 1 679,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 136,2 1 139,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 352,4 335,4

3 Do lo gi ki adá sok 143,7 169,4

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

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 55,4

3 Köl csö nök 1,0 1,2

3 Igaz ság ügyi Hi va tal 5 384,0 5 659,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 172,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 322,6 3 526,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 031,5 1 062,5

3 Do lo gi ki adá sok 907,9 1 111,1

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

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

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 110,0 168,8

3 Köl csö nök 5,8

4 Szak ér tõi In té ze tek 1 646,3 1 898,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,2 98,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 111,7 1 255,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 346,6 382,6
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3 Do lo gi ki adá sok 268,2 281,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,6

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 20,0 106,3

3 Köl csö nök 2,0 7,1

5 Bün te tés-vég re haj tás 34 410,7 37 465,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 715,6 2 967,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 864,2 22 376,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 189,0 6 626,1

3 Do lo gi ki adá sok 8 505,5 10 430,3

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 2,7 2,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 470,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 848,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 259,2 672,6

2 Fel újí tás 157,7 296,3

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 11,2

5 La kás tá mo ga tás 40,0 32,0

3 Köl csö nök 108,0 97,6 113,1

6 Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 163,4 186,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 710,9 1 707,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 668,3 713,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 206,1 209,6

3 Do lo gi ki adá sok 919,9 924,5

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

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 80,0 99,1

7 Rend õr ség 173 499,5 185 805,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 980,4 9 461,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 121 061,1 124 776,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 36 834,6 39 199,1

3 Do lo gi ki adá sok 18 793,4 25 986,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 307,5 545,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7 314,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 177,2 12 329,2

2 Fel újí tás 306,1 627,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 514,1

5 La kás tá mo ga tás 83,0

3 Köl csö nök 711,0 689,1

8 Ha tár õr ség 41 199,0 47 954,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 680,3 4 130,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 29 647,5 31 987,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9 073,2 9 878,3

3 Do lo gi ki adá sok 2 888,2 7 036,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,0 935,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 13 655,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 178,0 13 472,7

2 Fel újí tás 36,4 3 002,3

5 La kás tá mo ga tás 22,0

3 Köl csö nök 30,0 222,1 299,7
10 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 5 151,6 5 681,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 254,4 627,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 450,3 2 773,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 830,1 852,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 828,0 1 960,4

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 8,1 10,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 294,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 524,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 209,5 844,0

2 Fel újí tás 218,5

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

3 Köl csö nök 5,6 33,5
11 Rend õr tisz ti Fõ is ko la 1 206,4 1 462,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 191,8 293,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 827,3 1 010,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 259,1 210,1

3 Do lo gi ki adá sok 308,9 325,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,9 2,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 22,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 118,4

2 Fel újí tás 34,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 80,2

3 Köl csö nök 2,7 5,8
12 Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei 5,4 2 602,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 672,1 2 686,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 857,3 2 293,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 603,6 765,2

3 Do lo gi ki adá sok 1 194,6 2 209,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 4,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 274,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,0 17,9

2 Fel újí tás 10,0 26,7

13 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 1 101,6 2 383,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 719,8 757,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 189,4 1 423,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 369,3 457,4

3 Do lo gi ki adá sok 1 157,9 4 468,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,1 186,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 927,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 24,5 29,5

2 Fel újí tás 25,2 14,9
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3 Köl csö nök 41,0 61,2 58,9
15 Ok ta tá si Igaz ga tás 3 955,4 4 621,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 563,2 849,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 767,0 2 692,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 877,5 745,4
3 Do lo gi ki adá sok 810,2 1 665,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 84,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 32,0 341,6
2 Fel újí tás 31,9 93,5

3 Köl csö nök 2,5
20 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 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 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

2 Ener gia-ra ci o na li zá lás
3 Köl csö nök 99,1 99,1 70,8 74,6

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 100,0 165,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 8,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 158,0

4 Jogi se gít ség nyúj tás 65,0 80,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,4

3 Do lo gi ki adá sok 65,0 82,6
5 Bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak kár eny hí té se 132,0 217,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2
3 Do lo gi ki adá sok 132,0 22,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 215,4

6 Tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, tá mo ga tá sok 195,1 194,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,0
3 Do lo gi ki adá sok 29,0 35,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 137,1 174,7

7 In for ma ti kai rend sze rek kel össze füg gõ kö te le zett sé gek 160,0 388,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 160,0 344,2
9 PPP rend szer ben épü lõ bör tön 1 550,8 1 550,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 550,8

11 MÁK – szám la ve ze té si dí jak 10,0 10,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,0 9,3
13 Köz rend vé del mi bír ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 155,2 74,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 155,2 241,4
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14 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ál lo mány ked vez mé nyes nyug el lá tá sá hoz 14 415,5 14 415,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14 415,5 14 415,5

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 750,0 896,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 750,0 963,9

16 Bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa 85,9 60,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 110,3
3 Do lo gi ki adá sok 1,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 85,9 45,6

17 Schen gen Alap 4 506,8 1 167,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7 029,2 2 391,4
3 Do lo gi ki adá sok 901,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 029,2 4 694,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19 363,0 22 482,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 605,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 19 363,0 22 482,9

19 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
3 Do lo gi ki adá sok 472,6

20 Nem zet kö zi fi ze té si kö te le zett ség 197,0 92,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 197,0 52,7

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

21 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 575,0 312,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 15,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 575,0

24 In gat lan ér té ke sí tés bõl szár ma zó bevétel

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 593,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 466,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 854,4

2 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Em be ri Jo gok Ma gyar Köz pont ja Köz ala pít vány 12,0 12,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 12,0

3 Be ru há zás

3 Bün te tés-vég re haj tás be ru há zá sai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,2

4 Köz biz ton sá gi, köz igaz ga tá si és tûz vé del mi be ru há zá sok 440,4 16,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 82,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 440,4
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5 La kás cé lú be ru há zás 100,0 10,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 38,7

5 La kás tá mo ga tás 100,0

5 Tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa

1 Sza bad ság har co so kért Köz ala pít vány 200,0 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 200,0

2 Ren dé sze ti sport szer ve ze tek tá mo ga tá sa 40,0 40,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0 42,0

3 Szak szer ve ze tek tá mo ga tá sa 21,9 21,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,9 21,9

7 Fe hér Gyû rû Köz hasz nú Egye sü let tá mo ga tá sa 10,0 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 10,0

11 Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség 124,0 124,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 124,0 154,0

14 Nem ze dé kek Biz ton sá gá ért Ala pít vány tá mo ga tá sa 14,0 31,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,0 31,1

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

20 2002. évi PHARE prog ram
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 28,6

21 2003. évi PHARE nem ze ti prog ram
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 215,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 151,1

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
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0 23,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 35,5

2 Hu mán erõ for rás-me nedzs ment fej lesz té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 41,0 34,0

3 Do lo gi ki adá sok 41,0

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

3 Küz de lem a szer ve zett bû nö zés el len 45,0 40,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 877,4 47,7

3 Do lo gi ki adá sok 110,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 291,1
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 260,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 812,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 260,7

4 La bor ak re di tá ció
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,0
5 A BSZKI la bor akk re di tá ci ó ra való fel ké szí té se 20,0

7 AENEAS prog ram 26,0 34,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 121,4 80,6
3 Do lo gi ki adá sok 147,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 109,4

8 Egyéb kö zös sé gi prog ra mok 325,0 277,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 250,0
3 Do lo gi ki adá sok 375,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 400,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 600,0

9 Fe je ze ti tar ta lék

1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 125,6 125,6

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 8 495,6 8 495,6

1–20. cím össze sen: 352 434,8 47 259,7 305 175,1 406 473,5 83 607,2 320 541,4

21 Ala pok tá mo ga tá sa

1 Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap 6 248,7 6 310,7

Össze sen: 358 683,5 47 259,7 305 175,1 412 784,2 83 607,2 320 541,4

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 6 154,0 9 867,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 168,6 5 361,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 024,4 4 095,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 250,1 1 230,8

3 Do lo gi ki adá sok 2 001,0 4 094,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,1 3 095,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 188,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 52,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9 616,1

3 Köl csö nök 20,0 20,0 32,9 32,9
2 GKM Gaz da sá gi igaz ga tó ság 1 625,5 127,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 487,4
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 347,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 119,5

3 Do lo gi ki adá sok 1 354,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 310,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 227,9

2 Fel újí tás 67,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 21,9

2 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Ku ta tás Fej lesz té si Szervei

1 Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 428,2 3 637,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 743,7 1 740,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 572,5 575,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 173,5 170,2

3 Do lo gi ki adá sok 403,1 5 973,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 34,0 1 859,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 56,8 17,9

2 Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz no sí tá si Iro da 193,9 71,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 723,8 773,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 470,2 402,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 143,3 121,3

3 Do lo gi ki adá sok 284,2 436,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 44,0 44,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 64,0 19,6

3 Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal 778,6 1 077,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 348,5 5 005,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 086,8 2 200,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 646,9 672,9

3 Do lo gi ki adá sok 3 087,2 3 090,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 246,1 97,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 47,1 139,9

2 Fel újí tás 13,0 6,0

3 Köl csö nök 2,8 2,7
5 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 82,0 84,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 53,0 71,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 62,0 66,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,2 21,8

3 Do lo gi ki adá sok 51,8 55,8

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

2 Fel újí tás 3,5

7 Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság 90,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20 382,0 22 390,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 969,0 3 375,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 950,2 1 071,7
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3 Do lo gi ki adá sok 12 648,7 14 552,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 284,7 116,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,0 3,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 433,6 3 607,4
2 Fel újí tás 100,8 103,7

3 Köl csö nök 13,0 12,0 7,0 4,5
8 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet 1 446,6 1 463,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 513,4 959,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 364,2 341,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 105,8 105,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 490,0 1 751,8
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 13,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 202,0

11 Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal 900,4 1 302,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 250,8 2 744,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 555,6 1 908,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 483,5 577,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 000,0 1 211,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 107,4 133,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 63,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,2 222,7
2 Fel újí tás 291,7

3 Köl csö nök 4,6 4,1 2,2 2,2
12 Ma gyar Ener gia Hi va tal 20,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 240,0 3 083,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 575,0 797,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 176,0 226,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 276,8 1 299,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,5 200,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 82,1 529,1
2 Fel újí tás 28,2 4,8

3 Köl csö nök 2,4 1,0 1,5 1,5
13 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal 50,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 477,0 3 604,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 276,5 1 338,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 384,2 403,2
3 Do lo gi ki adá sok 1 385,4 1 334,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 135,4 115,0

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 289,5 143,9
2 Fel újí tás 6,0 8,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,0

3 Köl csö nök 2,5 2,5
16 Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 1 942,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25 485,1 30 064,3
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 961,3 9 377,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 454,6 2 899,0

3 Do lo gi ki adá sok 12 776,4 12 806,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 600,7 1 303,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16,2 2,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 646,6 4 268,3

2 Fel újí tás 45,9 54,3

3 Köl csö nök 34,3 18,5 54,0
18 Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont 129,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 353,2 2 620,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 817,2 1 035,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 258,5 294,6

3 Do lo gi ki adá sok 770,8 1 289,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10 398,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 193,1 10 888,0

2 Fel újí tás 10,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 299,6 73,2

3 Köl csö nök 4,0 29,0
19 MÁV Köz egész ség ügyi In té zet 52,8 68,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,4 3,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 39,7 35,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11,9 6,7

3 Do lo gi ki adá sok 4,6 4,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,2
20 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek 2 521,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9 253,7 5 268,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 243,8 3 558,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 373,7 1 155,0

3 Do lo gi ki adá sok 3 569,9 2 663,0

6 Ka mat fi ze té sek 1,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 39,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 53,3 98,1

2 Fel újí tás 13,0 94,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 19,9

22 Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet 448,4 466,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 251,6 221,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 72,3 64,5

3 Do lo gi ki adá sok 104,8 233,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,7 0,9

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 18,0 57,2

23 Ma gyar Vas úti Hi va tal 2,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 567,0 649,4
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 165,7 121,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 49,2 33,5

3 Do lo gi ki adá sok 196,7 253,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 152,1 31,2

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

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 523,1 523,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 523,1 518,3

2 Ál lam igaz ga tás ha té kony sá gát nö ve lõ be ru há zá sok 100,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 104,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0 96,2

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 127,0 127,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 43,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 127,0 230,1

6 GySEV pá lya be ru há zás 460,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 460,0

7 Vas út-egész ség ügyi fej lesz té sek 50,0 30,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 50,0 25,6

9 Aka dály men tes köz le ke dés fej lesz té se 150,0 564,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 150,0 119,3

23 Schen ge ni vas úti ha tár ál lo má sok ki ala kí tá sa 400,0 400,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 400,0

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 2 000,0 2 000,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 301,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 12,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 000,0 589,7

3 Szab vá nyo sí tá si  és akk re di tá lá si nem zet kö zi fel ada tok 72,0 72,0

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 71,9 140,3

4 Ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,7

2
0

0
8

/1
7

1
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
2

0
6

7
3

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

FEJEZET
2007. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



12 Ku ta tá si fel ada tok 30,0 35,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 9,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 1,0

14 Jövõ háza és mil le ná ris prog ra mok kal össze füg gõ fel ada tok 974,0 1 299,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 500,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 789,0 958,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 240,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 185,0

15 Lé gi ri asz tá si rend szer fenn tar tá si fel ada tai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 4,7

16 Köz po li ti kai ku ta tá sok, elem zé sek 49,0 99,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 49,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,8

18 Ál la mi több let fel ada tok 86,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 877,5
3 Do lo gi ki adá sok 7 189,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 310,3

20 Urán érc bá nya hosszú távú kör nye ze ti kár el há rí tás 720,0 720,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 720,0 719,5

32 Nem zet kö zi vá lasz tott bí ró sá gi per ben kép vi se let ellátása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 461,1

41 Szak kép zé si fel ada tok 48,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,0

43 Vál lal ko zói va gyon ke ze lé se

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1
45 Bel ví zi ha jó zá si alap prog ram 0,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,9

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

1 Be ru há zás ösz tön zé si cél elõ irány zat 38 000,0 38 000,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 38 000,0 20 452,4

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 1 000,0 1 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 321,3

3 Do lo gi ki adá sok 427,0 1 036,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 525,0 803,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 815,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 48,0 761,9
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3 Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat 3 262,3 5 763,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,7 52,1
3 Do lo gi ki adá sok 150,0 1 746,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 130,0 924,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0 41,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 005,0 4 047,7

4 Ma gyar vál lal ko zá sok tõzs dei be ve ze té sé nek tá mo ga tá sa 100,0 100,0

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 50,7

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 46,0

7 Ke res ke de lem fej lesz té si cél elõ irány zat

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 9,5

8 Kül gaz da ság fej lesz té si cél elõ irány zat 2 855,0 3 089,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 258,8
3 Do lo gi ki adá sok 1 225,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 550,0 2 387,2

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

4 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 11,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 15,3

6 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat

1 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 19,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21 159,8

7 Ener gia pi a ci li be ra li zá ció elõ ké szí tés 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 300,0

11 ITD-H Be fek te tés Ösz tön zé si és Ke res ke delm fej lesz té si Tanácsadás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 200,0
3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 520,4

12 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
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0

13 Üz le ti kör nye zet fej lesz té se 250,0 250,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 250,0 16,7

14 Tár sa dal mi szer ve ze tek cím zett tá mo ga tá sa

5 Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tá mo ga tá sa 65,0 65,0
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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 64,9 65,0

17 GKM fe je ze ti elõ re nem ter ve zett ki adá sok 72,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 053,1
3 Do lo gi ki adá sok 343,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 674,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 440,4

18 In for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si feladatok

2 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány – 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 50,5

4 Vé de lem- és biz ton ság fej lesz té si hír köz lé si cél tar ték-kép zé si 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 5,7

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 támogatás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 309,8
3 Do lo gi ki adá sok 4 283,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 777,2

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

7 Köz há ló prog ram 3 540,0 3 540,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 3 540,0 3 651,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,6

8 eMa gya ror szág Pon tok 430,0 430,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3
3 Do lo gi ki adá sok 430,0 149,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 139,8

10 e-In for má ció sza bad ság 67,0 82,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 50,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 17,0

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 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 43,4

12 NAVA-NDA prog ram 339,0 404,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 150,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 265,0 537,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 74,0
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13 Fel sõ- és köz ok ta tá si szoft ver és li censz díj 1 235,6 1 573,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 328,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 235,6 1 518,4

14 Köz tiszt vi se lõk és pe da gó gu sok in ter net hoz zá fé ré sé nek támogatása

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 2,2

16 In for má ci ós tár sa da lom stra té gia ter ve zés és mo ni tor ing 15,0 140,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 15,0 6,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 70,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 200,0
17 In for má ci ós tár sa da lom fej lesz té se és a di gi tá lis sza ka dék csök ken té se 572,0 572,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,9
3 Do lo gi ki adá sok 498,0 20,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 74,0 60,8

18 In fo kom mu ni ká ci ós stra té gi ák és prog ra mok meg ala po zá sa 80,0 80,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 80,0 0,5

19 Szo ci á lis ár tá mo ga tás 195,1 195,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 195,1 169,0

19 Ága za ti sza bá lyo zá si fel ada tok, Elekt ro ni kus hír köz lés, pos ta inf ra struk tú ra 
sza bá lyo zás 250,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 250,0

20 K+F és in no vá ci ós dí jak 13,8 13,8

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,8

27 Új ke rék pár utak és lé te sít mé nyek 1 000,0 926,8

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

28 Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té se 205 250,0 205 250,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 205 250,0 205 249,5

29 Út pénz tár 73 754,2 78 613,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 32 251,7 40 585,1
3 Do lo gi ki adá sok 24 554,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 61 047,7 38 855,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 993,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 13 628,7

2 Fel újí tás 20 862,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 44 958,2 24 865,5

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 Au tó pá lya ren del ke zés re ál lá si díj 50 694,1 54 338,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27,3
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3 Do lo gi ki adá sok 50 694,1 63 958,2

2 M44 Kecs ke mét–Ti sza kürt–Szar vas–Bé kés csa ba au tó út elõ ké szí té se 1 500,0 1 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 500,0 305,8

3 A 44-es fõút el ké szült Bé kés csa ba el ke rü lõ sza ka sza in élet ve szé lyes 
cso mó pon to kon kör for ga lom lé te sí té se 500,0 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 500,0 40,9

4 MÁV ZRt. tõ ke eme lé se 111 600,0 110 600,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 111 600,0 110 600,0

5 GySEV ZRt. 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 Költ ség té rí tés a vas úti pá lyák és tar to zé ka ik mû köd te té sé 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 322,7

7 Schen gen Alap 235,7 235,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,2 40,9
3 Do lo gi ki adá sok 48,8

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 150,0 2 301,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 363,9 2 753,6

8 Koc ká za ti cél tar ta lék 115,0 115,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 115,0 17,5

9 EU tá mo ga tá sú pro jek tek elõ ké szí té se és tech ni kai tá mo ga tá sa 599,8 748,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 470,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 599,8 621,3

11 TEN-T pá lyá za tok 1 884,4 1 884,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 436,6 670,7
3 Do lo gi ki adá sok 468,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 071,0 1 572,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 50,0 54,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 300,0 695,3

15 BKSz mû köd te té sé nek tá mo ga tá sa 1 453,4 1 453,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 453,4 1 559,1

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 
alap ján 67,0 105,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 51,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 67,0 40,0
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17 Ki he lye zett szak ér tõi tá mo ga tás 252,3 252,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 365,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 252,3

26 Nem zet kö zi tag dí jak, nem zet kö zi kap cso lat tal össze füg gõ feladatok

1 Nem zet kö zi tag dí jak, nem zet kö zi kap cso lat tal össze füg gõ fel ada tok 265,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 265,5

2 Nem zet kö zi tag dí jak (NKTHI) 1 158,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 92,2

3 Do lo gi ki adá sok 1 158,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 92,2

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 40,6 71,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 40,6 42,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 102,5

34 NATO tag ság ból adó dó ága za ti fel ada tok 38,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4,6

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

3 Do lo gi ki adá sok 32,7

35 Ke gye le ti Alap lét re ho 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 89,3

36 Köz le ke dé si zaj vé de lem 110,0 110,0

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 100,0

37 A kö zös sé gi köz le ke dés össze han golt fej lesz té se 788,0 941,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 267,6
3 Do lo gi ki adá sok 788,0 421,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 292,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 31,7

38 RO-LA gör dü lõ or szág út 900,0 900,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 900,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 899,7

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 51,0 51,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 65,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 41,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0
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2 Fel ké szü lés a di gi tá lis ta cho grá fok be ve ze té sé re
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 65,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 104,1

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 42,9

3 Do lo gi ki adá sok 42,9

4 IT fej lesz tés gép jár mû-köz le ke dés lég szennye zõ ha tá sá nak szá mí tá sá ra 6,0 6,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 34,0

5 In teg rált von ta tá si erõ for rás ter ve zõ- és nyil ván tar tó in for má ci ós 
rend szer

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 336,0 3,3

3 Do lo gi ki adá sok 3,3

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

7 Egyes fon tos mé ré sek vissza ve zet he tõ sé gi lán cá nak lét re ho zá sa 
2004/016-689.05.02. 7,0 7,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 31,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 38,0

8 Vas úti in for má ci ós adat bá zis fej lesz té se 2004/016-689.05.02. 23,0 23,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 45,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 68,0

11 Nem ze ti szé les sá vú stra té gia, mo ni tor ing rend sze ré nek fel épí té se 9,0 9,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 45,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 54,0

35 Ha di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zá sok támogatása

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 24,2

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 87,5 87,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 87,5 87,5

2 De sign Ter mi nál For ma ter ve zé si Tá jé koz ta tó és Szol gál ta tó Kht. köz hasz nú 
fel ada tai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,9

4 De sign Ter mi nál Kht. tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,4

38 Fel zár kóz ta tá si Inf ra struk tu rá lis Fej lesz té si Alapprogram

5 Vas út há ló zat 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 56,6

6 Vas úti fej lesz té sek EIB hi tel bõl 8 400,0 8 400,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8 400,0 8 275,2

39 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek (ma rad vány)

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 256,1

40 Fe je ze ti tar ta lék

1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 2 816,2 2 816,2

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 8 284,6 8 284,6

41 Ma gán- és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se 1,0 1,0

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

47 Kö tött se gély hi te le zés 585,0 585,0

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 103,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 585,0

1–25. cím össze sen: 654 450,3 111 719,1 542 731,2 735 067,2 153 846,0 552 526,3

26 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

1 I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv

1 Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram (GVOP)

1 Be ru há zás-ösz tön zés 3 723,0 2 309,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9 145,0 6 345,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12 868,0 10 411,5

2 Kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té se 3 208,8 4 331,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 873,5 1 124,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 226,4 1 649,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7 067,5 7 047,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9 923,4 10 608,0

7 In for má ci ós tár sa da lom és gaz da ság fej lesz tés 3 765,0 4 296,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10 838,0 6 741,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 14 603,0 10 791,0

8 Ku ta tás-fej lesz tés, in no vá ció 3 148,0 4 755,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 979,9 5 680,3

3 Do lo gi ki adá sok 771,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 657,0 8 445,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 242,1 1 384,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 713,0 2 023,3

9 GVOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 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 811,8

2 Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram (KIOP)

1 Köz le ke dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se 3 734,4 3 902,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 598,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 11 812,0 11 935,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15 546,4 14 066,6
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2 Kör nye zet vé de lem-Ener ge ti ka 64,8 1 703,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 204,4 1 786,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 269,2 2 937,8

3 KIOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 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 162,8

2 Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá ból meg va ló su ló köz le ke dé si pro jek tek 35 500,0 23 686,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 766,0 289,5
3 Do lo gi ki adá sok 32,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 247,0 589,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 55 634,0 27 152,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 90 653,0 51 734,8

3 Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv

1 Köz le ke dés Ope ra tív Prog ram 2 283,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 32,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 13 860,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16 127,7

2 Gaz da ság fej lesz tés Ope ra tív Prog ram 871,6 2 244,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 416,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 681,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 881,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 488,1 1 241,6

27 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 
és a pá lya há ló zat mû köd te té sé hez 102 900,0 166 570,0

2 Bá nya be zá rás 1 000,0 950,0

3 Költ ség té rí tés a vo lán tár sa sá gok sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz 5 000,0

28 Köz pon to sí tott be vé te lek

1 Gaz da ság fej lesz té si tá mo ga tá sok vissza té rü lé se 41,0 116,8

2 Gép jár mû túl súly díj 1 200,0 1 288,2

3 Ener gia ár-kom pen zá ci ós be fi ze tés 82 000,0 69 622,4

30 Ala pok tá mo ga tá sa

1 Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap 20 548,4 20 548,4

Össze sen: 959 934,3 319 697,1 599 029,8 1 045 010,8 294 369,1 599 754,2

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 6 386,3 10 287,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 46,3 5 026,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 642,3 2 891,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 803,7 874,6
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3 Do lo gi ki adá sok 2 453,5 5 352,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 398,7 2 513,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,0 3 438,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 111,1 4 100,5

2 Fel újí tás 29,3 10,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 4 424,9

3 Köl csö nök 5,0 5,0 15,4 15,4
2 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fej lesz té si Igaz ga tó ság 497,7 493,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 080,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 277,9 419,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 88,2 131,8

3 Do lo gi ki adá sok 131,6 442,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 12,9

3 Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat 958,5 2 584,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 087,0 1 226,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 774,9 987,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 247,9 288,9

3 Do lo gi ki adá sok 758,4 2 326,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3 46,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 11,0 29,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 190,0 235,3

2 Fel újí tás 85,0 52,9

3 Köl csö nök 3,0 3,0 4,0 4,0
4 Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság 8 666,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 070,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 204,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 63,2

3 Do lo gi ki adá sok 396,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 551,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4 006,8

2 Fel újí tás 4,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 10 161,9

5 Nem ze ti park igaz ga tó sá gok 2 916,4 4 075,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 988,4 4 844,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 130,1 2 743,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 681,6 866,6

3 Do lo gi ki adá sok 1 961,2 4 477,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 131,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 188,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 59,5 2 770,1

2 Fel újí tás 71,4 82,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 125,3

3 Köl csö nök 1,0 1,0 4,9 2,4
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6 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi szer vek 5 586,1 7 032,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 456,6 3 309,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 835,1 6 082,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 547,2 1 824,8

3 Do lo gi ki adá sok 1 590,3 1 993,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3 10,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 28,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 62,1 363,6

2 Fel újí tás 7,7 32,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 106,8

3 Köl csö nök 34,4 21,2
7 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok 13 331,4 16 327,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 499,7 5 048,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 114,6 10 325,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 916,7 3 086,9

3 Do lo gi ki adá sok 3 678,7 12 998,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 109,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 27,0 2 183,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 146,1 1 974,5

2 Fel újí tás 71,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 767,5

3 Köl csö nök 4,5 4,5 21,1 21,8
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 106,0 29,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 36,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 106,0

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 28,2

7 Víz kár el há rí tás

5 Vá sár he lyi terv to vább fej lesz té se 4 924,4 256,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 42,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8 193,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 4 924,4

7 Víz kár el há rí tá si mû vek fej lesz té si és ál lag meg óvá si fel ada tai 114,0 184,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 291,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 114,0

9 Ba la to ni re gi o ná lis ví zi köz mû-há ló zat fej lesz té se 708,9 108,2

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 708,9
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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 4,5

19 EU Víz Ke ret irány elv vég re haj tá sá nak fel ada tai 208,4 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 104,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 208,4

20 Ivó víz-mi nõ ség ja ví tó prog ram 253,4 238,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 37,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 365,3

4 Kor mány za ti be ru há zás 253,4 114,5

21 Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si program

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 39,6

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

3 Víz kár el há rí tá si mû vek fenn tar tá sa 1 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 200,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 64,0

3 Do lo gi ki adá sok 736,0

6 Szi get kö zi tér ség ká ra i nak mér sék lé se, kör nye ze ti mo ni tor ing mû köd te té se 150,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,6

3 Do lo gi ki adá sok 110,4

7 Nem zet kö zi tag dí jak 434,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,8

3 Do lo gi ki adá sok 381,2

9 Üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak csök ken té sé vel össze füg gõ fel ada tok 10,0

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 140,5

10 Ku ta tá si fel ada tok 160,0 160,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 160,0

12 Ba la ton in téz ke dé si terv és nagy ta va ink vé del me prog ram 80,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 26,6

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

3 Do lo gi ki adá sok 44,9

30 Kincs tá ri szám la ve ze té si dí jak és ka mat ki fi ze té sek 372,7 6,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 372,7 6,8
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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 0,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,1

34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 200,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 64,0
3 Do lo gi ki adá sok 236,0

35 Ter mé szet vé del mi kár ta la ní tás 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
37 Hul la dék ke ze lé si és -gaz dál ko dá si fel ada tok 166,9 150,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 49,5
3 Do lo gi ki adá sok 52,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 166,9 53,9

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

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 1 800,0 1 480,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 800,0 1 481,4
39 Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si Prog ram vég re haj tá sa 5 009,5 25,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,0
3 Do lo gi ki adá sok 711,2
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 4 232,3

40 Ter mé szet vé del mi nem zet kö zi pá lyá za tok tá mo ga tá sa 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 66,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,8
3 Do lo gi ki adá sok 175,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 68,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 156,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,8 2,8

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 74,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 74,2
43 Ma gán- és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 10,0

3 Tár sa dal mi szer ve ze tek 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 58,7
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4 Nor vég és EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 77,5

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

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

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

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 48,1

7 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 Ma gyar Ter mé szet vé del mi In for má ci ós Rend szer fej lesz té se 
(2004/016-689.02.01) 7,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 217,3 30,3

3 Do lo gi ki adá sok 224,4 86,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,2 66,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 21,2 42,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 42,1

2 Víz ke ret irány elv vég re haj tá sa II. fá zis (2004/016-689.02.03) 7,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 148,7

3 Do lo gi ki adá sok 237,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 36,8 33,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 36,8 55,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 55,9

3 Ma dár vé del mi és élõ hely vé del mi irány elv nek meg fe le lõ mo ni to ro zás 
és te rü let ke ze lés elõ ké szí té se 125,0 118,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 190,2

3 Do lo gi ki adá sok 315,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 18,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 18,3 10,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,7

4 Ma gyar or szá gi fel szí ni vi zek hid ro mor fo ló gi ai mo ni tor ing já nak 
in téz mé nyi fej lesz té se 61,4 61,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 62,9

3 Do lo gi ki adá sok 124,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 39,2

5 Hû tés tech ni kai Al kal ma zá so kat El len õr zõ Or szá gos In téz mény rend szer 
ki fej lesz té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 68,1 48,9

3 Do lo gi ki adá sok 68,1 48,9

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 4,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 944,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 168,9
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3 Köl csö nök 37,6
9 GEF – A Duna szennye zett sé gé nek csök ken té se 69,4

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

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 300,0 300,0

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 2 146,5 2 146,5

1–10. cím össze sen: 57 714,1 8 789,5 48 924,6 104 190,5 35 652,5 52 444,6

11 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

1 I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv

1 Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram (KIOP)

1 Kör nye zet vé de lem 517,3 1 585,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 180,0 374,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 242,3 424,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 456,3 13 494,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 911,3 15 296,3

2 Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló kör nye zet vé del mi pro jek tek 26 240,0 18 793,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 801,6 1 448,4
3 Do lo gi ki adá sok 105,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 534,6 3 182,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 30 322,4 31 158,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 53 829,4 39 038,8

3 Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv

1 Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram 1 396,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 848,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 988,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7 637,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8 893,8

12 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 1 046,0 1 143,0

2 Bír sá gok

1 Lég szennye zé si bír ság 692,5 610,0

3 Szenny víz bír sá gok 747,7 186,4

4 Ve szé lyes hul la dék bír ság 59,1 42,2

5 Zaj- és rez gés vé del mi bír ság 9,8 7,9

6 Ter mé szet vé del mi bír ság 7,8 12,9

3 Ter mék dí jak

1 Gu mi ab roncs ter mék dí jak 500,0 325,2

2 Cso ma go ló esz kö zök ter mék dí ja 9 000,0 8 184,5

3 Hû tõ be ren de zé sek ter mék dí ja 1 500,0 1 231,6

4 Ak ku mu lá to rok ter mék dí ja 200,0 281,5

5 Ke nõ ola jok ter mék dí ja 6 500,0 5 948,5
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7 Rek lám hor do zó pa pí rok ter mék dí ja 1 900,0 2 291,9

9 Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ter mék dí ja 1 500,0 2 665,3

4 Víz ügyi tá mo ga tá sok vissza té rü lé se 14,6 2,7

5 Víz kész let já ru lék 10 630,1 13 171,0

Össze sen: 130 113,7 87 343,4 77 077,9 162 237,2 118 232,4 72 824,0

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 6 322,5 7 540,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 236,0 469,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 014,3 4 637,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 244,4 1 372,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 121,2 1 962,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 36,0 82,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,0 34,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 135,0 222,4

2 Fel újí tás 2,7

3 Köl csö nök 24,6 12,0 24,1 11,5
2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 30 445,1 31 409,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 056,1 3 179,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 060,5 15 728,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 355,2 3 158,4

3 Do lo gi ki adá sok 12 424,1 15 682,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 187,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 61,0 1 194,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 722,4 1 611,7

2 Fel újí tás 95,1

3 Köl csö nök 154,0 154,0 106,7 128,2
4 Ma gyar Kül ügyi In té zet 132,2 181,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8 34,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 61,0 56,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 20,0 16,5

3 Do lo gi ki adá sok 42,0 69,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,0 9,9

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

3 NATO Bé ke part ner ség 20,0 20,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 20,0 14,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,2
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5 Bõs-Nagy ma ros nem zet kö zi bí ró sá gi el já rás – 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 26,5

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

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 3 416,9 5 358,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,5
3 Do lo gi ki adá sok 3 416,9 7 123,1

2 Eu ró pai uni ós be fi ze té sek 51,7 51,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 51,7 87,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,2

7 Kül ügyi se gé lye zés 30,0 30,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,4
3 Do lo gi ki adá sok 2,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 44,5

8 Tu ris ta köl csö nök és kon zu li se gít ség nyúj tás 3,0 3,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,0 0,7
3 Do lo gi ki adá sok 10,0 2,3

9 Ál la mi Pro to koll

2 Kor mány fõi Pro to koll ki adá sai 180,0 295,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0 23,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,0 4,1

3 Do lo gi ki adá sok 176,0 444,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 23,7

12 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

3 Te le ki Lász ló Ala pít vány tá mo ga tá sa – 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 10,2

4 Ma gyar–ro mán Gozs du Köz ala pít vány 45,0 45,0

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

7 EU Tár sa da lom tu do má nyok Ku ta tá si Köz ala pít vány – maradvány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 41,4

9 De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 50,0 50,0

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

10 Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány 
tá mo ga tá sa – maradvány

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

14 Ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa
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1 Az at lan ti gon do la tot tá mo ga tó nem kor mány za ti szer ve ze tek 37,0 37,0

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 37,0 36,2

2 A nem zet kö zi szer ve ze te ket ku ta tó és nép sze rû sí tõ nem kor mány za ti szer vek 
tá mo ga tá sa 3,0 3,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

15 Kül ügyi Kom mu ni ká ció 102,4 90,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 52,4 91,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 146,1

17 EU uta zá si költ ség té rí té sek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 320,0 320,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 320,0 410,0

22 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés

1 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés 275,0 292,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,5

3 Do lo gi ki adá sok 40,0 165,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 235,0 482,0

2 Af ga nisz tá ni PRT tá mo ga tá sa a NEFE ke re té ben 94,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 125,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 146,2

3 Ma gyar–Finn kö zös NEFE pro jekt

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 45,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,3

23 Brüssze li EU Ál lan dó Kép vi se let – épü let vá sár lás – 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 0,9

24 Tár sa dal mi kap cso la 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 1,9

30 Schen ge ni kö ve tel mé nyek

1 Schen gen Alap

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 947,0 859,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 947,0 1 038,1

2 Schen ge ni kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés 200,0 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 30,0 158,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 170,0 259,3

2 Fel újí tás 126,1

35 Ke let és Dél-ke let Eu ró pai kor mány za ti stra té gia vég re haj tá sa és a ha tá ron túli
 ma gyar kap cso la tok 164,0 155,4
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

3 Do lo gi ki adá sok 2,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 164,0 180,6

36 La kos sá gi EU tá jé koz ta tá si fel ada tok

1 ,,Eu vo nal” Te le fo nos Tá jé koz ta tó Szol gá lat 170,0 170,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 170,0 141,5

2 EU pá lyá za tok és pro jek tek 35,0 29,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25,0 13,4

3 Do lo gi ki adá sok 60,0 3,0

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

3 Eu ró pai Uni ós Ki ad vá nyok – Eu ró pai Tü kör 20,0 50,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,6

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

3 Do lo gi ki adá sok 20,0 34,2

4 La kos sá gi EU tá jé koz ta tá si fel ada tok – ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 18,9

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

5 La kos sá gi tá jé koz ta tó kam pány a SOLVIT köz pont nyúj tot ta le he tõ sé gek rõl

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 59,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 49,2

37 Ma gyar ál lam pol gá rok vál ság hely zet bõl tör té nõ eva ku á lá sa 10,0 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,0 0,1

38 De mok ra ti kus át ala ku lás elõ se gí té se 50,0 70,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 50,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,3

39 2011. évi ma gyar EU el nök ség re való fel ké szü lés 150,0 150,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 75,0 1,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 75,0 118,9

40 Ma gán- és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se 56,0 56,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,0

41 Kül föl di ma gyar em lé kek meg õr zé se 25,0

50 Fe je ze ti tar ta lék

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 1 529,7 1 529,7

1–5. cím össze sen: 48 322,4 4 823,9 43 498,5 56 740,0 6 488,4 46 416,9

7 Köz pon to sí tott be vé te lek

1 Kon zu li és ví zum díj 2 300,0 1 662,3

Össze sen: 48 322,4 7 123,9 43 498,5 56 740,0 8 150,7 46 416,9

XIX. EU INTEGRÁCIÓ

1 Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség 2 599,0 2 732,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 112,3 2 447,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 454,0 2 855,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 453,5 895,7

3 Do lo gi ki adá sok 727,0 1 022,6

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 65,0 74,8

2 Fel újí tás 10,0

3 Köl csö nök 2,8 1,0 3,6 1,4
2 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

1 I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv

2 GVOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 421,5 1,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 253,3 1 439,0
3 Do lo gi ki adá sok 463,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 647,1 414,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 80,0 54,9
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 107,7 44,8

3 KIOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 485,4 5,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 535,2 606,2
3 Do lo gi ki adá sok 367,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 020,6 191,5

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

4 ROP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 368,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 162,0 534,6
3 Do lo gi ki adá sok 340,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 530,0 277,8

5 HEFOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 518,6 311,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 250,3 1 347,6
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3 Do lo gi ki adá sok 329,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 765,1 977,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14,0 11,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 35,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 17,8

6 KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás 165,0 165,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 494,0 337,3
3 Do lo gi ki adá sok 336,8 222,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 142,2 156,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 180,0 64,9

7 Ope ra tív prog ra mok cél tar ta lé kai 700,0 700,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 445,0

3 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés

1 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés – Tech ni kai Se gít ség nyúj tás 60,0 60,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 85,0 35,4
3 Do lo gi ki adá sok 72,5 18,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 72,5 76,6

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 4,0

4 Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv

1 Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram 5 322,0 5 711,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27 520,0
3 Do lo gi ki adá sok 7 000,0 1 168,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25 000,0 2 744,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 820,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 662,0 1 027,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 000,0 1,8

2 Ál lam re form Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 57,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 13,0

3 Elekt ro ni kus Köz igaz ga tás Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 66,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 4,2

4 Nyu gat-du nán tú li Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 243,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 229,4

5 Kö zép-du nán tú li Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 264,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 255,3

6 Dél-du nán tú li Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 369,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 335,6

7 Dél-al föl di Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 375,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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3 Do lo gi ki adá sok 329,4

8 Észak-al föl di Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 477,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 438,1

9 Észak-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 423,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 373,2

10 Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 653,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 529,8

11 Köz le ke dés Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 285,4

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

12 Gaz da ság fej lesz tés Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 775,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 732,3

13 Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 323,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 45,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 230,6

14 Tár sa dal mi meg úju lás Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 732,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 54,1

15 Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram – Tech ni kai se gít ség nyúj tás 439,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 199,6

5 Eu ró pai Bi zott ság – Át ru há zott fel ada tok

1 EU DIRECT in for má ci ós egy sé gek há ló za ta

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 76,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 76,9

2 Igaz ga tá si Part ner ség 6,0

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

7 2007. év tõl tá mo ga tan dó egye di pro jek tek és komp lex fej lesz té sek elõ ké szí té sé nek 
de cent ra li zált tá mo ga tá sa 1 000,0 1 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0

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

8 Át fo gó fej lesz tés po li ti kai ko or di ná ció és a II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv elkészítése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 104,1

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 3,1

9 EU tá mo ga tá sok in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,1
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3 Do lo gi ki adá sok 693,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 228,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 196,6

14 Eu ró pai uni ós szak mai ki ad vá nyok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 17,2

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

19 Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity I. ütem

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,1
20 EU-s ma rad vány át adá sa

72 Tér sé gi inf ra struk tú ra és te le pü lé si kör nye zet fej lesz té se maradvány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 302,2

73 A hu mán erõ for rás-fej lesz tés re gi o ná lis di men zi ó já nak erõ sí té se maradvány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 63,4

74 A tu risz ti kai po ten ci ál erõ sí té se a ré gi ók ban maradvány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 333,8

21 II. NFT ház hoz jön

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 11,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,6

24 INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés in téz mény rend sze ri fej lesz té se, mûködtetése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 32,9

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

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

25 Struk tu rá lis Ala pok és Ko hé zi ós Alap Kép zõ köz pont (SAKK)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 37,4

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

26 Fej lesz té si pá lyá za tok hoz kap cso ló dó in for ma ti kai és tá jé koz ta tá si feladatok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 106,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 35,4

31 Ko hé zi ós Alap cél tar ta lék 700,0 700,0 699,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 417,4

32 Köz re mû kö dõi in téz mény rend szer tá mo ga tá sa 2 057,5 1 652,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 57,5 62,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 000,0 1 151,4
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35 Nor vég Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek tek 1 016,0 127,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 922,4 92,3

3 Do lo gi ki adá sok 400,0 38,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 058,2 192,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 477,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 958,0

36 Schen gen Alap tech ni kai se gít ség nyúj tás 128,0 98,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 622,7 275,4

3 Do lo gi ki adá sok 505,6 225,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 249,0 87,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,3 0,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,4 0,2

37 EU tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges tech ni kai se gít ség nyúj tás 1 015,3 694,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 160,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 60,0
3 Do lo gi ki adá sok 378,0 288,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 19,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 415,3 108,2

41 INTERREG és Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés cél tar ta lék 350,0 350,0 319,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 280,0
42 2007-tõl in du ló  EU nagy be ru há zá sok és komp lex prog ra mok elõ ké szí té se 2 342,1 642,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 64,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 240,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 60,0
3 Do lo gi ki adá sok 328,0 574,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 714,1 2 911,1

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

43 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 250,0 250,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0 250,0
44 Ma rad vá nyok

1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 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 245,6
2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 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 473,3

3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 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 219,0
4 INTERREG IIIA AU-HU 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 140,9
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5 INTERREG IIIB 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 93,5

6 INTERREG IIIC 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 47,8

7 INTERACT 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

8 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés in téz ke dé sei maradvány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 574,1

9 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés – Tech ni kai se gít ség nyúj tás, OFA 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 106,3

45 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 1 788,3 1 788,3

Össze sen: 65 656,0 44 369,3 21 286,7 28 896,4 7 355,2 19 962,1

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 5 728,8 16 913,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 95,3 621,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 464,1 3 608,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 039,8 948,4

3 Do lo gi ki adá sok 1 264,5 10 261,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,7 41,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,0 11,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 38,0 1 138,3

2 Fel újí tás 3,0 3,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 412,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 277,4

3 Köl csö nök 6,0 6,0
2 Egye te mek, fõ is ko lák 184 243,6 198 214,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 182 790,5 202 479,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 161 209,0 161 427,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 51 836,6 51 203,2

3 Do lo gi ki adá sok 117 020,4 144 884,9

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 29 332,3 28 719,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 480,7 3 070,2

6 Ka mat fi ze té sek 95,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16 656,8 33 499,7
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1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 16 302,4 30 634,6

2 Fel újí tás 6 318,5 4 963,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 191,0 21 460,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 822,7

3 Köl csö nök 83,1 83,1 197,6 135,2
3 Köz gyûj te mé nyek 11 969,1 14 442,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 158,3 4 993,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 615,0 8 303,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 444,4 2 626,2

3 Do lo gi ki adá sok 3 685,3 6 502,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 126,8 234,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 21,4 70,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 165,8 462,2

2 Fel újí tás 109,5 209,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,0 47,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 482,7

3 Köl csö nök 15,3 35,3
4 Mû vé sze ti in téz mé nyek 6 921,4 7 509,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 960,7 2 026,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 711,1 5 355,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 816,1 1 344,7

3 Do lo gi ki adá sok 1 018,7 2 597,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,4 79,1

6 Ka mat fi ze té sek 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 296,8 135,5

2 Fel újí tás 35,0 56,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 37,6

6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek 8 820,4 11 054,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 014,1 4 428,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 130,3 5 573,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 465,9 1 527,3

3 Do lo gi ki adá sok 3 215,2 5 175,8

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 326,9 492,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 178,0 1 383,7

6 Ka mat fi ze té sek 6,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 151,1 186,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 594,6 563,9

2 Fel újí tás 37,6 239,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 37,1 130,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 702,0

3 Köl csö nök 1,2 1,2 0,3 0,3
7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 3 310,5 7 230,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 910,5 4 478,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 684,6 2 855,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 805,8 815,8
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3 Do lo gi ki adá sok 1 011,2 2 483,4

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 35,2 35,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 652,5 3 144,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 213,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 31,7 305,3

2 Fel újí tás 40,5

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

1 Be ru há zás

1 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 50,0 1,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 50,0

3 Fel sõ ok ta tá si fej lesz té si prog ram

5 Bu da pes ti Mû sza ki 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

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 170,0 96,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 170,0

13 Ká roly Ró bert Fõ is ko la könyv tár fej lesz tés 270,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 130,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 270,0

15 Nyír egy há zi Fõ is ko la ta nul má nyi épü let re konst ruk ció 825,9
16 Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem Ze ne aka dé mia re konst ruk ció 

el ké szí té se 98,5 80,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 98,5

20 In gat lan vá sár lás, élet ve szély-el há rí tás, aka dály men te sí tés 211,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 211,5

4 Kul tu rá lis be ru há zá sok

1 Mú ze u mi re konst ruk ció 167,3 30,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 93,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 186,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 167,3

2 Vári re konst ruk ci ók (Szent György tér, Má tyás-temp lom) 613,7 1 365,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 613,7 1 494,2

3 Kul tu rá lis te vé keny sé gek be ru há zá sai 140,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 316,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 140,0 57,2

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 120,0 54,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 69,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 120,0

5 Örök ség vé del mi fej lesz té sek 400,0 538,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 207,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 400,0

6 Vi seg rá di pa lo ta re konst ruk ci ó ja
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,1

9 Mil len ni u mi be ru há zá sok
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 210,2

11 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 22,1

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

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

2 Nor ma tív fi nan szí ro zás

1 Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tó i nak jut ta tá sai köz pon ti elõ irány za ta 3 661,1 3 661,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 661,1 3 701,4

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 70 590,0 74 794,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,4

3 Do lo gi ki adá sok 1 282,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 70 590,0 73 234,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 120,0

2 Egy há zi és ki sebb sé gi köz ok ta tá si in téz mé nyek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 17 910,0 25 498,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 89,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17 910,0 25 435,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 43,5

8 Egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hit éle ti kép zé se 2 420,0 2 420,0

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 2 420,0 2 449,0

10 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (egy há zi vi lá gi kép zés) 5 400,0 5 327,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 400,0 5 325,6

11 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (ala pít vá nyi fel sõ ok ta tás) 2 700,0 2 773,0
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 700,0 2 830,9

17 Gya kor ló is ko lák nor ma tív tá mo ga tá sa 120,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 70,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 22,0
3 Do lo gi ki adá sok 28,0

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa
9 Nem ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz ok ta tá si in téz mé nyek köz pon ti elõirányzata 100,0 108,3

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 100,0 119,6

18 Érett sé gi vizs ga le bo nyo lí tá sa 1 019,0 450,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 528,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 169,2
3 Do lo gi ki adá sok 321,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 453,0

23 Köz ok ta tás ha té kony sá gát ja ví tó mé rés, ér té ke lés 281,0 32,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 180,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 57,0
3 Do lo gi ki adá sok 13,0 1,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,0 130,7

27 Gyógy pe da gó gi ai tan könyv el lá tás, sa já tos ne ve lé si igé nyû gye re kek támogatása 141,0 50,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 63,2

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 5,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 88,0 96,2

29 Köz ok ta tás spe ci á lis fel ada ta i nak tá mo ga tá sa 300,0 43,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 134,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 43,1
3 Do lo gi ki adá sok 60,0 3,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,0 374,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 49,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 62,3

30 Köz ok ta tás Fej lesz té si Cél elõ irány zat
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 200,0 4,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0
31 Köz ok ta tá si el len õr zé si, pá lyá zat le bo nyo lí tá si fel ada tok 300,0 55,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 227,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 73,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,0
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5 Fel sõ ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

4 Fel sõ ok ta tá si ok ta tói-ku ta tói ösz tön dí jak 50,0 1,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 37,0 66,8

26 Fel sõ ok ta tás ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 200,0 62,3

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 12,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,0 130,0

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

33 Fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend sze rek mû köd te té se 630,0 630,0

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 200,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 298,0 729,0

34 Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek gaz da sá gi ta ná csa i nak mû köd te té se 161,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 122,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 39,0

36 Pe da gó gus dísz dip lo ma 48,0 8,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 36,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0

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

37 Tan könyv-, jegy zet-, könyv tár tá mo ga tá si pá lyá zat

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 144,9

39 Elekt ro ni kus In for má ció szol gál ta tás Nem ze ti Program

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 2,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 109,8

40 Ma rad vány el szá mo lás 72,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,5
3 Do lo gi ki adá sok 334,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 93,9

42 Kis lét szá mú sza kok, ki emel ke dõ in téz mé nyi tel je sít mény, szak kol lé gi u mok,

dok to ri is ko lák, te het ség gon do zás tá mo ga tá sa 483,0 162,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 270,0

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

2
0

0
8

/1
7

1
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
2

0
7

0
3

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

FEJEZET
2007. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



3 Do lo gi ki adá sok 27,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 372,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 100,0

44 MAB tá mo ga tá sa 200,0 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 200,0

45 FTT tá mo ga tá sa 60,0 60,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

7 Egyéb fel ada tok tá mo ga tá sa

4 Nem ze ti sé gi, ki sebb sé gi és in teg rá ci ós programok

3 Nem ze ti sé gi, ki sebb sé gi és in teg rá ci ós prog ra mok tá mo ga tá sa 200,0 181,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 110,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35,0

3 Do lo gi ki adá sok 55,0 5,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 236,9

14 Bel sõ in for ma ti ka fej lesz té se 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 10,0

15 ,,Út ra va ló” ösz tön díj prog ram 1 600,0 372,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 350,2

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 10,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 576,8 29,7

18 Ha tá ron túli ok ta tá si és kul tu rá lis fel ada tok tá mo ga tá sa 679,6 221,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 160,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 51,0

3 Do lo gi ki adá sok 8,0 20,5

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 169,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 291,0 226,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 24,4

10 Ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Ok ta tá si ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok

5 Ok ta tá si ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 1 000,0 1 155,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,3

3 Do lo gi ki adá sok 2,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 000,0 1 283,9

2 Kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány 4 570,0 4 570,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

2
0

7
0

4
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
8

/1
7

1
. 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
2007. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



3 Do lo gi ki adá sok 1,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 570,0 5 799,4

2 Egyéb kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 2 900,0 3 398,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 900,0 3 492,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 56,0

3 Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 2 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 231,5

11 Nem zet kö zi kul tu rá lis és ok ta tá si kap cso la tok programjai

5 Két ol da lú mun ka ter vi fel ada tok 52,0 25,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,3

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 3,5 0,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,3 31,2

6 Nem zet kö zi tag dí jak 151,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 151,2

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

7 EU kö zös sé gi prog ra mok 180,0 210,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 87,9

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

3 Do lo gi ki adá sok 5,0 8,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 59,0 180,0

8 Vi lág-Nyelv Prog ram 50,0 45,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 4,2 1,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 41,3

9 OECD és EU kö te le zett sé gek 38,0 5,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 6,9

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

10 Kul tu rá lis és ok ta tá si szak dip lo má ci ai fel ada tok 437,8 348,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 150,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 25,0 2,9

2
0

0
8

/1
7

1
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
2

0
7

0
5

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

FEJEZET
2007. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 214,8 276,3

12 Fel újí tá sok köz pon ti tá mo ga tá sa

1 Fel sõ ok ta tá si fel újí tá si prog ra mok 240,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
2 Fel újí tás 240,0

2 Egyéb in téz mé nyi fel újí tá si prog ra mok 30,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,5
2 Fel újí tás 30,0

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

3 Nem ze ti kul tu rá lis in téz mé nyek fel újí tá sa 20,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 20,0
2 Fel újí tás 20,0

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

13 Egyéb fej lesz té si tá mo ga tás

1 Egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel újí tá si, fej lesz té si prog ram ja 90,0 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 90,0

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 90,0

2 Köz ok ta tá si in téz mé nyek be ru há zá sai 490,0 856,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 811,0

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 490,0

 3 Egy há zak kal kap cso la tos be ru há zá sok, fel újí tá sok 190,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 99,4

4 Nem ál la mi in téz mé nyek fel újí tás, be ru há zás 50,0 214,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 110,0

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 50,0

5 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 cso ló dó kiadás 400,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 400,0

6 Szé kes fe hér vá ri Nem ze ti Em lék hely re konst ruk ci ó já nak foly ta tá sa 150,0 150,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 102,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 150,0

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 150,0

7 Kul tu rá lis te vé keny sé gek és in téz mé nyek be ru há zá sai 8,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 38,4
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14 PPP prog ra mok kal kap cso la tos ki adá sok

1 Hoz zá já ru lás az ok ta tá si-ku ta tá si inf ras tuk tú ra bér le ti dí já hoz 1 614,3 129,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 614,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 202,3

2 Hoz zá já ru lás a meg lé võ kol lé gi u mi re konst ruk ci ók bér le ti dí já hoz 1 162,5 381,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 162,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 193,4

3 Hoz zá já ru lás az új di ák ott ho ni fé rõ he lyek bér le ti dí já hoz 188,2 38,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 188,2

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

15 Köz hasz nú tár sa sá gok tá mo ga tá sa

7 Ok ta tá si köz hasz nú tár sa sá gok ál tal el lá tott fel ada tok tá mo ga tá sa 833,2 1 478,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 833,2 1 521,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 44,9

8 Kul tu rá lis köz hasz nú tár sa sá gok ál tal el lá tott fel ada tok tá mo ga tá sa 4 000,0 5 383,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 79,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 000,0 5 470,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 28,5

16 Kul tu rá lis gaz da sá gi tár sa sá gok tá mo ga tá sa 4 100,0 4 372,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 53,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 100,0 4 935,1

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 150,0 1,1

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 8,0

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

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

6 OTDK tá mo ga tá sa

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 30,0

21 PHARE Prog ra mok

4 Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû fi a ta lok tár sa dal mi in teg rá ci ó ja 
(HU-9904-01)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,9
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.

2 Ha zai fi nan szí ro zás (HU010101-03)
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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 26,6

22 EU tag ság gal kap cso la tos fel ada tok

6 EU tag ság ból ere dõ szak mai együtt mû kö dé sek 111,0 60,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 84,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 26,9

3 Do lo gi ki adá sok 6,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,5

7 Nem ze ti Fej lesz té si Terv 2. elõ ké szí té se

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 28,3

8 EU Ok ta tás és Kép zés mun ka prog ram 20,0 10,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 6,8

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

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

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

3 ,,In for má ci ós tech no ló gia az ál ta lá nos is ko lá ban” prog ram 
2002 PHARE forrás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8

4 ,,In for má ci ós tech no ló gia az ál ta lá nos is ko lá ban” prog ram 
2002 – Ha zai társ fi nan szí ro zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,8

31 Kul tu rá lis fel ada tok és szer ve ze tek tá mo ga tá sa

3 Kul tu rá lis szak tör vény bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek 200,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,2

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 10,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,4 152,9

4 Hoz zá já ru lás a Mû vé sze tek Pa lo tá já nak mû köd te té sé hez 8 800,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 8 800,0

19 Film szak mai tá mo ga tá sok

3 Egyéb film szak mai tá mo ga tá sok 20,0 18,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,4 18,4
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32 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés

5 PANKKK if jú sá gi ze ne ka rok mû kö dé si tá mo ga tá sa

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 80,8

6 Prog ram a népi kul tú rá ért, he lyi kez de mé nye zé sek, ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ért, 
dí jak, cí mek adományozásáért

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
7 Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés tá mo ga tá sa 685,0 289,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 140,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 45,2

3 Do lo gi ki adá sok 82,0 5,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 407,8 458,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,0 15,8

34 Mû vé sze ti te vé keny sé gek

1 Nem ze ti Örök ség Prog ram – Nem ze ti év for du lók

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0
3 Do lo gi ki adá sok 42,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 87,2

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

2 Ha zai mû vé sze ti fesz ti vá lok, ren dez vé nyek

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 10,0

4 Mû vé sze ti te vé keny sé gek tá mo ga tá sa 130,0 440,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 65,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 20,8

3 Do lo gi ki adá sok 20,0 0,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,2 351,1

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

35 Ci vil és non pro fit szer ve ze tek tá mo ga tá sa

3 Egyéb ci vil és non pro fit szer ve ze tek 120,0 89,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 91,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 29,0

3 Do lo gi ki adá sok 2,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 53,8

4 Ok ta tá si tár sa dal mi szer ve ze tek, szö vet sé gek, tes tü le tek, egye sü le tek, 
bi zott sá gok 180,0 83,8

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
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3 Do lo gi ki adá sok 5,2 3,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 122,0 139,7

5 Kul tu rá lis tár sa dal mi szer ve ze tek, szö vet sé gek, tes tü le tek, egye sü le tek, 
bi zott sá gok 680,0 784,0

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 680,0 954,0

39 Egy há zi célú köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok

1 Egy há zi köz gyûj te mé nyek és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 500,0 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 500,0

3 Egy há zak nem zet kö zi te vé keny 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 16,0

4 Hit tan ok ta tás 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 4 057,8

5 Egy há zi alap in téz mény-mû kö dés, Szja ren del ke zé se és ki egé szí té se 10 819,0 10 819,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10 819,0 10 819,0

6 Át adás ra nem ke rült in gat la nok utá ni já ra dék 8 770,0 8 770,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 30,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 770,0 8 770,0

8 Az 5000 la kos nál ki sebb te le pü lé se ken szol gá la tot tel je sí tõ egy há zi sze mé lyek 
jö ve de lem pót lé ka 1 620,7 1 620,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 620,7 1 954,3

9 Egy há zi kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek re konst ruk ci ó ja és egyéb be ru há zá sok 544,9 589,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 544,9 689,0

41 A kincs tár ál tal fel szá mí tott dí jak, ju ta lé kok ren de zé se 110,0 110,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 110,0 96,6

50 Fe je ze ti tar ta lék

1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 300,0 300,0

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 12 609,3 12 609,3

1–11. cím össze sen: 613 067,0 208 046,0 405 021,0 697 339,2 254 133,3 428 487,1

12 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

1 I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv

1 Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram (HEFOP)

6 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 re OKM in téz ke dés 500,0 1 081,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,0 634,7
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 670,0 1 890,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 56,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 168,6
7 Egész éle ten át tar tó ta nu lás és al kal maz ko dó ké pes ség tá mo ga tá sa OKM 

in téz ke dés 500,0 1 700,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,0 1 772,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 670,0 5 569,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 641,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 016,4
8 Az ok ta tá si, szo ci á lis és egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz té se OKM 

intézkedés 571,0 5 671,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 349,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 746,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 484,9 3 101,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 055,9 6 622,6
2 Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv

1 Tár sa dal mi meg úju lás Ope ra tív Prog ram OKM in téz ke dés – EU for rás rész
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6 555,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 475,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 717,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 797,8
2 Tár sa dal mi meg úju lás Ope ra tív Prog ram OKM in téz ke dés – Ha zai társ fi nan szí ro zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 333,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 347,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 908,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 894,9

3 Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram OKM in téz ke dés 234,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 025,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 200,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 398,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 457,6
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 8 812,0 8 812,0

Össze sen: 639 448,0 223 810,0 406 826,0 723 164,8 260 689,6 436 939,4

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa
1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás 2 004,1 4 751,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 75,0 941,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 170,9 1 691,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 342,7 520,3
3 Do lo gi ki adá sok 497,7 1 775,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,5 30,5
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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 53,3 883,0

3 Köl csö nök 10,0 8,3
2 EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 91,8 133,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 80,0 155,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 98,0 120,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 29,8 36,7
3 Do lo gi ki adá sok 43,0 84,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,0 22,9

2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
1 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei 17 538,2 23 399,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 096,2 6 659,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 832,3 15 740,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 840,5 4 958,7
3 Do lo gi ki adá sok 6 563,4 6 918,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,1 1 024,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 960,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 333,7 336,4
2 Fel újí tás 39,4 105,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 905,0

3 Köl csö nök 0,3 1,4
3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós köz pon tok, ku ta tó in té ze tek 8 967,0 9 158,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 409,7 1 150,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 833,8 949,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 252,5 267,1
3 Do lo gi ki adá sok 240,3 962,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 002,6 8 155,1

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 47,5 60,8

4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 1 956,4 13 001,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 47 534,8 54 618,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20 149,1 19 340,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 617,3 6 403,2
3 Do lo gi ki adá sok 20 090,7 31 802,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,0 2 586,7
6 Ka mat fi ze té sek 56,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 880,0 1 044,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 029,6 1 164,6
2 Fel újí tás 533,5 232,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 924,0 956,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 175,2

3 Köl csö nök 10,6 0,6
5 Or szá gos Men tõ szol gá lat 287,0 2 684,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23 564,3 24 391,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14 714,3 14 975,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 854,9 4 986,5
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3 Do lo gi ki adá sok 3 693,3 4 286,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 287,0 1 650,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 210,2 249,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 322,0 512,9
2 Fel újí tás 190,0 263,9

7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat 2 853,3 2 988,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8 560,0 9 281,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 124,3 3 883,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 353,4 1 189,4
3 Do lo gi ki adá sok 5 502,6 6 352,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 162,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 383,0 563,4
2 Fel újí tás 50,0 25,9

3 Köl csö nök 1,7
8 Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let 468,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 84,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 227,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 49,9
3 Do lo gi ki adá sok 47,4

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

3 Köl csö nök 0,3
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 100,0 0,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0

7 Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet re konst ruk ci ó ja 50,0 5,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 50,0

8 Egyéb be ru há zá sok 50,0 44,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 50,0
2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

2 Egész ség ügyi el lá tá si és fej lesz té si fel ada tok 3 082,5 5 800,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 757,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 402,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 128,4
3 Do lo gi ki adá sok 647,4 198,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 73,6 2 395,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 496,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 680,3
2 Fel újí tás 150,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 198,2
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3 Lé gi men tés mû köd te té sé nek tá mo ga tá sa 800,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 209,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 75,0

3 Do lo gi ki adá sok 516,0

4 Egész ség ügyi re form mal össze füg gõ fel ada tok 400,0 60,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 181,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 58,1

3 Do lo gi ki adá sok 80,0

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

6 21 lé pés az egész ség ügy meg újí tá sá ért

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 56,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 141,9

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

7 Egész ség ügyi Fej lesz té si Elõ irány zat 1,0 1,0

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

8 Egész ség meg õr zé si cé lok és ké mi ai biz ton ság fenn tar tá sá nak támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 73,0
3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,8

9 Al ta tó-, lé le gez te tõ gép, mo ni tor bér le ti díja 1 321,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 321,0

10 Egész ség ügyi mo der ni zá ci ós fel ada tok

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

11 Re gi o ná lis ága za ti fel ada tok tá mo ga tá sa 49,0 35,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 24,5

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

3 Do lo gi ki adá sok 16,5

12 Ha tá ron túli ma gya rok egész ség ügyi el lá tá sá nak tá mo ga tá sa 200,0 190,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18,0

3 Do lo gi ki adá sok 48,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 84,0

13 Kis for gal mú gyógy szer tá rak mû köd te té si tá mo ga tá sa 816,0 816,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 412,5 52,2
3 Do lo gi ki adá sok 680,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 228,5
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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 200,0 179,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 12,4

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 330,0
2 Fel újí tás 200,0

71 Nép egész ség ügyi prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 15,4

72 Fel sõ ok ta tá si tör vény ál tal elõ írt fel ada tok

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 92,7

74 Alap- és sür gõs sé gi be teg el lá tás, men tés, ka taszt ró fa-egész ség ügyi el lá tás 
fel té te le i nek javítása

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

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 
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 12,6

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok

2 Bel sõ pénz ügyi el len õr zé si te vé keny ség ha té kony sá gá nak fo ko zá sa 
az ÁNTSZ-ben 10,0 0,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,0 30,0
3 Do lo gi ki adá sok 16,0

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

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 145,0 145,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 145,0 138,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,6

16 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

4 Hú szan Még Va gyunk 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 5,3

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 5,0 5,0

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

2 Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma ra tá mo ga tá sa 5,0 5,0

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

3 Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma ra tá mo ga tá sa 10,0 10,0
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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 10,0 31,8

20 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

10 Ma gyar Vö rös ke reszt tá mo ga tá sa 243,0 243,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 47,4
3 Do lo gi ki adá sok 1,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 243,0 290,4

11 Ma gyar Or vos tár sa sá gok és Egye sü le tek Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 15,0 15,0

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 15,0 23,5

18 Rák be te gek szer ve ze te i nek tá mo ga tá sa 45,0 45,0

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

22 Fe je ze ti tar ta lék

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 1 624,0 1 624,0

23 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 2,4

11 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

1 I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv

1 Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram (HEFOP)

6 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 re EÜM in téz ke dés 500,0 1 007,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,0 189,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 670,0 1 313,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 74,1

7 Az ok ta tá si, szo ci á lis és egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz té se EüM
intézkedés 999,0 9 699,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 315,2
3 Do lo gi ki adá sok 95,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 591,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 636,1 6 665,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 635,1 14 529,8

2 Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv

1 Tár sa dal mi meg úju lás Ope ra tív Prog ram EüM in téz ke dés – EU for rás rész

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6 555,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 475,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 717,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 797,8

2 Tár sa dal mi meg úju lás Ope ra tív Prog ram EüM in téz ke dés – Ha zai 
társ fi nan szí ro zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 333,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 347,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 908,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 894,9

3 Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram EüM in téz ke dés 234,0
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 025,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 200,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 398,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 457,6

Össze sen: 147 176,2 102 573,9 44 602,3 170 707,1 109 529,7 74 894,5

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa 3 850,1 4 399,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 845,5 851,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 846,6 3 116,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 802,9 846,7

3 Do lo gi ki adá sok 1 013,3 727,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 92,6

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 30,8 28,0

2 Fel újí tás 2,3

2 Sze ren cse já ték Fel ügye let

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 944,7

4 PM In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont 3 098,8 582,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0 0,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 187,3 141,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 381,7 42,8

3 Do lo gi ki adá sok 1 412,1 234,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 217,7 24,4

5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 73 605,6 104 252,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 290,0 1 668,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 44 445,5 60 575,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 887,7 18 788,4

3 Do lo gi ki adá sok 13 575,7 19 862,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,1 131,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 25,0 45,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 454,6 6 570,4

2 Fel újí tás 522,0 413,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 85,9

3 Köl csö nök 61,1 61,1
6 Vám- és Pénz ügy õr ség 28 850,0 48 653,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 591,7 5 149,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 18 867,1 25 423,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 880,8 8 786,9
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3 Do lo gi ki adá sok 5 812,7 9 773,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 634,1 2 950,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 63,0 4 420,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 140,0 8 292,8

2 Fel újí tás 70,0 229,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 1,4

5 La kás tá mo ga tás 100,0 200,0

3 Köl csö nök 85,0 85,0 51,0 50,9
9 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság

1 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság 1 899,7 4 080,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 49,2 35,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 182,3 2 060,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 377,6 670,5

3 Do lo gi ki adá sok 353,8 386,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2 464,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5 700,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 21,4 5 768,1

2 Fel újí tás 9,6 17,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 520,8

3 Köl csö nök 4,0
2 Kincs tá ri va gyon ke ze lés és hasz no sí tás 6 600,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7 220,5 17 394,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 281,8 278,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 90,4 92,1

3 Do lo gi ki adá sok 3 104,5 5 329,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 526,0 5 256,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 237,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 253,6 2 066,8

2 Fel újí tás 960,0 291,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,2 13 306,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 5,5

3 Köl csö nök 49,0
3 Ál la mi fel adat el lát ás sal össze füg gõ el he lye zé si fel ada tok 204,8 204,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 126,0 236,8
3 Do lo gi ki adá sok 330,8 330,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 111,2

10 Ma gyar Ál lam kincs tár 11 791,5 21 021,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 644,1 8 247,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 279,4 15 836,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 291,1 4 793,5

3 Do lo gi ki adá sok 3 669,7 6 122,7

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 44,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 131,2 3 127,3

2 Fel újí tás 42,0 151,5
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3 Köl csö nök 22,2 96,9 76,0
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 0,9
2 Barcs ha tár át ke lõ hely

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

3 Pénz ügyi és költ ség ve té si te vé keny sé gek és szol gál ta tá sok beruházásai
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,7
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 0,6

6 Zá hony ha tár át ke lõ hely
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,4
8 Gyu la ha tár át ke lõ hely

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

9 Ár tánd ha tár át ke lõ hely
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,5
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 85,9

2 Ága za ti cél elõ irány za tok
2 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ma rad vá nyá nak át ve ze té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 422,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8 086,4

5 Kár ren de zé si cél elõ irány zat
1 Füg gõ kár ki fi ze tés 410,0 493,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 410,0 492,5

2 Já ra dék ki fi ze tés 2 050,0 2 530,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 050,0 2 524,8
3 Tõ ké sí tés re ki fi ze tés 40,0 40,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0 40,0

6 Az MNV Zrt. mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 50,0
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 50,0
12 Ál ta lá nos gyer mek és if jú sá gi bal eset biz to sí tás biz to sí tá si díja 350,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 350,0

30 Schen gen Alap 335,0 51,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 170,6 73,5

3 Do lo gi ki adá sok 32,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 170,6 580,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 375,7 3 668,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 303,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 375,7 3 668,7

32 Kor mány za ti ne gyed elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ki adá sok 1 756,0
5 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok
1 EU Cus toms Prog ram ban való rész vé tel

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 61,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,3

2 EU Fis ká lis prog ram já ban való rész vé tel
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 44,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44,3
10 A vám ügyi ACQUIS al kal ma 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 7,9

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,8

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

2 ÁBPE Mód szer ta ni és kép zé si köz pont
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 2,5
3 Funk ci o ná li san füg get len bel sõ el len õr zés meg erõ sí té se a 

Vám- és Pénz ügy õr sé gen belül
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,6 15,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,6 16,7
4 Az Eu ró pai Unió gya kor la tá nak meg is me ré se a jö ve dé ki adók 

el len õr zé se vonatkozásában
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,6 18,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,6 19,8
5 2005/17/520.04.01 – Fel ké szü lés az együt tes el len õr zés re

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,6 9,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,6 10,0

6 2005/17/520.04.01.11 – Harc a jö ve dé ki ter mé kek EU-n be lü li 
csem pé sze te ellen

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,5 16,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,5 16,8

7 Rend szám- és Kon té ner kód Fel is me rõ Rend szer (2004/016–954)
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
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 337,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 337,2

8 2006/018–176.04.01 A koc ká zat elem zé sen ala pu ló el len õr zés re tör té nõ 
ki vá lasz tás ha té kony sá gá nak növelése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,1

9 2005/17/520.04.01.09 Ke res ke del mi lán co la tok el len õr zé se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,8
6 Kincs tá ri szám la ve ze té si díj ki adá sa i ra 10,0 13,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 10,0 12,8

10 Fe je ze ti tar ta lék
1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 580,9 580,9
2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 3 413,8 3 413,8

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 221,3

1–12. cím össze sen: 151 440,0 20 949,8 130 490,2 243 533,4 59 737,5 194 729,2

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 9 860,2 13 210,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 571,1 5 129,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 449,5 1 588,9
3 Do lo gi ki adá sok 2 824,8 1 919,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 112,5 2 137,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,0 2,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 798,1 445,8
2 Fel újí tás 19,2 11,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 40,8

3 Köl csö nök 170,0 81,0 143,0 110,1
2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

3 In téz mé nyi mû kö dé si tar ta lék 258,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 258,8 1 938,6
3 Köl csö nök 8,4

13. cím össze sen: 10 204,0 10 204,0 11 425,3 15 262,0

14 Vál lal ko zá sok fo lyó tá mo ga tá sa
1 Egye di tá mo ga tás

2 Exim bank Zrt. ka mat ki egyen lí té se 4 300,0 2 866,6
3 Ka mat tá mo ga tás (fel szá molt va gyon ér té ke sí té sé hez) 5,0 3,4

2 Egyéb vál la la ti tá mo ga tá sok
1 Ter me lé si tá mo ga tás

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 220,0 239,5

7 Egyéb meg szûnt jog cí mek mi att járó tá mo ga tás 20,0 1,0
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15 Fo gyasz tói ár ki egé szí tés 120 000,0 111 885,4

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 20 000,0 21 741,1

2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek ke re set ki egé szí té se 620,0 647,7

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 600,0 523,6

5 Sza ná lás sal kap cso la tos ki adá sok 1,0 0,6

6 Ma gán- és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se 1 500,0 1 372,9

7 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 297,0
2 Hon vé del mi Ta nács és a Kor mány spe ci á lis mû kö dé si fel té te le i nek

biztosítása 900,0
9 He lyi ön kor mány za tok ál la mi tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sá ból ere dõ fi ze té si 

kö te le zett ség 3 000,0 8 482,9

10 Net tó fi nan szí ro zás sal kap cso la tos ki adá sok 494,1

11 Egyéb ve gyes ki adá sok 2 900,0 2 711,5

12 1% SZJA köz cé lú fel hasz ná lá sa 8 300,0 8 330,0

13 Rend kí vü li be ru há zá si tar ta lék 500,0

19 MEHIB Zrt. be haj tá si ju ta lé ka 2,5 2,6

21 Ügy fél nek vissza já ró vám biz to sí ték, egyéb vám vissza té rí té sek 100,0 201,8

25 Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt. szak ér tõi díja 12,0

18 Ál lam ál tal vál lalt ke zes ség és vi szont ga ran cia ér vé nye sí té se

1 Kor mány ál tal vál lalt egye di ke zes sé gek bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 3 100,0 1 354,2

3 Exim bank ál tal vál lalt ga ran cia ügy le tek bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 1 767,7 1 023,4

4 MEHIB Zrt. ál ta li biz to sí tá si te vé keny ség bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 50,0

5 Hi tel ga ran cia Zrt. ga ran cia ügy le te i bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 6 500,0 6 593,1

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 1 500,0 648,5

10 A köz szfé rá ban dol go zók la kás hi te le i hez vál lalt ke zes ség bõl ere dõ fi ze té si 
kö te le zett ség 60,0 192,9

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 2 914,0 497,9

14 A „fé szek ra kó” prog ram hoz vál lalt ke zes ség bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 120,0 18,4

15 MFB Rt. ál tal nyúj tott hi te lek bõl és vál lalt ga ran cia ügy le tek bõl ere dõ fi ze té si 
kö te le zett ség 410,0

24 Kor mány za ti rend kí vü li ki adá sok

2 Pénz be li kár pót lás

1 Pénz be li kár pót lás 4 055,0 3 895,8

2 Az 1947-es Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás 2 334,0 2 162,2

3 Pénz be li kár pót lás fo lyó sí tá si költ sé gei 123,0 123,0

4 Pénz ügy igaz ga tás kor sze rû sí té se 7 857,3

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 297 495,0 297 495,0

2 Nyug díj biz to sí tá si Alap ki adá sa i nak tá mo ga tá sa 143 666,2 138 495,3
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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 30 970,8 30 970,8

4 Lét szám csök ken tés sel kap cso la tos ki adá sok 591,8

5 Nyug díj igaz ga tá si fel ada tok in teg rá ci ó já nak tá mo ga tá sa 143,9

6 13. havi il let mény elõ leg 486,2

7 Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék cí men át adott pénz esz köz 17 000,0 17 000,0

8 Ösz tön dí ja sok fog lal koz ta tá sá val kap cso la tos tá mo ga tás 2,7

2 Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

3 Lét szám csök ken tés sel kap cso la tos ki adá sok 1 481,1

4 Köz pon ti költ ség ve tés bõl já ru lék cí men át adott pénz esz köz 288 905,0 288 905,0

5 A fõ tiszt vi se lõi kar il let mé nyé nek fi nan szí ro zá sa 9,0

6 Egész ség ügyi re form hoz kap cso ló dó mû kö dé si ki adá sok tá mo ga tá sa 565,1

7 13. havi il let mény elõ leg 419,9

8 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás át me ne ti ki egé szí té se 1 200,0

28 Nem zet kö zi el szá mo lá sok ki adá sai

1 Nem zet kö zi tag dí jak

2 EBRD tõ ke eme lés 220,4 204,0

4 Tag díj az ET Tár sa da lom fej lesz té si Alap já hoz 3,6 3,5

5 EIB tõ ke be fi ze tés 4 101,1 3 713,3

6 EIB tar ta lé kok ba be fi ze tés 10 364,1 9 384,2

7 Bru e gel tag díj 18,8 16,8

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 1 226,7 1 190,0

2 IMF HIPC se gély prog ram ban való rész vé tel ka mat tá mo ga tá sa 70,0 104,4

3 Egyéb ki adá sok 30,0 8,3

29 Hoz zá já ru lás az EU költ ség ve té sé hez 214 903,8 189 520,0

31 Köz pon to sí tott be vé te lek

1 Kár ren de zé si cél elõ irány zat be fi ze té se 1,0 5,9

2 Sze ren cse já té kok szer ve zé sé vel kap cso la tos díj- és bír ság be vé te lek 4 100,0 5 195,4

32 Adós ság át vál la lás és tar to zás el en ge dés

1 Au tó pá lya-tár sa sá gok adós sá gá nak át vál la lá sa 146 000,0 58 088,1

2 Vár pa lo ta és Ré gi ó ja Kör nye zet vé del mi Re ha bi li tá ci ós Prog ram ra lét re ho zott 
cél tár su lás 2007. évi köl csön tör lesz té sé nek rész le ges elengedése 122,7 122,7

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 79,0 79,0

33. cím össze sen: 79,0 79,0

36 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 1 186,2 1 291,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 717,5 730,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 233,2 217,0

3 Do lo gi ki adá sok 233,5 273,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 22,0

2 Fel újí tás 2,0
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3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 41,7 41,7

36. cím össze sen: 1 227,9 1 227,9 1 243,0 1,0 1 291,7

Össze sen: 1 512 117,6 35 254,8 131 718,1 1 472 415,9 80 201,8 196 020,9

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 4 336,1 4 673,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 370,7 652,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 519,4 3 174,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 814,2 967,5

3 Do lo gi ki adá sok 1 305,5 1 271,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 334,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,0 43,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 86,7 126,1

2 Fel újí tás 50,8

3 Köl csö nök 0,5 0,5
2 Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal 1 127,4 1 444,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 534,5 8 790,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 061,6 2 364,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 344,0 570,8

3 Do lo gi ki adá sok 1 230,5 4 655,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 649,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 24,7 1 375,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 42,1 1 633,3

2 Fel újí tás 8,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 61,1

3 Köl csö nök 3,0 3,0
3 Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok 536,4 4 010,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18 496,8 33 824,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 270,1 15 645,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 588,8 4 657,7

3 Do lo gi ki adá sok 4 084,3 5 837,0

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 821,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11 542,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 202,0 965,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 292,0 1 024,4

2 Fel újí tás 38,2

3 Köl csö nök 4,5 5,5
4 Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 2 215,4 4 238,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 360,8 2 923,2
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 697,6 3 885,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 863,5 1 221,5

3 Do lo gi ki adá sok 584,4 1 412,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 342,8 343,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 87,3 93,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 144,6 752,9

2 Fel újí tás 0,7 23,0

3 Köl csö nök 29,9 8,2 10,0
5 Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok 602,4 680,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 792,9 5 534,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 696,2 2 009,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 541,8 566,5

3 Do lo gi ki adá sok 2 157,3 3 889,5

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 5,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,6

6 Ka mat fi ze té sek 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 444,0 519,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 379,1 537,7

2 Fel újí tás 64,9 89,7

6 Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet 387,8 563,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 693,6 4 985,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 911,3 1 872,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 308,3 514,0

3 Do lo gi ki adá sok 2 789,8 2 487,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,0 1 224,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 36,2 71,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 80,3 376,6

2 Fel újí tás 20,0 6,3

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

7 Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 161,7 179,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 82,7 95,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,7 29,0

3 Do lo gi ki adá sok 51,3 72,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,0 2,9

8 Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet 594,6 977,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 405,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 358,3 532,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 116,9 165,5

3 Do lo gi ki adá sok 112,4 729,5

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,0 405,6

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 4,0 59,6

2 Fel újí tás 2,3
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11 Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság 681,1 1 180,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 475,4 755,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 518,8 803,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 162,3 253,0

3 Do lo gi ki adá sok 380,0 332,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 41,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 95,4 443,1

12 Ál la mi szo ci á lis in té ze tek 2 173,6 2 310,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 264,8 260,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 270,0 1 192,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 422,7 364,0

3 Do lo gi ki adá sok 587,2 654,6

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 4,4 2,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 128,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 110,1 447,8

2 Fel újí tás 44,0 42,4

13 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 4 186,3 4 401,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 174,2 199,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 410,0 2 435,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 784,6 761,2

3 Do lo gi ki adá sok 1 033,4 1 043,4

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 59,6 57,2

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

6 Ka mat fi ze té sek 0,6

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 66,1 118,4

2 Fel újí tás 6,8 148,7

14 Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet 1 277,7 1 451,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 915,5 1 764,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 296,7 1 593,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 410,4 484,8

3 Do lo gi ki adá sok 426,1 502,0

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 60,0 108,4

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

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 396,0
3 Do lo gi ki adá sok 396,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 041,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 041,7

4 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mû köd te té sé nek kiegészítése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 237,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 54,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 17,3

3 Do lo gi ki adá sok 165,6
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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

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 0,2
9 HU 0201–04 Küz de lem a mun ka vi lá gá ból tör té nõ ki re kesz tõ dés ellen

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

14 HU 2003/004–347.05.03 Küz de lem a mun ka vi lá gá ból tör té nõ 
ki re kesz tés ellen

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,3
3 Do lo gi ki adá sok 0,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,4

15 Diszk ri mi ná ció el le nes prog ram (2002/000–315.01.02. sz.)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 4,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,5

2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok
1 Ci vil szer ve ze tek és az An ti-diszk ri mi ná ci ós tör vény al kal ma zá sa 16,4 16,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 247,5 157,1
3 Do lo gi ki adá sok 96,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 263,9 139,5

2 Ma gyar or szá gi Gen der Pi lot Pro ject
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,2

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

3 If jú sá gi szol gál ta tás-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 78,9
4 HU 2004/IB/SO02-TL Fi a ta lok ak tív ál lam pol gár sá gá nak ösz tön zé se

program 3,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 35,8

3 Do lo gi ki adá sok 35,8
3 La kó ott hon-fej lesz tés tá mo ga tá sa

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

8 Esély egyen lõ ség Min den ki Szá má ra – EU év 2007 71,0 63,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 71,0 50,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,9
3 Do lo gi ki adá sok 25,1 25,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 111,8 30,6

13 Fog lal koz ta tás és szo ci ál po li ti kai in for má ci ós és ta nács adó szol gál ta tá sok 150,0 212,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 50,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0 83,5

14 ESZA Kht. pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet tá mo ga tá sa 1 343,5 1 343,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 343,5 1 343,5

17 Kép zés sel tá mo ga tott köz mun ka prog ram 1 600,0 1 900,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7 970,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 114,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 36,5

3 Do lo gi ki adá sok 59,5 42,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 770,0 6 484,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 500,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 120,0

18 Fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tá sa 100,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,8
3 Do lo gi ki adá sok 24,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 235,5

32 Ma rad vány el szá mo lás

1 Elõ zõ évek ma rad vá nya

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,5
3 Do lo gi ki adá sok 306,8

2 Ak tív fog lal koz ta tá si cé lok tá mo ga tá sa

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

3 PHARE és ESZA tí pu sú prog ra mok vég re haj tó szer ve ze te i nek 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 29,0

4 Ká bí tó szer-fo gyasz tás okoz ta egyé ni, tár sa dal mi ká rok csök ken té se; 
el te re lés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,7

5 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
3 Do lo gi ki adá sok 0,1

6 Ká bí tó szer-meg elõ zé si prog ram

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

7 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
3 Do lo gi ki adá sok 0,1

8 Ját szó tér fej lesz tés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,7

9 If jú sá gi kö zös sé gi te rek és egyéb if jú sá gi kez de mé nye zé sek támogatása

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 129,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13,0
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10 Köz tár sa sá gi Esély egyen lõ sé gi Prog ram

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

12 Komp lex szak ma- és szol gál ta tás fej lesz té si 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 9,0

13 Gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok, gyer mek vé del mi szak el lá tá sok maradványa

6 Tár sa dal mi egyez te tõ rend szer mû köd te té se, szer ve ze tek mû kö dé si 
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 13,0

14 Rész vé tel a ha zai és eu ró pai je len tõ sé gû re fe ren cia ren dez vé nye ken

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

15 Gyer mek és if jú sá gi fesz ti vá lok, nagy ren dez vé nyek tá mo ga tá sa

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

16 Ha tá ron túli if jú sá gi szer ve ze tek mû kö dé sé nek és prog ram ja i nak 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 42,4

17 Te le pü lé si és te rü le ti if jú ság po li ti kai prog ra mok, if jú sá gi szol gál ta tá sok, 
if jú sá gi munka támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,9
3 Do lo gi ki adá sok 12,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 331,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 69,2

18 UNICEF ENSZ Gyer mek Alap tá mo ga tá sa

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 24,5

19 Csat la ko zás az Eu ró pai Fo gyasz tó vé del mi Köz pon tok Há ló za tá 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 20,0

20 Szo ci á lis alap el lá tá sok fej lesz té se

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 122,8

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

21 Szo ci á lis szak el lá tá sok fej lesz té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 23,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,7
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22 Ak tív szo ci ál po li ti kai esz kö zök, szo ci á lis föld prog ram

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 100,8

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

23 Kár tyás fo gyasz tás mé rõk el ter je dé sét se gí tõ program

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 59,8

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

24 Szak mai há ló zat fej lesz tõ 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 28,5

25 Egyéb szo ci á lis fel ada tok el lá tás nak tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,4

26 Szo ci á lis mód szer ta ni in téz mé nyek 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 31,6

27 Csa lád se gí tõ pre ven ci ós prog ra mok és gyer mek vé del mi in téz mé nyek 
fejlesztése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 10,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 29,8

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

28 Az ál la mi gon dos ko dás ból 1997. nov. 1-je elõtt nagy ko rú vá vál tak 
lakás 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 4,0

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

29 Mód szer ta ni in té 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 10,1

30 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 támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8
3 Do lo gi ki adá sok 1,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,2

31 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 3,2
3 Do lo gi ki adá sok 6,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,4
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32 Ma gyar or szá gi Nem ze ti Et ni kai Ki sebb sé ge kért Köz ala pít vány maradványa
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
33 Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány 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 30,0

34 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

3 Do lo gi ki adá sok 4,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 189,9

35 Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat 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 50,0
36 Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te tá mo ga tá sa

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

37 Ci vil Szol gál ta tó Köz pon tok tá mo ga tá sa
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 36,3

38 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 0,3

3 Do lo gi ki adá sok 19,0
36 Fe je ze ti tar ta lék

1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 102,9 102,9
2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 1 714,6 1 714,6

37 MÁK tranz ak ci ós díj 50,0 50,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 50,0 52,9
38 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá nak támogatása

1 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bértámogatás 4 000,0 7 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,3

3 Do lo gi ki adá sok 1 004,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 000,0 7 110,0

2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ költ ség-
kom pen zá ció 26 758,7 26 758,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 80,4
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 57,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26 675,0 22 023,3

3 Szo ci á lis in téz mé nyi fog lal koz ta tás nor ma tív tá mo ga tá sa 2 500,0 4 024,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 17,6

3 Do lo gi ki adá sok 3 184,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 500,0 3 812,7

40 A ká bí tó szer-fo gyasz tás me ge lõ zé sé sé vel kap cso la tos fel ada tok 1 125,0 848,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11,8

2
0

0
8

/1
7

1
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
2

0
7

3
1

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

FEJEZET
2007. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 60,8 10,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 978,2 687,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 70,0 111,3

41 Gyer mek és if jú sá gi szak mai fel ada tok

1 If jú sá gi in téz mény és szol gál ta tás rend szer, if jú ság szak mai feladatok

1 Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht. 380,0 465,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 380,0 380,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 85,0

2 Bu da pes ti Eu ró pai If jú sá gi Köz pont fej lesz té se 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

3 Már ton Áron Szak kol lé gi u mért Ala pít vány – Ago ra Iro da há ló zat 
mû köd te té se 10,0 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 5,0

11 Je len tés az if jú sá gi ön kén tes ség és stra té gi ai fej lesz tés té má já ban az 
EU Bi zott sá gá nak, az If jú sá gi Fe hér Könyv fo lya mat keretében 5,0 0,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 5,0 0,5

2 Nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí jai és ren dez vé nye in való rész vé tel 109,1 77,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,4

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

3 Do lo gi ki adá sok 99,3 77,7

3 If jú ság po li ti kai fel ada tok tá mo ga tá sa 472,0 422,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6,9

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

3 Do lo gi ki adá sok 40,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 421,9 32,2

4 Gyer mek és if jú sá gi egyéb szak mai fel ada tok

4 Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram tá mo ga tá sa 295,0 295,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 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 290,5 92,8

42 Fo gyasz tó vé del mi in téz mé nyek rend sze res tá mo ga tá sa 146,0 146,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 190,0 270,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,5
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3 Do lo gi ki adá sok 2,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 331,6 217,6

44 Szo ci á lis szol gál ta tá sok

1 Szo ci á lis alap és sza ko sí tott el lá tá sok fej lesz té se 600,0 842,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 14,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,8

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

3 Do lo gi ki adá sok 4,2 0,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 594,7 107,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 99,9

2 Há ló zat fej lesz té si köz pon tok és szo ci á lis kép zé sek, fel ké szí té si fel ada tok 
tá mo ga tá sa 145,0 176,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14,3

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

3 Do lo gi ki adá sok 26,1 5,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,1 95,3

3 Mód szer ta ni in téz mé nyek és szo ci á lis gyám hi va ta lok tá mo ga tá sa 595,0 558,7

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

3 Do lo gi ki adá sok 0,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 593,3 269,5

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

45 Hi tel hát ra lé kok kon szo li dá ci ós prog ram ja 670,0 3 574,8

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 669,5 3 574,8

46 Egyes pénz be li tá mo ga tá sok

1 Ott hon te rem té si tá mo ga tás 1 745,0 1 745,0

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 1 745,0 1 123,1

3 Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se 1 272,6 1 272,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 97,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 272,6 917,2

5 Moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si tá mo ga tá sa 2 797,5 2 797,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 2,0 262,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 795,5 1 867,1

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 1 792,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,6
3 Do lo gi ki adá sok 25,0 5,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 790,0 1 707,9
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7 GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek cél zott tá mo ga tá sa 261,0 261,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 37,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 261,0 240,1

47 Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok fej lesz té se 300,0 279,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 38,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,0

3 Do lo gi ki adá sok 2,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,7 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 126,0 34,2

48 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok

1 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa 33 109,0 32 996,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 627,0
3 Do lo gi ki adá sok 709,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33 109,0 29 163,3

2 Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 1 794,9 1 791,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 80,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16,4

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

3 Do lo gi ki adá sok 11,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 761,7 1 638,6

3 Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se 3 958,0 7 145,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 36,2
3 Do lo gi ki adá sok 108,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 958,0 7 284,0

4 13. havi il let mény tá mo ga tá sa 953,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 946,2

50 Haj lék ta lan el lá tás fej lesz té se 566,8 566,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4,3

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

3 Do lo gi ki adá sok 8,5 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 552,7 555,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 70,0

51 Tár sa dal mi ko hé zi ót erõ sí tõ tár ca kö zi in teg rá ci ós programok

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 50,0 17,2

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 0,6

3 Do lo gi ki adá sok 46,9 9,6

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

2
0

7
3

4
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
8

/1
7

1
. 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
2007. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



3 Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram tá mo ga tá sa 45,0 23,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,4
3 Do lo gi ki adá sok 35,5 5,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0 26,2

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

4 Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi tol mács szol gál ta tás tá mo ga tá sa 800,0 787,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,9
3 Do lo gi ki adá sok 20,0 12,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 772,2 592,5

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

5 Roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in teg rá ci ós prog ram ja 400,0 379,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 18,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,1
3 Do lo gi ki adá sok 5,0 16,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 370,0 262,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 156,4

6 Ön ál ló élet vi telt se gí tõ esz kö zök be szer zé se, mo dell-szol gál ta tá sok 
támo ga tá sa – maradvány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,4

9 Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram vég re haj tá sa 150,0 134,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,0
3 Do lo gi ki adá sok 48,6 2,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,4 95,9

52 Ci vil szer ve ze tek hez kap cso ló dó fel ada tok
1 Ci vil szer ve ze tek, kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa 178,0 95,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,3
3 Do lo gi ki adá sok 57,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,7 26,8

2 Nem ze ti Ci vil Alap prog ram 6 887,8 6 631,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 101,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 200,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 70,0
3 Do lo gi ki adá sok 54,0 1,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 563,8 6 589,7
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53 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se

1 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 677,7 728,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 33,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 26,1

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

3 Do lo gi ki adá sok 158,2 32,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 480,2 660,5

3 Re ha bi li tá ci ós mo dell-szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa 150,0 150,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 39,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,9

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

3 Do lo gi ki adá sok 25,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,0 76,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,8 10,5

54 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány 390,0 390,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,5

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

2 Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 250,0 250,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,7

3 Do lo gi ki adá sok 5,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0 187,5

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 3 600,0 4 400,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2,5 2,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 597,5 4 397,5

55 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 Ér tel mi Fo gya té kos ság gal Élõk és Se gí tõ ik Or szá gos Szö vet sé gé nek 
tá mo ga tá sa 88,0 88,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 88,0 88,0

2 Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 177,0 177,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 172,0 172,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

3 Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 160,0 160,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

4 Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 207,0 207,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 197,0 197,0
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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 10,0 10,0

5 Fo gya té kos sze mé lyek or szá gos és re gi o ná lis szer ve ze te i nek tá mo ga tá sa 61,0 61,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8

3 Do lo gi ki adá sok 0,5 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,5 37,1

15 Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport, Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi 
Szö vet sé ge 21,0 21,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0 21,0

56 Cél elõ irány za tok

7 Roma Ok ta tá si Alap

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 67,5 65,5

3 Do lo gi ki adá sok 13,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 67,5 74,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9,8

58 Nem zet kö zi kap cso la tok ból ere dõ kö te le zett sé gek

2 EU tag ság ból és nem zet kö zi együtt mû kö dé sek bõl ere dõ kö te le zett sé gek 
tel je sí té se 90,0 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 58,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 17,5

3 Do lo gi ki adá sok 14,2 9,6

3 NFT-s fej lesz té sek elõ ké szí té se, pro jek tek ki dol go zá sa 50,0 21,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 45,0 10,2

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

59 Mi nisz te ri el is me ré sek kel járó dí ja zá sok, ju tal mak 45,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 23,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 15,0

60 Szo ci ál po li ti kai tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 710,2 787,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 710,2 542,1

61 OÉT, ÁPB-k szak mai prog ram ja i nak tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 461,6

3 Do lo gi ki adá sok 179,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 281,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 67,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 67,5

92 Hoz zá já ru lás a la kos sá gi ener gia költ sé gek hez 112 000,0 110 223,5
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 836,6

3 Do lo gi ki adá sok 61,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 112 000,0 109 892,3

1–16. cím össze sen: 274 269,9 38 172,7 236 097,2 317 227,5 77 008,5 252 347,2

17 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

1 I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv

1 Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram (HEFOP)

1 Egész éle ten át tar tó ta nu lás és al kal maz ko dó ké pes ség tá mo ga tá sa 
SZMM in téz ke dés 500,0 4 364,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,0 1 194,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 670,0 7 041,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 57,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 341,1

2 Ak tív mun ka erõ pi a ci po li ti kák tá mo ga tá sa 500,0 300,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,0 4 200,2

3 Do lo gi ki adá sok 168,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 670,0 7 863,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 630,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 206,0

3 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 re SZMM in téz ke dés 500,0 1 600,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,0 1 006,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 670,0 2 529,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 59,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 150,5

12 HEFOP Tech ni kai se gít ség nyúj tás 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 656,4

2 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 1 078,5 1 078,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 441,5 2 340,1

3 Do lo gi ki adá sok 46,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 520,0 2 839,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 209,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 272,6

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 89,4 89,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,6 119,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 106,0 154,4

3 Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv

1 Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram SZMM in téz ke dés – EU for rás rész

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6 555,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 475,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 717,7
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 797,8
2 Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram SZMM in téz ke dés – Ha zai 

társ fi nan szí ro zás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 333,6 8 739,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 347,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 908,2 985,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 894,8
3 Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram SZMM in téz ke dés 234,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 025,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 200,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 398,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 457,6

20 Csa lá di tá mo ga tá sok
1 Csa lá di pót lék 340 800,0 348 510,0
2 Anya sá gi tá mo ga tás 5 600,0 5 797,6
3 Gyer mek gon do zá si se gély 57 590,0 57 061,8
4 Gyer mek gon do zá si díj 75 250,0 77 246,0
5 Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás 15 270,0 13 627,4
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 1 360,0 1 546,6
7 Pénz be li gyer mek vé del mi tá mo ga tá sok 6 500,0 4,1
8 Élet kez dé si tá mo ga tás 3 900,0 4 353,9

21 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 11 170,0 11 573,5
2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek já ra dé ka 70 650,0 71 314,6
3 Egész ség ká ro so dá si já ra dék 2 480,0 2 530,0
4 Bá nyá szok kor en ged mé nyes nyug dí ja, szén já ran dó ság ki egé szí té se és
 ke re set-ki egé szí té se 6 550,0 6 782,0
5 Me zõ gaz da sá gi já ra dék 5 250,0 5 234,7
6 Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás és a va kok sze mé lyi já ra dé ka 27 180,0 26 977,7
8 Po li ti kai re ha bi li tá ci ós és más nyug díj-ki egé szí té sek 22 500,0 21 022,8
9 Há zas tár si pót lék 5 350,0 5 443,7
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) 120,0 127,7
14 Táv fû té si-díj tá mo ga tás 650,0 27,6

3 Kü lön fé le jog cí men adott té rí té sek
1 Köz gyógy el lá tás 21 000,0 19 924,0
2 Egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos hoz zá já ru lás 3 700,0 3 700,0
3 Ter hes ség meg sza kí tás 1 400,0 1 400,0

4 Fo lyó sí tott el lá tá sok utá ni té rí tés 1 400,0 1 463,9
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 20,0 20,0

Össze sen: 982 768,9 58 079,8 238 999,1 1 026 187,5 96 551,5 259 779,9
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa 1 502,3 1 794,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 451,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 965,3 1 124,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 294,8 338,8

3 Do lo gi ki adá sok 202,2 636,7

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

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 48,8

3 Köl csö nök 1,2 1,2

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

1 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 50,5 50,5

Össze sen: 1 552,8 1 552,8 2 190,3 452,6 1 794,2

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 10 038,9 10 601,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 774,5 843,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 117,8 6 588,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 872,9 1 839,8

3 Do lo gi ki adá sok 2 250,6 2 959,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0 45,8

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 504,0 702,7

2 Fel újí tás 42,1 59,7

3 Köl csö nök 15,0 29,0 32,5 32,5

4 KSH Könyv tár és Le vél tár 199,1 215,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0 3,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 135,3 138,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 43,6 40,8

3 Do lo gi ki adá sok 23,7 50,2

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,5 3,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,5 0,8

2 Fel újí tás 0,5

5 KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet 86,0 111,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 14,0 12,6
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 69,6 84,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 22,3 25,7

3 Do lo gi ki adá sok 8,1 25,5

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

2 Fel újí tás 0,1

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

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

1 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok

1 Tran si ti on Fa ci lity, Nem zet kö zi leg har mo ni zált ki bo csá tá si 
ár meg fi gye lé si rend szer ki fej lesz té se meg ha tá ro zott szol gál ta tó 
ága za tok ban 9,9 0,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 49,6 45,1
3 Do lo gi ki adá sok 9,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,6 45,1

5 Nem zet kö zi tag dí jak 0,8

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 364,1 364,1

Össze sen: 11 570,4 871,6 10 698,8 12 640,2 944,6 10 929,2

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Tit kár sá ga

1 MTA Tit kár ság Igaz ga tá sa 957,6 1 159,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,8 109,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 728,4 830,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 234,0 256,0

3 Do lo gi ki adá sok 10,2 167,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,8 0,6

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

3 Köl csö nök 15,0 15,0 13,5 13,5
2 MTA Dok to ri Ta nács Tit kár sá ga és Bo lyai ösz tön dí jak 4 130,7 4 111,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,0 26,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 590,1 3 561,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 518,8 492,6

3 Do lo gi ki adá sok 43,8 35,2

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

3 Aka dé mi ku si tisz te let dí jak és hoz zá tar to zói el lá tá si dí jak 2 044,1 2 009,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 844,0 1 829,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 198,4 198,5

3 Do lo gi ki adá sok 1,7 1,5

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

4 MTA Köz tes tü le ti fel ada tok 147,0 151,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 46,4 44,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,3 8,3

3 Do lo gi ki adá sok 85,6 62,6

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

2 MTA Szé che nyi Iro dal mi és Mû vé sze ti Aka dé mia 14,5 15,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,4 1,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0 10,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0 3,1

3 Do lo gi ki adá sok 3,3 4,6

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 0,6 0,3

3 MTA Könyv tá ra 444,1 482,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,2 88,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 250,9 248,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 80,5 80,0

3 Do lo gi ki adá sok 119,9 209,1

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

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

2 Fel újí tás 16,0 24,6

4 MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 8 110,6 9 593,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 524,9 7 007,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 626,8 8 023,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 345,1 2 432,9

3 Do lo gi ki adá sok 3 359,8 4 706,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,5 399,2

6 Ka mat fi ze té sek 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 264,5 294,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 365,9 931,1

2 Fel újí tás 187,9 400,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 90,1

3 Köl csö nök 9,3 4,8

5 MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 4 603,1 5 842,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 727,3 4 139,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 198,5 4 499,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 330,9 1 355,7
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3 Do lo gi ki adá sok 1 616,9 3 083,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,7 164,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 99,1 348,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 160,8 665,8

2 Fel újí tás 106,8 167,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 64,7

3 Köl csö nök 13,8 5,9

6 MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 4 288,7 5 149,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 784,7 1 942,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 357,5 3 636,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 061,8 1 147,5

3 Do lo gi ki adá sok 401,5 1 745,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,1 129,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 27,9 12,1

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 48,0 98,6

2 Fel újí tás 204,4 201,1

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 28,7

3 Köl csö nök 0,5 0,1

7 MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok 153,2 177,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,5 95,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 118,0 131,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 38,4 40,3

3 Do lo gi ki adá sok 50,2 75,1

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 2,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,5

2 Fel újí tás 3,1 9,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 9,0

8 MTA Aka dé mi ai lé te sít mé nyek fenn tar tá sa és üze mel te té se 766,9 752,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 294,2 379,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 238,9 249,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 83,2 81,1

3 Do lo gi ki adá sok 368,0 494,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki a dá sok 2,2

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 1,0 3,4

2 Fel újí tás 370,0 259,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 45,6

9 MTA Ku ta tás szer ve zé si és nem zet kö zi kap cso la tai 696,7 789,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 49,3 138,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 314,9 280,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 89,0 73,6

3 Do lo gi ki adá sok 307,1 524,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 4,4
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,5 21,3

2 Fel újí tás 21,5 34,1

10 MTA Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek 2 053,0 2 322,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,0 209,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 557,0 1 581,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 505,8 558,0

3 Do lo gi ki adá sok 319,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 72,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 37,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5,2 106,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 23,5

11 MTA Jó lé ti in téz mé nyek 240,8 291,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 220,3 242,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 220,2 223,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 72,2 70,4

3 Do lo gi ki adá sok 155,9 180,9

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

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

2 Fel újí tás 12,1 37,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 15,5

12 OTKA Iro da 383,8 402,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 43,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 229,8 236,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 66,8 66,3

3 Do lo gi ki adá sok 77,2 135,3

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 9,8

13 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 255,7 23,2

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 255,7

2 MTA Köz pon ti be ru há zá sok ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
8 Költ ség ve té si be fi ze té sek 160,0

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

1 Tu dós tár sa sá gok tá mo ga tá sa 27,3 29,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,3 29,4

2 Tu do má nyos könyv- és fo lyó irat-ki adás

1 Ma gyar Tu do mány 17,1 18,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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3 Do lo gi ki adá sok 0,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,1 18,4

2 Tu do má nyos könyv- és fo lyó irat-ki adás tá mo ga tá sa 90,2 87,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,5

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 10,0 3,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,2 39,4

3 Fi a tal ku ta tók pá lyá za tos tá mo ga tá sa 131,9 44,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 104,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 27,7

3 Do lo gi ki adá sok 2,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 88,7

8 Nagy Imre Em lék ház mû köd te té sé nek ala pít vá nyi tá mo ga tá sa 23,6 125,4

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,6 25,4

10 Ha tá ron túli ma gyar tu dó sok tá mo ga tá sa 25,2 26,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,7

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,3

13 Szak mai fel ada tok tel je sí té se 823,1 359,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 87,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 352,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 102,9

3 Do lo gi ki adá sok 343,8 27,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 284,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 13,5

14 In téz mé nyek hez le nem bon tott be vé tel

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 000,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 200,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 384,0

3 Do lo gi ki adá sok 925,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 400,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,0

3 Köl csö nök 1,0
3 Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok

1 Ku ta tá si té ma pá lyá za tok 5 178,0 895,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 126,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 369,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 590,3
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3 Do lo gi ki adá sok 1 768,5 54,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 851,3

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

5 Köz pon ti ke ze lé sû fel újí tá sok 8,3

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
2 Fel újí tás 8,3

6 Gaz da sá gi és Szo ci á lis Ta nács mû köd te té se 27,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 7,8 0,9

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

10 Fe je ze ti tar ta lék

1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 14,9 14,9

2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 1 257,1 1 257,1

Össze sen: 50 063,8 13 149,0 36 914,8 49 784,0 15 388,5 34 861,2

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÕKE-VISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

1 De vi zá ban fenn ál ló adós ság és kö ve te lé sek ka mat el szá mo lá sai

1 De vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai

1 Nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze tek tõl és kül föl di pénz in té ze tek tõl fel vett hi te lek 
ka mat el szá mo lá sai

1 Vi lág ban ki hi te lek el szá mo lá sai 998,3 31,7 899,7 68,7
2 EBB hi te lek ka mat el szá mo lá sai 20 026,6 17 360,5
3 KfW hi te lek ka mat el szá mo lá sai 935,9 851,4
4 ET Fej lesz té si Bank hi te le i nek ka mat el szá mo lá sai 3 577,4 3 214,0
6 MÁV-tól és a GySEV-tõl 2002-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sai 2 638,2 2 237,3
7 ÁAK Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 165,0 1 070,8
8 EBRD hi te lek ka mat el szá mo lá sai 43,7 42,1

2 1999-tõl fel vett de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 5 552,0 7 727,8

3 Bel föl di de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai

1 1997-ben át vál tott de vi za adós ság ka mat el szá mo lá sai 6 072,2 14 248,9
2 MÁV-tól 2002-ben át vál lalt hi tel ka mat el szá mo lá sai 333,5 308,5

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 152 476,5 137 977,1

2 An gol és ame ri kai köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 2,9 2,2
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3 De vi za szám la ka mat el szá mo lá sai 5,5 701,8
4 M2M-tel kap cso la tos ka ma tok 56,0 113,1 286,5 2 702,7

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 EBB fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 4 238,2
5 ÁAK Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 40,5 45,2
17 Au tó pá lya-tár sa sá gok tól 2006-ban és 2007-ben át vál lalt hi te lek ka ma ta 84 054,2 18 432,9

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 580 846,6 37 601,5 568 423,2 49 958,4

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 2 451,6 2 273,0
2 Kon szo li dá ci ó val kap cso la tos ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 19 393,0 19 106,3
3 Ru bel kö ve te lé sek meg vá sár lá sát fe de zõ ál lam köt vé nyek 

ka mat el szá mo lá sai 935,1 935,1
4 Ka mat men tes adós ság köt vé nye sí té sé vel kap cso la tos ál lam köt vé nyek 

kama tel szá mo lá sai 9 450,9 9 446,1
5 Pos ta bank Rt.-nek át adott ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 6 544,0 6 284,0
6 ÁPV Rt. gáz köz mû vek mi at ti tar ta lék fel töl té sét fe de zõ köt vény ka ma ta 729,3 749,1 2,7
7 Alá ren delt köl csön tõ ke köt vény ka mat el szá mo lá sa 1 278,0 1 253,5
8 MFB Rt.-nek át adott ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 1 997,2 1 997,2

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 157 335,6 5,3 139 307,1 1 713,1
2 La kos sá gi kincs tár je gyek ka mat el szá mo lá sa 42 376,4 38 279,7

4 Kincs tá ri egy sé ges szám la fo rint be tét ka mat el szá mo lá sai 18 531,2 31 175,6
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 5 257,2 5 119,8

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 1 912,8 1 324,0
2 Fo rint el szá mo lá sok 9 037,1 7 600,0

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 800,0 591,6
3 Adós ság ke ze lés költ sé gei 805,0 805,0
4 Kö ve te lés ke ze lés költ sé gei 68,0 0,4

4 Tõ ke kö ve te lé sek vissza té rü lé se
1 Kor mány hi te lek vissza té rü lé se 2 321,5 2 490,8
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 798,3 766,1
3 OECF hi tel tõ ke-vissza té rü lé se 245,4 246,3

4 Ál la mi alap jut ta tás já ra dé ka 177,0 181,3
6 Adós ság szol gá lat tal kap cso la tos egyéb el szá mo lá sok 0,5

Össze sen: 1 112 655,5 66 365,7 1 006 064,9 96 381,3
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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 504 000,0 510 780,8

2 Tár sas vál lal ko zá sok kü lön adó ja 150 000,0 178 598,0

3 Hi tel in té ze ti já ra dék 25 000,0 12 555,3

4 Hi tel in té ze tek és pénz ügyi vál lal ko zá sok kü lön adó ja –1 665,8

6 Egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó 168 200,0 152 812,2

7 Bá nya já ra dék 30 000,0 31 468,8

8 Já ték adó-be vé tel 73 387,2 71 461,4

9 Öko a dó

1 Ener gia adó 11 500,0 11 859,5

2 Kör nye zet ter he lé si díj 5 500,0 8 017,6

10 Egyéb be fi ze té sek 29 000,0 19 258,6

 2 Fo gyasz tás hoz kap csolt adók

1 Ál ta lá nos for gal mi adó 1 971 200,0 1 979 373,8

2 Jö ve dé ki adó 743 000,0 818 565,4

3 Re giszt rá ci ós adó 78 400,0 93 441,8

3 La kos ság költ ség ve té si be fi ze té sei

1 Sze mé lyi jö ve de lem adó 1 238 325,3 1 305 712,1

2 Egyéb la kos sá gi adók 4 400,0 5 621,1

3 Ma gán sze mé lyek kü lön adó ja 17 901,6 20 837,0

4 La kos sá gi il le té kek 126 800,0 118 840,6

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 3 146,0 17 339,8

9 Ke zes ség-vissza té rü lés 1 546,2 2 994,6

5 Költ ség ve té si be fi ze té sek

1 Köz pon ti költ ség ve té si szer vek 22 711,8 49 493,4

2 He lyi ön kor mány za tok be fi ze té sei 6 500,0 11 335,6

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 113 309,5 113 309,5

4 Tár sa da lom biz to sí tá si ala pok be fi ze té se 22 606,0

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 8 620,0 9 516,4

2 Egyéb osz ta lék 4 000,0

2 Kon cesszi ós be vé te lek

1 Sze ren cse já ték kal kap cso la tos kon cesszi ós díj 1 629,3 1 634,8

2 Inf ra struk tú rá val kap cso la tos kon cesszi ós díj és ár ve ré si díj 3 732,8 25 924,2
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3 Kincs tá ri va gyon ba tar to zó tár gyi esz kö zök ér té ke sí té sé bõl és hasz no sí tá sá ból 
szár ma zó, köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ be vé te lek 22 868,0 4 338,2

4 Kincs tá ri va gyon ba tar to zó pénz ügyi esz kö zök ér té ke sí té sé bõl és hasz no sí tá sá ból szár ma zó, 
köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ be vé te lek 7 300,0 7 400,0

7 Uni ós el szá mo lá sok
2 Vám be sze dé si költ ség meg té rí té se 9 000,0 9 192,6
3 Cu kor il le ték be sze dé si költ ség meg té rí té se 237,2 –19,8
4 Uni ós tá mo ga tá sok meg elõ le ge zé sé nek vissza té rü lé se 2 156,2

Össze sen: 5 383 371,1 5 612 603,5

K I A D Á S I    F Õ Ö S S Z E G : 8 326 090,7 8 498 126,3

B E V É T E L I    F Õ Ö S S Z E G : 6 669 545,1 7 100 009,6

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: –1 656 545,6 –1 398 116,7
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2. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE
Mil lió fo rint ban
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1
. szám

B E V É T E L E K
2007. évi
 tör vé nyi 
mó do sí tott

2007. évi
 tel je sí tés

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

Tár sa sá gi adó 504 000,0 510 780,8

Tár sas vál lal ko zá sok kü lön adó ja 150 000,0 176 932,2

Hi tel in té ze ti já ra dék 25 000,0 12 555,3

Egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó 168 200,0 152 812,2

Bá nya já ra dék 30 000,0 31 468,8

Já ték adó 73 387,2 71 461,4

Ener gia adó 11 500,0 11 859,5

Kör nye zet ter he lé si díj 5 500,0 8 017,6

Egyéb be fi ze té sek 29 000,0 19 258,6

Egyéb köz pon to sí tott be vé te lek 135 199,6 124 088,7

Össze sen:   1 131 786,8 1 119 235,1

FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK

Ál ta lá nos for gal mi adó 1 971 200,0 1 979 373,8

Jö ve dé ki adó 743 000,0 818 565,4

Re giszt rá ci ós adó 78 400,0 93 441,8

Össze sen:   2 792 600,0 2 891 381,0

LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI

Sze mé lyi jö ve de lem adó 1 238 325,3 1 305 712,1

Ma gán sze mé lyek kü lön adó ja 17 901,6 20 837,0

Adó be fi ze té sek 4 400,0 5 621,1

Il le ték be fi ze té sek 126 800,0 118 840,6

Össze sen:   1 387 426,9 1 451 010,8

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK

 Költ ség ve té si szer vek sa ját be vé te lei 562 456,4 828 768,3

Szak mai fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok sa ját be vé te lei 57 616,2 150 771,6

Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok EU tá mo ga tá sa 464 536,1 287 396,2

Össze sen:   1 084 608,7 1 266 936,1

BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBÕL

Köz pon ti költ ség ve té si szer vek tõl szár ma zó be fi ze té sek 22 711,8 49 493,4

El kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok be fi ze té se 113 309,5 113 309,5

 He lyi ön kor mány za tok be fi ze té se 6 500,0 11 335,6

 Tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak be fi ze té se 22 606,0

Össze sen:   142 521,3 196 744,5

ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 48 150,1 48 813,6

EGYÉB BEVÉTELEK 4 692,2 20 334,4

ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 66 365,7 96 381,3

UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK 11 393,4 9 172,8

BEVÉTELI FÕÖSSZEG:  6 669 545,1 7 100 009,6

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE:  –1 656 545,6 –1 398 116,7

K I A D Á S O K
2007. évi 
tör vé nyi 

mó do sí tott

2007. évi 
tel je sí tés

EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 128 445,0 197 371,6

KÖZSZOLGÁLATI MÛSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 52 242,2 52 244,5

FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 120 000,0 111 885,4

LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 225 432,2 228 470,7

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Csa lá di tá mo ga tá sok 506 270,0 508 147,4

Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis tá mo ga tá sok 152 520,0 151 682,0

Kü lön fé le jog cí men adott té rí té sek 27 520,0 26 507,9

Össze sen:   686 310,0 686 337,3

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK

 Költ ség ve té si szer vek ki adá sai 1 817 638,5 2 382 646,3

Szak mai fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ki adá sai 1 858 626,8 1 814 476,6

Köz pon ti be ru há zá sok ki adá sai 22 652,1 37 256,2

Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 80 362,6

Össze sen:   3 779 280,0 4 234 379,1

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA

El kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok tá mo ga tá sa 27 876,1 27 938,1

Ga ran cia és hoz zá já ru lás a tár sa da lom biz to sí tá si ala pok ki adá sa i hoz 778 037,0 777 765,8

He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa 835 557,6 860 326,5

Össze sen:   1 641 470,7 1 666 030,4

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZÕDÉSEK TÁMOGATÁSA 5 153,9 5 152,6

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 16 034,7 14 624,5

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 1 112 655,5 1 006 064,9

TARTALÉKOK

Ál ta lá nos tar ta lék 42 200,0

Cél tar ta lé kok 52 724,5

Köz pon ti egyen sú lyi tar ta lék 45 000,0

Össze sen:   139 924,5

KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 41 693,8 37 506,1

ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 16 421,7 10 328,4

ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 146 122,7 58 210,8

BEFIZETÉS AZ EU-BA 214 903,8 189 520,0

KIADÁSI FÕÖSSZEG:   8 326 090,7 8 498 126,3
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3. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

A helyi önkormányzatokat megilletõ normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elõirányzatainak
és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Mil lió fo rint

Sor- 
szám

Meg ne ve zés

Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat Tel je sí tés A tel je sí tés szá za lé kos meg osz lá sa

Összes
Ál la mi 

tá mo ga tás
Sze mé lyi 

jö ve de lem adó
Összes

Ál la mi 
tá mo ga tás

Sze mé lyi 
jö ve de lem adó

Összes
Ál la mi 

tá mo ga tás
Sze mé lyi 

jö ve de lem adó
Ál la mi 

tá mo ga tás
Sze mé lyi 

jö ve de lem adó

I. Nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok

 1 Te le pü lé si ön kor mány za tok fel ada tai (szja) 20 394,4 0,0 20 394,4 20 394,4 0,0 20 394,4 20 394,3 0,0 20 394,3 0,0 100,0

 2 Kör ze ti igaz ga tás (szja) 11 018,3 0,0 11 018,3 11 018,3 0,0 11 018,3 11 021,2 0,0 11 021,2 0,0 100,0

 3 Kör jegy zõ ség mû kö dé se (szja) 5 424,8 0,0 5 424,8 5 399,0 0,0 5 399,0 5 624,8 0,0 5 624,8 0,0 100,0

 4 Me gyei, fõ vá ro si ön kor mány za tok fel ada tai (szja) 2 879,5 0,0 2 879,5 2 879,5 0,0 2 879,5 2 879,5 0,0 2 879,5 0,0 100,0

 5 La kott kül te rü let tel kap cso la tos fel ada tok (szja) 1 141,3 0,0 1 141,3 1 141,3 0,0 1 141,3 1 141,3 0,0 1 141,3 0,0 100,0

 6 La kos sá gi te le pü lé si fo lyé kony hul la dék ár tal mat la ní tá sa (szja) 268,4 0,0 268,4 267,8 0,0 267,8 170,9 0,0 170,9 0,0 100,0

 7 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 sú lyos fog lal koz ta tá si 
gon dok kal küz dõ te le pü lé si ön kor mány za tok fel ada tai (szja)

5 520,0 0,0 5 520,0 5 520,0 0,0 5 520,0 5 520,0 0,0 5 520,0 0,0 100,0

 8 Üdü lõ he lyi fel ada tok (szja) 8 138,8 0,0 8 138,8 8 138,7 0,0 8 138,7 8 273,4 0,0 8 273,4 0,0 100,0

 9 Pénz be li szo ci á lis jut ta tá sok (szja) 62 318,8 0,0 62 318,8 62 318,8 62 318,8 62 318,7 62 318,7 0,0 100,0

10 La kás hoz ju tás fel ada tai (szja) 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 0,0 100,0

11 Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tás fel ada tai 28 312,6 16 391,3 11 921,3 27 469,0 15 857,4 11 611,6 28 185,7 16 316,7 11 869,0 57,9 42,1

12 Szo ci á lis és gyer mek vé del mi bent la ká sos és át me ne ti el he lye zés 57 401,6 32 719,0 24 682,6 57 124,2 32 531,6 24 592,6 57 122,6 32 559,9 24 562,7 57,0 43,0

13 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 1 873,7 1 068,0 805,7 1 854,2 1 055,7 798,5 1 875,8 1 069,2 806,6 57,0 43,0

14 Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa 10 618,2 6 052,4 4 565,8 10 505,5 5 975,5 4 530,0 10 689,1 6 092,8 4 596,3 57,0 43,0

15 Köz ok ta tá si alap-hoz zá já ru lá sok 327 352,7 327 352,7 0,0 324 956,0 324 956,0 0,0 325 340,2 325 340,2 0,0 100,0 0,0

16 Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hoz zá já ru lá sok 101 344,3 101 344,3 0,0 99 831,3 99 831,3 0,0 100 602,3 100 602,3 0,0 100,0 0,0

17 Gyer mek- és if jú ság vé de lem mel össze füg gõ szo ci á lis jut ta tá sok, szol gál ta tá sok 29 538,4 29 538,4 0,0 29 280,9 29 280,9 0,0 28 824,3 28 824,3 0,0 100,0 0,0

18 He lyi köz mû ve lõ dé si és köz gyüj te mé nyi fel ada tok (szja) 11 552,5 0,0 11 552,5 11 552,5 0,0 11 552,5 11 552,5 0,0 11 552,5 0,0 100,0

19 Me gyei/fõ vá ro si köz mü ve lõ dé si és köz gyüj te mé nyi fel ada tok (szja) 5 651,3 0,0 5 651,3 5 651,3 0,0 5 651,3 5 651,3 0,0 5 651,3 0,0 100,0

Össze sen 704 986,5 514 466,1 190 520,4 699 539,6 509 488,4 190 051,2 701 424,8 510 805,4 190 619,4 72,8 27,2

II. Nor ma tív kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok

I. Ki egé szí tõ tá mo ga tás egyes köz ok ta tá si fel ada tok hoz

I.1. Pe da gó gus szak vizs ga, to vább kép zés, emelt szin tû érett sé gi vizs gáz ta tás ra való fel ké szü lés tá mo ga tá sa 1 787,0 1 787,0 0,0 1 782,7 1 782,7 0,0 1 764,0 1 764,0 0,0 100,0 0,0

I.2. A fõ vá ro si és me gyei köz ala pít vá nyok szak mai te vé keny sé ge 1 690,9 1 690,9 0,0 1 690,9 1 690,9 0,0 1 690,9 1 690,9 0,0 100,0 0,0

I.3. Pe da gó gi ai szak szol gá lat 3 426,2 3 426,2 0,0 3 356,2 3 356,2 0,0 3 395,6 3 395,6 0,0 100,0 0,0

II. Ki egé szí tõ tá mo ga tá sa egyes szo ci á lis fel ada tok hoz

II.1. Egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se 83 655,7 26 356,4 57 299,3 83 655,7 26 356,4 57 299,3 86 732,5 27 325,8 59 406,7 31,5 68,5

II.2. Ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa 15 120,0 4 763,7 10 356,3 15 120,0 4 763,7 10 356,3 14 664,5 4 620,2 10 044,3 31,5 68,5

II.3. Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga tá mo ga tá sa 331,4 104,4 227,0 329,5 103,8 225,7 335,1 105,6 229,5 31,5 68,5

III. He lyi ön kor mány za ti hi va tá sos tûz ol tó sá gok tá mo ga tá sa 33 504,1 0,0 33 504,1 33 504,1 0,0 33 504,1 33 504,1 0,0 33 504,1 0,0 100,0

IV. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok tá mo ga tá sa 19 300,0 19 300,0 0,0 19 051,5 19 051,5 0,0 22 251,8 22 251,8 0,0 100,0 0,0

Össze sen 158 815,3 57 428,6 101 386,7 158 490,6 57 105,2 101 385,4 164 338,5 61 153,9 103 184,6 37,2 62,8
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4. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

Egyes köz pon to sí tott elõ irány za tok 2007. évi fel hasz ná lá sá nak le ve ze té se, 
to váb bá ko ráb bi évek ma rad vá nyá nak meg ál la pí tá sa

Fe je zet meg ne ve zé se: IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai

Cím szám meg ne ve zé se: 2. Köz pon to sí tott elõ irány za tok

Mil lió fo rint ban

Tá mo ga tá si jog cím

2007. JAN. 1-JÉN
 RENDELKEZÉSRE ÁLL

ELÕIRÁNYZATOK
 A ko ráb bi
évek ben 

a 2007. évi
 elõ í rány zat-

 ter hé re 
le kö tött 
összeg 

PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS  2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL

dön tés sel
 le kö tött

 elõ irány zat ból

dön tés sel 
le nem kö tött
elõ irány zat ból

össze sen
Tárgy évi

tv. sze rin ti
EREDETI ei.

Év kö zi 
elõ irány zat
 mó do sí tás

dec. 31-én 
mód. 

költ ség ve té si
ei.

Tel je sí tés 
dön tés sel 
le kö tött 

elõ irány zat 
ma rad vány ból

Tel je sí tés 
ere de ti elõ-

irány zat ból +
dön tés sel 

le nem kö tött ei. 
ma rad vány ból

összes
  tel je sí tés

A 12/2007.
 (II. 6.) Korm.

ren de let 
sze rint

2008. jú ni us
30-ig utal ha tó

összeg

dön tés sel 
le kö tött 

elõ irány zat 
ma rad vány ból

dön tés sel 
le nem 
kö tött 

elõ i rány zat ból

össze sen

ÁHT azo no sí tó
Kor mány za ti 

és fe je ze ti 
ha tás kör ben

1 2 3=1+2 4 5=8 6=2+4+5 7 8 9 10=8+9 11=7–9 12=1–8 13=4–7 14=11+12+13

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

4 767,6 – 4 767,6 8 000,0 3 603,1 11 603,1 7 910,7 3 603,1 4 164,1 7 767,2 3 746,6 1 164,5 89,3 5 000,4

235314

Te le pü lé si hul la dék köz szol gál -
ta tás fej lesz té se i nek tá mo ga tá sa

472,7 – 472,7 – 418,2 418,2 – 418,2 – 418,2 – 54,5 – 54,5

Ma gya rá za tok: 

A 14. 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 ese té ben:

7. osz lop 2006. évi dön té sek so rán a 2007. évre le kö tött összeg össze sen 3 095,5

2007. évi dön té sek so rán a 2007. évre le kö tött összeg össze sen + 4 815,2

2007. évre le kö tött összeg össze sen 7 910,7

7. osz lop 2007. évre le kö tött összeg össze sen 7 910,7

9. osz lop amely bõl uta lás ra ke rült – 4 164,1

11. osz lop A 12/2007. (II. 6.) Korm. ren de let sze rint 2008. jú ni us 30-ig utal -
ha tó összeg 

3 746,6

A Te le pü lé si hul la dék köz szol gál ta tás fej lesz té se i nek tá mo ga tá sa ese té ben:

14. osz lop Mi vel az elõ irány zat 2007. év tõl meg szûnt, ezért a 2007. de cem ber 31-én ren del ke zés re álló elõ irány zat 2008-ban
már nem hasz nál ha tó fel.
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5. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

A he lyi ön kor mány za ti szín há zi tá mo ga tá sok elõ irány za ta i nak és pénz for gal mi tel je sí té sé nek alakulása

a) Kõ szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa

Mil lió fo rint ban

He lyi ön kor mány za tok
2007. évi
ere de ti 

elõ irány zat

2007. évi
mó do sí tott
elõ irány zat

2007. évi
tel je sí tés

Bé kés Me gyei Ön kor mány zat (Jó kai Szín ház) 272,9 272,9 272,9

Bu da örs Vá ros Ön kor mány za ta (Bu da ör si Já ték szín) 59,9 59,9 59,9

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat (Bp. Báb szín ház, Fõ vá ro si Ope rett szín ház, Jó zsef At ti la
Szín ház Kht., Ka to na Jó zsef Szín ház, Ko lib ri Szín ház, Ma dách Szín ház Kht., Mik ro szkóp
Szín pad Kht., Rad nó ti Mik lós Szín ház, Thá lia Szín ház Kht., Tra fó Kht., Új Szín ház Kht.,
Vi dám Szín pad Kht., Víg szín ház)

3 713,7 3 713,7 3 713,7

Bu da pest Fõ vá ros V. Ke rü le ti Ön kor mány za ta (Ko mé di um Szín ház Kht.) 28,8 28,8 28,8

Bu da pest Fõ vá ros VIII. Ke rü le ti Ön kor mány za ta (Bár ka Szín ház Kht.) 200,4 200,4 200,4

Bu da pest Fõ vá ros IX. Ke rü le ti Ön kor mány za ta (A FÉNYÁR Kht. Pic co lo Szín há za) 43,5 43,5 43,5

Deb re cen Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Cso ko nai Szín ház) 460,1 460,1 460,1

Du na új vá ros Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Bar tók Ka ma ra szín ház és Mû vé sze tek
Háza)

101,1 101,1 101,1

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Nem ze ti Szín ház, Gyõ ri Ba lett) 554,4 554,4 554,4

He ves Me gyei Ön kor mány zat (Gár do nyi Géza Szín ház) 246,8 246,8 246,8

Ka pos vár Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Csi ky Ger gely Szín ház) 299,8 299,8 299,8

Kecs ke mét Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Ka to na Jó zsef Szín ház) 262,8 262,8 262,8

Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Nem ze ti Szín ház) 389,0 389,0 389,0

Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Nem ze ti Szín ház, Har ma dik Szín ház) 404,2 404,2 404,2

Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (A Pro Kul tú ra Sop ron Kht. Pe tõ fi Szín há za) 254,6 254,6 254,6

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat (Mó ricz Zsig mond Szín ház) 262,7 262,7 262,7

Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Nem ze ti Szín ház) 590,7 590,7 590,7

Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Vö rös marty Szín ház) 284,0 284,0 284,0

Szol nok Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Szig li ge ti Szín ház) 317,6 317,6 317,6

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Já szai Mari Szín ház) 145,5 145,5 145,5

Tol na Me gyei Ön kor mány zat (De uts che Büh ne Un garn) 69,8 69,8 69,8

Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat (Pe tõ fi Szín ház) 260,8 260,8 260,8

Za la eger szeg Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (He ve si Sán dor Szín ház) 256,6 256,6 256,6

Kõ szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa össze sen: 9 479,7 9 479,7 9 479,7

b)  Báb szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa
Mil lió fo rintban

He lyi ön kor mány za tok
2007. évi
ere de ti 

elõ irány zat

2007. évi
mó do sí tott
elõ irány zat

2007. évi
tel je sí tés

Bé kés Me gyei Ön kor mány zat (Nap su gár Báb szín ház) 25,3 25,3 25,3

Deb re cen Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Voj ti na Báb szín ház) 55,0 55,0 55,0

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Vas ka kas Báb szín ház) 35,8 35,8 35,8

He ves Me gyei Ön kor mány zat (Har le kin Báb szín ház) 31,4 31,4 31,4

Kecs ke mét Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Ci ró ka Báb szín ház) 42,2 42,2 42,2

Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Cso da ma lom Báb szín ház) 33,1 33,1 33,1

Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Bó bi ta Báb szín ház) 27,4 27,4 27,4

Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Kö vér Béla Báb szín ház) 25,5 25,5 25,5

Vas Me gyei Ön kor mány zat (Me se bolt Báb szín ház) 35,0 35,0 35,0

Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat (Ka bó ca Báb szín ház) 31,9 31,9 31,9

Zala Me gyei Ön kor mány zat (Griff Báb szín ház) 44,7 44,7 44,7

Báb szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa össze sen: 387,3 387,3 387,3
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c)  Szín há zak pá lyá za ti tá mo ga tá sa
Mil lió fo rintban

He lyi ön kor mány za ti
2007. évi
ere de ti  

elõ irány zat

2007. évi
mó do sí tott
elõ irány zat

2007. évi
tel je sí tés

Sza bad té ri szín há zak

Ba la ton föld vár Vá ro si  Ön kor mány zat 2,0 2,0 2,0

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat (Szabad Tér Szín ház Kht.) 36,0 36,0 36,0

Bu da pest Fõ vá ros IX. Ke rü let Ön kor mány zat (Fe renc vá ro si Nyá ri Já té kok Kht.)  4,0 4,0 4,0

Eger vár Köz sé gi  Ön kor mány zat 9,0 9,0 9,0

Esz ter gom Vá ro si  Ön kor mány zat (Esztergomi Vár szín ház) 20,0 20,0 20,0

Gyu la Vá ro si  Ön kor mány zat (Gyulai Vár szín ház) 49,0 49,0 49,0

Keszt hely Vá ro si Ön kor mány zat (Gold mark Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont 
 és Nyá ri Szín ház)

3,0 3,0 3,0

Kis vár da Vá ro si Ön kor mány zat (Kisvárdai Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza) 49,0 49,0 49,0

Kõ szeg Vá ro si Ön kor mány zat (Ju ri sics-vár Mû ve lõ dé si Köz pont és Vár szín ház) 10,0 10,0 10,0

Pécs Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat (Hor vát Szín ház, Pé csi Sza bad té ri Já té kok) 10,0 10,0 10,0

Pécs vá rad Vá ro si Ön kor mány zat (Fü lep La jos Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont) 1,0 1,0 1,0

Pusz ta zá mor (Zsám bé ki-Me den ce Ide gen for gal mi Egye sü let) 29,0 29,0 29,0

Sop ron Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat (Fer tõ rá ko si Bar lang szín ház) 1,0 1,0 1,0

Sze ged Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat (Szegedi Nem ze ti Szín ház 
 és Sza bad té ri Já té kok)

38,0 38,0 38,0

Szent end re Vá ro si Ön kor mány zat (Szent end rei Mû vé szet ma lom és Te át rum Kht.) 17,0 17,0 17,0

Vár pa lo ta Vá ro si Ön kor mány zat (Pan non Vár szín ház Kht.) 12,0 12,0 12,0

Sza bad té ri szín há zak össze sen: 290,0 290,0 290,0

Nem ze ti sé gi szín há zak

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat (Re ne szánsz Roma Mû hely – Ci gány Szín há zi Tár su lás,
 Hó ki rály nõ Me se szín pad, „Ta lál ko zás-Ma le dy pe” Kul tu rá lis Egye sü let)

10,5 10,5 10,5

Ló rév Köz sé gi Ön kor mány zat (Ma gyar or szá gi Szerb Szín ház Kht.) 30,0 30,0 30,0

Pécs Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat (Pé csi Hor vát Szín ház) 44,0 44,0 44,0

Szar vas Vá ro si Ön kor mány zat (Re gi o ná lis Szín ház Kht.) 17,5 17,5 17,5

Nem ze ti sé gi szín há zak össze sen: 102,0 102,0 102,0

Szín há zi vál lal ko zá sok, al ter na tív szín há zi mû he lyek

Bu da ke szi Vá ro si Ön kor mány zat 5,0 5,0 5,0

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat 74,1 74,1 74,1

Bu da pest Fõ vá ros XVI. Ke rü let Ön kor mány za ta 3,0 3,0 3,0

Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rü let Ön kor mány za ta 3,0 3,0 3,0

Deb re cen Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 1,0 1,0 1,0

Eger Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 1,7 1,7 1,7

Pécs Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 11,2 11,2 11,2

Sze ged Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat   4,0 4,0 4,0

Vár pa lo ta Vá ro si Ön kor mány zat 5,0 5,0 5,0

Vi gánt pe tend Köz sé gi Ön kor mány zat 1,0 1,0 1,0

Szín há zi vál lal ko zá sok, al ter na tív szín há zi mû he lyek össze sen: 109,0 109,0 109,0

Ki emelt al ter na tív szín há zi mû he lyek

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat 156,0 156,0 156,0

Cell dö mölk Vá ro si Ön kor mány zat   4,0 4,0 4,0

Ki emelt al ter na tív szín há zi mû he lyek össze sen: 160,0 160,0 160,0

Al ter na tív tánc- és moz gás szín há zi mû he lyek

Bu da ka lász Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 1,5 1,5 1,5

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat 46,0 46,0 46,0

Gö döl lõ Vá ro si Ön kor mány zat 3,5 3,5 3,5

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 4,0 4,0 4,0

Al ter na tív tánc- és moz gás szín há zi mû he lyek össze sen: 55,0 55,0 55,0
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He lyi ön kor mány za ti
2007. évi
ere de ti  

elõ irány zat

2007. évi
mó do sí tott
elõ irány zat

2007. évi
tel je sí tés

Ki emelt tánc- és moz gás szín há zi mû he lyek

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat 82,0 82,0 82,0

Bu da pest Fõ vá ros XX. Ke rü let Ön kor mány za ta 8,0 8,0 8,0

Ki emelt tánc- és moz gás szín há zi mû he lyek össze sen: 90,0 90,0 90,0

Al ter na tív szín há zi és tánc szín há zi tár su la to kat be fo ga dó mû he lyek

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat 117,8 117,8 117,8

Bu da pest Fõ vá ros XX. Ke rü let Ön kor mány za ta 1,0 1,0 1,0

Sze ged Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat   16,0 16,0 16,0

Szol nok Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta 2,2 2,2 2,2

Al ter na tív szín há zi és tánc szín há zi tár su la to kat be fo ga dó mû he lyek: 137,0 137,0 137,0

Szín há zak pá lyá za ti tá mo ga tá sa össze sen 943,0 943,0 943,0

He lyi ön kor mány za ti szín há zi tá mo ga tá sok mind össze sen 10 810,0 10 810,0 10 810,0

6. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

A cím zett és cél tá mo ga tás elõ irány za ta i nak és pénz for gal mi tel je sí té sé nek
ala ku lá sa

Mil lió fo rintban

Ma rad vány 
ja nu ár 1-jén

Ere de ti elõ irány zat 
költ ség ve té si 
tör vény sze rint

Év kö zi mó do sí tás
Fe je ze ti

 ha tás kör ben
(+/ –)

Pénz for gal mi tel je sí tés
 (Tá mo ga tás fo lyó sí tá sa – vissza fi ze tés)

Mó do sí tott 
elõ irány zat
 dec. 31-én

Ma rad vány de cem ber 31-én

ko ráb bi évek 
le kö tött 

elõ irány za tá ból

le kö tött 
elõ irány zat-

ma rad vány ból

ere de ti 
elõ irány zat ból 
és le nem kö tött

elõ irány zat-
ma rad vány ból

össze sen
le kö tött 

elõ irány zat-
ma rad vány ból

ere de ti 
elõ irány zat ból 
és le nem kö tött

elõ irány zat-
ma rad vány ból

össze sen

1 2 3 4 5 6=4+5 7=2+3+4 8=1–4 9=2+3–5 10=8+9

a) 39 383,2 57 500,0 –1 650,02 22 828,8 41 728,1 64 556,9

b) –207,01 0,0 0,0 0,0 –189,5 –189,5

39 176,2 57 500,0 –1 650,0 22 828,8 41 538,6 64 367,4 78 678,8 16 347,4 14 311,4 30 658,8

1     207,0 : 2006. II. fél évi le mon dá sok ból fel sza ba dult dön tés sel le nem kö tött ke ret

1 500,0 Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 101. § (5) be kez dé se sze rin ti át cso por to sí tás „A mû kö dés kép te len he lyi ön kor mány za tok egyéb tá mo ga tá sa”  nö ve lé se cél já ból 

150,0 Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 101. § (5) be kez dé se sze rin ti át cso por to sí tás „A mû kö dés kép te len he lyi ön kor mány za tok egyéb tá mo ga tá sa”  nö ve lé se cél já ból 

2    1 650,0 A fen ti jog sza bá lyi ren del ke zés alap ján vég re haj tott év kö zi elõ irány zat át cso por to sí tás fe je ze ti ha tás kör ben mind össze sen
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7. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

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

Mil lió fo rint ban

Tá mo ga tá si 
jog cím

2007. 
ja nu ár 1-jén
 ren del ke-
zés re áll

ELÕIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS  2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL

Tárgy évi
 elõ irány zat

Év kö zi 
elõ irány zat 
mó do sí tás

Ma rad vány-
fel hasz ná lás

elõ irány-
za to sí tá sa

Mó do sí tott 
elõ irány zat

Elõ zõ évek 
ma rad-

vá nyá ból

Ere de ti 
elõ irány zat ból 

Összes 
tel je sí tés

Elõ zõ évek 
ma rad vá nyá ól

Tárgy évi 
elõ irány zat ból Össze sen

Kor mány za ti 
és fe je ze ti 

ha tás kör ben

1 2 2a 2b=4 3=2+2a+2b 4 5 6=4+5 7=1–4 8 9=7+8

FEJLESZTÉSI 
ÉS  VIS MAIOR

11 901,3 10 870,0 5,2 1 678,0 12 553,2 1 678,0 8 179,7 9 857,7 10 223,3 3 009,3 13 232,6

eb bõl: 
Te rü le ti
ki egyen lí tés 

7 455,6 5 035,0 5,2 1 067,3 6 107,5 1 067,3 4 138,2 5 205,5 6 388,3 927,2 7 315,5

eb bõl: 
Fej lesz té si
tá mo ga tás

4 445,7 5 035,0 0,0 610,7 5 645,7 610,7 3 261,6 3 872,3 3 835,0 2 062,0 5 897,0

eb bõl: 
Vis ma i or 

0,0 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 779,9 779,9 0,0 20,1 20,1

Ma gya rá za tok: 

1. osz lop 2006. vagy ko ráb bi év ben dön tés sel le kö tött össze gek 

2a osz lop ko ráb bi évek igény be vé te le i bõl vissza fi ze tés

2b osz lop ma rad vány fel hasz ná lás EG03F adat lap alap ján tárgy év elõt ti dön té sek re

5. osz lop brut to igény be vé tel – 2007. év ben a vis ma i or de cent ra li zált elõ irány zat ból tör té nõ tel je sí tés  782,1 mil lió fo rint volt,
ezt csök ken ti  2,2 mil lió forint visszafizetés

7. osz lop A de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or tar ta lék
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 12/2007. (II. 6.) Korm. ren de let 3. § (12) be kez dé se ér tel mé ben a ko ráb bi 
évek elõ irány za tai ter hé re ho zott dön té sek tárgy évet meg elõ zõ üte mû tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó le mon dás ból,
vissza vo nás ból, to váb bá köz be szer zés mi at ti összköltségcsökkenésbõl eredõ összegrõl a Tanács új támogató döntést
nem hozhat.

8. osz lop a Ta ná csok ál tal dön tés sel le kö tött összeg mí nusz fo lyó sí tás öszege
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8. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tar ta lék elõ irány za tá nak 
és fel hasz ná lá sá nak ala ku lá sa

Fe je zet meg ne ve zé se: IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai
Cím szám meg ne ve zé se: 8. Vis ma i or tar ta lék

Mil lió fo rint ban

 Tá mo ga tá si
jog cím

2007. JAN. 1-JÉN  RENDELKEZÉSRE ÁLL ELÕIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS  2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL

dön tés sel 
le kö tött 

elõ irány zat ból

dön tés sel 
le nem kö tött
elõ irány zat ból

össze sen
Tárgy évi

tv. sze rin ti
EREDETI ei.

Év kö zi 
elõ irány zat
mó do sí tás

DEC. 31-én
mód. 

költ ség ve té si
ei.

dön tés sel 
le kö tött

elõ irány zat
ma rad vány ból

Ere de ti 
elõ irány zat ból

+dön tés sel
e nem kö tött
ei. ma rad-
vány ból

összes
tel je sí tés

dön tés sel 
le kö tött

elõ irány zat ból

dön tés sel le
nem

kö tött 
elõ irány zat ból

össze sen
Kor mány za ti

és fe je ze ti
 ha tás kör ben

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 ma i or 
tar ta lék

0,0 360,0 412,0 772,0 771,8 771,8 0,0 0,2 0,2

Ma gya rá za tok: 

Je len jog cím ese té ben nem volt kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 2006. év ben. Eb bõl adó dó an a 2007. jan 1-jén – elõ irány za ton kí vül – ren del ke zés re álló
egyenleg 0 Ft

5. osz lop Át cso por to sí tás a 2006. 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 támogatásából 300,0

Át cso por to sí tás a nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok elõ irány zat le mon dá sa i ból fel sza ba dult összeg részébõl
         össze sen:

112,0
412,0

   

11. osz lop 0,7 mFt elõ leg he lyett 0,5 mFt ke rült ki fi ze tés re (a pénz ügyi tel je sí tés elõtt kor ri gált igény miatt) 
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9. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

A he lyi ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sai nor ma tív,
 kötött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sá nak ala ku lá sa

Mil lió fo rint ban

Meg ne ve zés
2007. évi ere de ti 

elõ irány zat
2007. évi mó do sí tott

elõ irány zat
2007. évi 
tel je sí tés

Ál ta lá nos fel ada tok tá mo ga tá sa 3 823,7 3 941,4

Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa 7 448,0 9 827,8

Szo ci á lis in téz mé nyi fel ada tok tá mo ga tá sa 403,5 574,5

Szo ci á lis alap szol gál ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa 2 903,4 3 384,4

Gyer mek vé del mi szak el lá tá si fel ada tok tá mo ga tá sa 57,9 53,4

Gyer mek jó lé ti alap el lá tá si fel ada tok tá mo ga tá sa 1 214,6 1 413,4

Moz gó könyv tá ri fel ada tok tá mo ga tá sa 1 302,6 1 648,5

Bel sõ el len õr zé si fel ada tok tá mo ga tá sa 1 366,0 1 408,4

Az ere de ti mu ta tó szám fel mé rés ered mé nye ként fel nem
osz tott összeg

780,3

Össze sen: 19 300,0 19 051,5 22 251,8

10. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

Bu da pest 4-es – Bu da pest és Ke len föl di pá lya ud var – Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal  épí té sé nek
2007. évi elõ irány zat- és pénz for gal mi tel je sí té sé nek ala ku lá sa

Mil lió fo rint ban

Ere de ti elõ irány zat
 költ ség ve té si tör vény

sze rint

Év kö zi mó do sí tás 
fe je ze ti ha tás kör ben

 (+/–)

Év kö zi mó do sí tás 
kor mány za ti 
ha tás kör ben

 (+/–)

Mó do sí tott elõ irány zat
dec. 31-én

Pénz for gal mi 
tel je sí tés

Ma rad vány 
2007. dec. 31-én

1 2 3 4=1+2+3 5 6=4–5

65 550,0 0 0 65 550,0 35 648,2 29 901,8
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11. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

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
2007. évi  tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2007. évi  tel je sí tés

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 49 852,5 48 858,8

2 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si célú ki fi ze té sek 25 717,3 25 251,3

3 Passzív el lá tá sok 101 760,0 90 165,7

4 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás 1,0

5 Bér ga ran cia ki fi ze té sek 7 000,0 4 235,9

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 4 300,0 4 801,3

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 381,7 381,7

8 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mû kö dé se és fej lesz té se

1 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak át adott pénz esz köz 20 017,0 20 997,0

2 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si prog ram 1 437,7 1 437,7

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

4 Fog lal koz tat ha tó ság 4 295,2 4 295,2

5 Al kal maz ko dó ké pes ség 5 430,4 5 430,4

11 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka vé del mi Fel ügye lõ ség nek pénz esz köz át adás 1 959,3 1 959,3

12 Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adás 1 130,0 1 038,9

13 Köz mun ka cél já ra pénz esz köz át adás 1 500,0 7 320,0

14 Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet nek pénz esz köz át adás 2 182,3 2 182,3

15 Non-pro fit szek tor be li mun ka vál la lás tá mo ga tá sa 200,0 6,6

16 TÁMOP ki adá sok

2 TÁMOP 1.2 Fog lal koz ta tást ösz tön zõ nor ma tív tá mo ga tá sok 80,9

18 HEFOP in téz ke dés elõ fi nan szí ro zá sa 1 319,3 19,1

19 Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok 1 529,1 1 536,1

20 Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány nak pénz esz köz át adás 563,7 563,7

22 Mun ka adói já ru lék 195 290,0 201 958,3

23 Mun ka vál la lói já ru lék 89 110,0 92 063,8

24 Vál lal ko zói já ru lék 11 330,0 14 015,4

26 Egyéb be vé tel

1 Te rü le ti egyéb be vé tel 660,0 1 161,7

2 Köz pon ti egyéb be vé tel 3 869,5 4 998,8

3 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si egyéb be vé tel 710,0 1 087,0

28 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás 13 220,0 13 646,3

29 Re ha bi li tá ci ós célú mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás tör lesz té se 30,0 5,0
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Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyen leg

31 Szak kép zé si hoz zá já ru lás 32 620,0 36 745,4
33 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz té se 960,0 1 127,3
34 Egyéb költ ség ve té si be fi ze tés 61 309,5 61 309,5
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 2 000,0 5 808,4
2 Öt ven év fe let ti ek já ru lék ked vez mé nye 1 000,0

36 Vál lal ko zók pénz ügyi el lá tá sa és tá mo ga tá sa
1 Vál lal ko zói já ra dék 1 000,0 1 312,2

37 Tranz ak ci ós díj 205,5 89,1
39 HEFOP in téz ke dés elõ fi nan szí ro zá sá nak meg té rí té se 529,5

1–39. cím össze sen: 348 329,0 348 329,0 341 318,6 366 809,0 25 490,4

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 126,3 77,7
6 Be tét ál lo mány vál to zá sa 25 441,8

Össze sen: 348 329,0 348 329,0 366 886,7 366 886,7

LXV. SZÜLÕFÖLD ALAP

1 Ön kén tes be fi ze té sek, ado má nyok 0,1
2 Költ ség ve té si tá mo ga tás

1 Ado mány-ki egé szí tés 910,0 910,0
2 SzJA 1%-a 90,0 90,0

3 Egyéb be vé tel 1 349,7
4 Alap ból nyúj tott tá mo ga tás

2 Egyéb tá mo ga tá sok 950,1 981,1
5 Alap ke ze lõ mû kö dé si költ sé gei 50,0 183,6
6 Egyéb ki adá sok 56,5

1–6. cím össze sen: 1 000,1 1 000,1 1 221,2 2 349,7 1 128,5

50 A Szü lõ föld Alap füg gõ, át fu tó és hi tel lel kap cso la tos tételei
6 Be tét ál lo mány vál to zá sa 1 128,5

Össze sen: 1 000,1 1 000,1 2 349,7 2 349,7

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 6 900,0 6 875,6
2 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sai 100,0 91,0
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Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyen leg

2 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló te lep hely ki vá lasz tás 200,0 197,2
3 Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló já nak bõ ví té se, felújítása

1 Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló já nak bõ ví té se 2 287,0 2 284,2
4 Nuk le á ris lé te sít mé nyek le sze re lé sé nek elõ ké szí té se

1 Pak si Atom erõ mû le sze re lé sé nek elõ ké szí té se 50,0 49,9
5 Hul la dék tá ro lók és az RHK Kht. üze mel te té si ki adá sai 2 569,6 2 504,8
6 Tár sa dal mi el len õr zé si és in for má ci ós tár su lá sok tá mo ga tá sa 900,0 961,9
7 Alap ke ze lõ nek mû kö dé si cél ra 104,0 104,0
8 Nuk le á ris lé te sít mé nyek be fi ze té sei

1 Pak si Atom erõ mû Rt. 22 827,5 22 827,5
9 Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé se 6,5 7,8
10 Költ ség ve té si tá mo ga tás 6 248,7 6 310,7
11 Egyéb be vé te lek 1,0 38,9

1–11. cím össze sen: 13 110,6 29 083,7 15 973,1 13 068,6 29 184,9 16 116,3

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 15 973,1 16 116,3

Össze sen: 29 083,7 29 083,7 29 184,9 29 184,9

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

1 Nem ze ti és egye te mes ér té kek lét re ho zá sá nak, meg õr zé sé nek, ter jesz té sé nek tá mo ga tá sa 2 702,7 2 629,9
2 Év for du lók, ha zai fesz ti vá lok és ren dez vé nyek, va la mint azo kon való rész vé tel tá mo ga tá sa 1 382,6 1 638,4
3 Nem zet kö zi fesz ti vá lok, ren dez vé nyek és azo kon való rész vé tel tá mo ga tá sa 2 095,6 1 839,9
4 Mû vé sze ti al ko tá sok új irány za tai, új kul tu rá lis kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa 285,1 282,7
5 Kul tú rá val kap cso la tos tu do má nyos ku ta tá sok tá mo ga tá sa 46,2 33,4
6 Épí tett örök ség, épí tõ mû vé szet tá mo ga tá sa 477,7 351,1
7 Kul tú ra te rem tõ-, köz ve tí tõ, va la mint egyé ni és kö zös sé gi te vé keny sé gek tá mo ga tá sa 785,9 926,7
8 Szak mai dí ja zá sá hoz való hoz zá já ru lás 7,7 3,6
9 Nem zet kö zi tag dí jak 1,5 1,4
10 Mû kö dé si ki adá sok 830,0 916,5
11 Kul tu rá lis já ru lék 8 500,0 8 768,8
12 Egyéb be vé te lek 115,0 504,0

1–12. cím össze sen: 8 615,0 8 615,0 8 623,6 9 272,8 649,2

50 NKA füg gõ és át fu tó té te lei
1 Be tét ál lo mány vál to zá sa 650,7
2 Füg gõ té te lek 1,5

Össze sen: 8 615,0 8 615,0 9 274,3 9 274,3
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LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

1 Rend sze res be fi ze tés 6,0 6,1
3 Költ ség ve té si tá mo ga tás 79,0 79,0
6 Mû kö dé si ki adá sok 85,0 59,5
7 Kár ese ménnyel össze füg gõ kár ta la ní tás ki fi ze té se 0,2

1–7. cím össze sen: 85,0 85,0 59,7 85,1 25,4

50 WMA füg gõ és át fu tó té te lei
1 Be tét ál lo mány vál to zá sa 25,4

Össze sen: 85,0 85,0 85,1 85,1

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

1 Ha zai in no vá ció tá mo ga tá sa 30 151,9 27 972,9
2 A nem zet kö zi együtt mû kö dés ben meg va ló su ló in no vá ció tá mo ga tá sa 7 081,7 2 402,6
3 Ku ta tás-fej lesz tést és in no vá ci ót tá mo ga tó EU társ fi nan szí ro zá sú prog ra mok ha zai

támo ga tá sa 2 200,0
4 A tu do má nyos és tech no ló gi ai at ta sék mun ká já nak tá mo ga tá sa 489,5 368,7
5 A Nem ze ti Ku ta tás nyil ván tar tá si Rend szer tá mo ga tá sa 87,0 87,0
6 Tu do mány- és Tech no ló gia po li ti kai Ta nács adó Tes tü let mun ká já nak tá mo ga tá sa 50,0 50,0
7 Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 1 370,5 1 370,5
8 Új fej lesz té si ter vek re való fel ké szü lés, ér té ke lés 100,0 46,7
19 In no vá ci ós já ru lék 20 390,5 28 695,1
20 Költ ség ve té si tá mo ga tás 20 548,4 20 548,4
21 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sei 416,7 504,8
22 Egyéb be vé tel 175,0 2 068,5

1–22. cím össze sen: 41 530,6 41 530,6 32 298,4 51 816,8 19 518,4

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 Be tét ál lo mány vál to zá sa 19 594,2
2 Füg gõ té te lek 75,8

Össze sen: 41 530,6 41 530,6 51 892,6 51 892,6
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12. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

 AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Mil lió fo rint ban

Meg ne ve zés

2007. évi tel je sí tés

KIADÁSOK BEVÉTELEK
Be vé tel bõl 

költ ség ve té si 
tá mo ga tás

EGYENLEG

LXIII. MUNKAERÕPIACI ALAP 341 318,6 366 809,0 0,0 25 490,4

LXV. SZÜLÕFÖLD ALAP 1 221,2 2 349,7 1 000,0 1 128,5

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 13 068,6 29 184,9 6 310,7 16 116,3

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 8 623,6 9 272,8 0,0 649,2

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI
KÁRTALANÍTÁSI ALAP

59,7 85,1 79,0 25,4

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 32 298,4 51 816,8 20 548,4 19 518,4

Össze sen 396 590,1 459 518,3 27 938,1 62 928,2
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elõirányzat
2007. évi  tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Tá mo ga tás

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 1 476 051,6 1 526 735,7

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 241 027,4 255 347,8

2 Ma gánnyug díj pénz tá ri ta gok ál tal fi ze tett nyug díj já ru lék 18 870,1 19 318,4

3 Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sai 1 156,3 8 015,5

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 2 200,0 1 612,3

5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 2 100,0 2 470,6

9 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hozzájárulás

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet tõl 14 684,4 14 684,4
2 Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet tõl 514,4 514,4
3 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um  fe je zet tõl 14 415,5 14 415,5
4 Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 634,1 634,1
5 Mi nisz ter el nök ség fe je zet tõl 704,4 704,4

10 MPA ál tal START kár tya ki egé szí tés 600,0 3 740,3

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 7 000,0 8 368,9

6 Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok

3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben ré sze sü lõk utá ni köz pon ti költ ség ve té si
térítés 30 970,8 30 970,8

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 297 495,0 297 495,0

5 Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénz esz köz át adás 143 666,2 138 495,3

6 Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék cí men át vett pénz esz köz 17 000,0 17 000,0

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 7 500,0 10 518,4

8 Nyug el lá tá sok fe de ze té re az E. Alap tól át vett pénz esz köz 286 384,8 288 434,0

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 1 457 763,1 1 518 859,4

2 Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj 580 069,3 585 864,1

3 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 309 565,1 313 116,9

4 Egy össze gû mél tá nyos sá gi ki fi ze té sek

2 Egy sze ri se gély 150,0 153,2
6 Ti zen har ma dik havi nyug díj 188 468,8 193 595,3

4 Nyug díj biz to sí tás egyéb ki adá sai

4 Egyéb, el lá tás hoz kap cso ló dó ki adá sok

2 Pos ta költ ség 5 560,0 5 283,7
3 Egyéb ki adá sok 472,6 466,6
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3 Va gyon gaz dál ko dás

1 El lá tá sok fe de ze té re szol gá ló va gyon gaz dál ko dás

1 Já ru lék tar to zás fe jé ben át vett va gyon 12,0 10,0 2,7 1,3

2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás, stb.) 18,0 1,9

1–3. cím össze sen: 2 542 078,9 2 562 985,0 2 617 341,9 2 639 479,0

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 3 819,5 3 910,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 643,1 1 890,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 583,3 1 638,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 490,3 502,0

3 Do lo gi ki adá sok 2 589,0 2 793,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 87,5

6 Ka mat fi ze té sek 80,0 26,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 49,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 300,0 625,5

3 Köl csö nök 370,0 373,1

2 Igaz ga tá si szer vek 17 086,6 17 723,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,9 1 266,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 229,5 12 613,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 505,6 3 829,8

3 Do lo gi ki adá sok 2 408,4 2 345,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,9

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 204,6

2 Fel újí tás 48,5

LXXI. fe je zet össze sen: 2 564 685,0 2 564 685,0 20 906,1 2 642 479,1 2 642 685,9 21 633,4

K I A D Á S I    F Õ Ö S S Z E G : 2 564 685,0 2 642 479,1

B E V É T E L I    F Õ Ö S S Z E G : 2 564 685,0 2 642 685,9

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE : 0,0 206,8
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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 590 220,0 616 565,5

2 Biz to sí tot ti egész ség biz to sí tá si já ru lék 475 784,0 484 794,8

3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok

1 Egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék és bal ese ti já ru lék 3 250,0 2 534,1

2 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 20,0 149,5

4 Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás 24 570,0 23 367,7

5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 740,5 736,5

10 MPA ál tal Start kár tya ki egé szí tés 300,0 2 138,6

4 Egész ség ügyi hoz zá já ru lás

1 Té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás 88 387,0 93 581,4

2 Szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lás 23 087,0 19 901,6

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 6 023,0 5 693,0

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 1 400,0 1 400,0

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 3 700,0 3 700,0

6 Köz pon ti költ ség ve tés bõl já ru lék cí men át vett pénz esz köz 288 905,0 288 905,0

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 75 250,0 77 246,0

9 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás át me ne ti ki egé szí té sé nek fe de ze te 1 200,0

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 726,4 649,0

2 Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek 4 556,0 2 666,6

3 Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek 2 135,0 1 942,8

7 Gyógy szer gyár tók és for gal ma zók be fi ze té sei

1 Szer zõ dé sek sze rin ti gyógy szer gyár tói és for gal ma zói be fi ze té sek 1 000,0 9 095,7

2 Fo lya ma tos gyógy szer el lá tást biz to sí tó gyógy szer gyár tói és for gal ma zói 
be fi ze té sek és egyéb gyógy szer for gal ma zás sal kap cso la tos be vé te lek 45 000,0 22 296,5

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 180,0 179,0

2 Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 150,0 2,4

11 Egész ség ügyi szol gál ta tók vissza fi ze té se 122,0 271,2

12 Vi zit díj, kór há zi na pi díj be vé tel 23 353,0 13 316,7

2 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai

2 Egész ség biz to sí tás pénz be ni el lá tá sai

1 Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély 32 104,0 33 165,3

2 Táp pénz
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1 Táp pénz 96 883,9 88 009,9
2 Gyer mek ápo lá si táp pénz 3 426,6 3 083,2
3 Bal ese ti táp pénz 7 388,3 6 296,5

3 Be teg ség gel kap cso la tos se gé lyek

1 Kül föl di gyógy ke ze lés 750,0 859,7
4 Egy sze ri se gély 450,0 450,0

4 Kár té rí té si já ra dék 1 246,0 1 178,9

5 Bal ese ti já ra dék 8 274,0 7 353,3

6 Gyer mek gon do zá si díj 75 250,0 77 127,1

3 Ter mé szet be ni el lá tá sok

1 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás

1 Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás 61 188,8 72 376,6
2 Vé dõ nõi szol gál ta tás, anya-, gyer mek és if jú ság vé de lem 19 000,0 18 491,5
3 Fo gá sza ti el lá tás 19 856,1 22 545,0
4 Gon do zó in té ze ti gon do zás 9 420,5 5 912,7
5 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás 6 280,0 6 280,0
8 Mû ve se ke ze lés 20 651,1 20 611,4
9 Ott ho ni szak ápo lás 3 670,4 3 320,4
11 Mû kö dé si költ ség elõ leg 350,0
13 Cél elõ irány za tok 2 116,1 1 762,8
15 Men tés 20 851,5 20 851,5
17 La bo ra tó ri u mi el lá tás 19 615,4 20 242,0
18 Össze vont szak el lá tás 522 480,1 526 322,7
20 Cél tar ta lék 23 353,0

2 Gyógy für dõ és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tá sa 5 800,0 4 539,8

3 Anya tej-el lá tás 300,0 188,3

4 Gyógy szer tá mo ga tás

1 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai 287 000,0 299 982,5
2 Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás 18 100,0 18 049,3
4 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tar ta lék 54 884,0
5 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás ki adá sa 5 400,0 5 607,2

5 Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás

1 Köt szer tá mo ga tás 4 330,0 3 612,2
2 Gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zés tá mo ga tá sa 150,0 69,3
3 Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás 36 020,0 32 944,6

6 Uta zá si költ ség té rí tés 7 020,0 3 790,9

7 Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ és kül föl dön tör té nõ el lá tá sok kiadásai

1 EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 2 500,0 2 273,5
2 Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 500,0 190,1
3 Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés 300,0 195,9

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 1 420,3 1 356,6
2 Pos ta költ ség 820,0 1 208,4
3 Egyéb ki adá sok 607,8 173,1
4 Or vos spe ci fi kus vé nyek 300,0 253,3
5 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé se, el szá mo lá si kü lön bö zet ren de zé se 250,0 3 577,2
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FEJEZET
2007. évi  tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2007. évi  tel je sí tés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Tá mo ga tás Kiadás Bevétel Tá mo ga tás

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 6,0 5,8 2,7 0,7
2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás, stb.) 16,0 145,5 21,4 9,9

1–3. cím össze sen: 1 380 329,9 1 659 010,2 1 314 276,8 1 672 344,2

5 Egész ség biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõirányzatok
1 Köz pon ti hi va ta li szerv 15 131,7 17 240,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 412,4 2 983,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 519,4 12 188,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 017,2 3 873,5
3 Do lo gi ki adá sok 2 172,5 2 267,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 175,0 175,7
6 Ka mat fi ze té sek 120,0 42,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 20,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 236,1
2 Fel újí tás 11,7

3 Köl csö nök 540,0 516,0 40,6
2 Igaz ga tá si szer vek 2 163,7 2 135,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 523,7 622,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 361,2 390,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,8 6,0
3 Do lo gi ki adá sok 2 300,4 2 468,8
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 13,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 75,9
2 Fel újí tás 46,6

3 Köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok
18 Egész ség biz to sí tá si in for ma ti kai rend sze rek fej lesz té se 2 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 840,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 260,0
3 Do lo gi ki adá sok 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 400,0

7 Nyug el lá tá sok fe de ze té re a Ny. Alap nak át adott pénz esz köz 286 384,8 288 434,1
8 E. Alap cél tar ta lék 500,0 22 606,0

LXXII. fe je zet össze sen: 1 687 446,2 1 659 946,3 19 295,4 1 648 616,8 1 676 024,3 19 376,0

K I A D Á S I    F Õ Ö S S Z E G : 1 687 446,2 1 648 616,8

B E V É T E L I    F Õ Ö S S Z E G : 1 659 946,3 1 676 024,3

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE : –27 499,9 27 407,5



15. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
Mil lió fo rint ban
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B E V É T E L E K
2007. évi 
tör vé nyi 

mó do sí tott 

2007. évi 
tel je sí tés

ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék be vé te lek 2 066 271,6 2 143 301,2 

Biz to sí tot ti nyug díj- és egész ség biz to sí tá si já ru lé kok 736 837,8 767 476,5 

Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok 64 733,3 67 702,4 

Egész ség ügyi hoz zá já ru lás 111 474,0 113 483,0 

Ké se del mi pót lék, bír ság 13 023,0 14 061,9 

Ga ran cia és hoz zá já ru lás az ala pok ki adá sa i hoz 778 037,0 774 066,1 

Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok 80 350,0 82 346,0 

Egyéb be vé te lek 84 722,4 60 938,3 

Össze sen: 3 935 449,1 4 023 375,4 

VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 161,3 13,8 

TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 2 636,1 6 887,0 

ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL 286 384,8 288 434,0 

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 4 224 631,3 4 318 710,2 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK EGYENLEGE: –-27 499,9 27 614,3 

K I A D Á S O K
2007. évi
 tör vé nyi 

mó do sí tott 

2007. évi 
tel je sí tés

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Nyug el lá tá sok

Öreg sé gi nyug díj 1 457 763,1 1 518 859,4 

Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj 580 069,3 585 864,1 

Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 309 565,1 313 116,9 

13. havi nyug díj és egy sze ri se gély 188 618,8 193 748,5 

Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok

Egész ség biz to sí tás pénz be li el lá tá sai 225 772,8 217 523,9 

Ter mé szet be ni el lá tá sok 1 151 137,0 1 090 160,2 

Egyéb ki adá sok 9 430,7  12 318,9  

Össze sen: 3 922 356,8 3 931 591,9 

  VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 52,0 26,8 

  TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 42 837,6 48 437,1 

FEJEZETI ÁLLAMHÁZTARTÁSI TARTALÉK 500,0 22 606,0 

ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTADÁS 286 384,8 288 434,1 

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 4 252 131,2 4 291 095,9 



16. szá mú mel lék let a 2008. évi LXXVIII. tör vény hez

Az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zrt. pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel össze füg gõ rá for dí tá sai,
tar ta lék fel töl té se

Mil lió fo rint ban

Meg ne ve zés
2007. évi 
elõ irány zat

elõ irány zat 
mó do sí tás 
mi nisz te ri 

ha tás kör ben1

2007. évi 
mó do sí tott 
elõ irány zat

2007. évi 
tel je sí tés

I. A kor mány za ti szek tor hi á nyát érin tõ rá for dí tá sok 29 575,0 0,0 29 575,0 30 274,3

1. Rá for dí tá sok az 1995. évi XXXIX. tv. alap ján 12 360,0 464,0 12 824,0 12 834,3

a)  a hoz zá ren delt va gyon, to váb bá az ér té ke sí tés re és az ér té ke sí té sig tör té nõ ke ze lés re át vett va gyon ér té ke sí té se
elõ ké szí té sé nek költ sé gei, az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban fel me rü lõ ki adá sok, dí jak, [23. § (1) bek. a) és
 f) pon tok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata2

2 725,0 2 725,0 3 002,9

        eb bõl: az ÁPV Rt. ál tal ki bo csá tott köt vény ka ma ta 1 725,0 1 725,0 1 602,4

b) va gyon ke ze lés sel össze füg gõ rá for dí tá sok [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] 435,0 435,0 273,8

c) a hoz zá ren delt va gyon ba tar to zó tár sa sá gok tá mo ga tá sa [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], for rás át adás,
ka mat át vál la lás, válságkezelés

3 300,0 –305,0 2 995,0 2 995,0

d) az ÁPV Rt. mû kö dé si költ sé gei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] 5 400,0 5 400,0 5 400,0

e) A pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel kap cso la tos re or ga ni zá ci ós célú kifizetések 500,0 769,0 1 269,0 1 162,6

2. Egyéb rá for dí tá sok 17 215,0 –464,0 16 751,0 17 440,0

a) osz ta lék-be fi ze té si kö te le zett ség a köz pon ti költ ség ve tés felé 8 620,0 8 620,0 9 359,5

b) az ÁPV Rt. és a jog elõ dök port fó li ó já ba tar to zó vál la la tok, tár sa sá gok, il let ve egyéb va gyon tár gyak ese tén az
ál lam tu laj do no si fe le lõs sé gé vel kap cso la tos kör nye zet vé del mi feladatok finanszírozása

7 415,0 46,0 7 461,0 7 411,5

c) a volt szov jet in gat la nok kör nye zet vé del mi kár el há rí tá sa 1 180,0 –510,0 670,0 669,0

II. A kor mány za ti szek tor hi á nyát nem érin tõ rá for dí tá sok 8 291,0 0,0 8 291,0 5 724,3

1. Üz le ti célú be fek te té sek 4 529,0 3 633,0 8 162,0 5 724,3

2. Pri va ti zá ci ós tar ta lék fel töl té se 3 262,0 –3 262,0 0,0 0,0

3. Kár pót lá si jegy be vo nás 500,0 –371,0 129,0 0,0

Rá for dí tá sok össze sen 37 866,0 0,0 37 866,0 35 998,6

1 A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2006. évi CXXVII. tör vény 6. §-ának (6) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a pri va ti zá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter jó vá ha gyá sá val az ÁPV Zrt. elõ irány -
zat át cso por to sí tást haj tott vég re a ki adá si cso por to kon be lül.
2 A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2006. évi CXXVII. tör vény 6. §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a pri va ti zá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter en ge dé lyez te az elõ irány zat 600 mil -
lió fo rint tal tör té nõ túl lé pé sét.
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2008. évi LXXIX.
tör vény

a közrend, valamint az igazságszolgáltatás
mûködésének védelme érdekében szükséges egyes

tör vénymódosításokról*

1. § A Bün te tõ tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Btk.) 170.  §-a a kö vet ke zõ (5) be -
kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
(5)–(7) be kez dé sek je lö lé se (6)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(5) Aki a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt
két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

2. § (1) A Btk. 174/B.  §-ának (1) be kez dé se és azt meg -
elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

,,Kö zös ség tag ja el le ni erõ szak

174/B.  § (1) Aki mást va la mely nem ze ti, et ni kai, faji,
val lá si cso port hoz vagy a la kos ság egyes cso port ja i hoz
tar to zá sa vagy vélt tar to zá sa  miatt bán tal maz, ille tõ leg erõ -
szak kal vagy fe nye ge tés sel arra kény sze rít, hogy va la mit
te gyen, ne te gyen vagy el tûr jön, bûn tet tet kö vet el, és
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

(2) A Btk. 174/B.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Aki a kö zös ség tag ja el le ni erõ szak ra irá nyu ló elõ -
ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

3. § A Btk. a kö vet ke zõ 174/C.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az egye sü lé si, a gyü le ke zé si sza bad ság, va la mint
a vá lasz tá si gyû lé sen  való rész vé tel jo gá nak megsértése

174/C.  § (1) Aki mást egye sü lé si vagy gyü le ke zé si jo gá -
nak gya kor lá sá ban, va la mint vá lasz tá si gyû lé sen  való
rész vé te lé ben erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel jog ta la nul
aka dá lyoz, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.”

4. § A Btk. 176/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Aki fé le lem kel tés cél já ból
a) mást vagy rá te kin tet tel hoz zá tar to zó ját sze mély el -

le ni erõ sza kos vagy köz ve szélyt oko zó bün te ten dõ cse lek -
mény el kö ve té sé vel meg fe nye get, vagy

b) an nak a lát szat nak a kel té sé re tö rek szik, hogy a sér -
tett vagy hoz zá tar to zó ja éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész sé -
gét sér tõ vagy ve szé lyez te tõ ese mény kö vet ke zik be,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

5. § A Btk. 226.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül 
ki, ez zel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge az (1) be kez dés
je lö lést kap ja:

„(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.”

6. § A Btk. 227.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül 
ki, ez zel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge az (1) be kez dés
je lö lést kap ja:

„(2) Aki kény szer val la tás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö -
vet el, vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.”

7. § A Btk. 229.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül 
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (6) be kez dés je lö lé se
(7) be kez dés re vál to zik:

„(6) Aki hi va ta los sze mély el le ni erõ szak ra irá nyu ló
elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te -
tés sel bün te ten dõ.”

8. § A Btk. a kö vet ke zõ 242/B.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki, és ez zel egy ide jû leg a je len le gi
242/B.  § je lö lé se 242/C.  §-ra vál to zik:

„Ha tó ság el já rá sá nak meg za va rá sa

242/B.  § (1) Aki olyan ki hí vó an kö zös ség el le nes vagy
erõ sza kos ma ga tar tást ta nú sít, amely a bí ró ság vagy egyéb
ha tó ság el já rá sát meg za var ja vagy aka dá lyoz za, ha sú lyo -
sabb bûn cse lek mény nem  valósul meg, vét ség  miatt
két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek mény a bí ró ság, vagy egyéb ha tó ság el já rá sát meg hi ú -
sít ja.

(3) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt cso por to -
san, fegy ve re sen vagy fel fegy ver kez ve kö ve tik el.

(4) E § al kal ma zá sá ban erõ sza kos ma ga tar tás nak mi nõ -
sül a más sze mély re gya ko rolt tá ma dó jel le gû fi zi kai rá ha -
tás is, ab ban az eset ben is, ha az nem al kal mas tes ti sé rü lés
oko zá sá ra.”

9. § A Btk. 260.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„260.  § (1) Aki köz ér de kû üzem mû kö dé sét be ren de zé -
sé nek, ve ze té ké nek meg ron gá lá sá val vagy más mó don
 jelentõs mér ték ben meg za var ja, bûn tet tet kö vet el, és
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt cso por to san, fegy ve re sen,
fel fegy ver kez ve vagy bûn szö vet ség ben kö ve tik el.

(3) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek ményt kü lö nö sen nagy va gyo ni hát rányt 
okoz va kö ve tik el.
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(4) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt kü lö nö sen je len tõs va gyo ni
hát rányt okoz va kö ve tik el.

(5) Aki a köz ér de kû üzem mû kö dé sé nek meg za va rá sá ra 
irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt két évig ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(6) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt há rom évig, kü lö nö sen nagy vagy ezt meg -
haladó va gyo ni hát rány oko zá sa ese tén öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(7) E § al kal ma zá sá ban köz ér de kû üzem a köz mû, a
köz for gal mú tö meg köz le ke dé si üzem, a táv köz lé si üzem,
va la mint a ha di anya got, ener gi át vagy üze mi felhaszná -
lásra szánt alap anya got ter me lõ üzem.”

10. § A Btk. 270/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki
a) más elõtt olyan, a köz nyu ga lom meg za va rá sá ra

 alkalmas  valótlan tényt ál lít, hogy köz ve széllyel járó ese -
mény be kö vet ke zé se fe nye get, vagy

b) a köz nyu ga lom meg za va rá sá ra al kal mas mó don azt
a lát sza tot kel te ni tö rek szik, hogy köz ve széllyel járó ese -
mény köz vet le nül be kö vet ke zik,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.”

11. § (1) A Btk. 271.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki, és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés
 jelölése (4) be kez dés re vál to zik:

„(3) A bün te tés bûn tett  miatt öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ga ráz da sá got

a) cso por to san és a köz nyu gal mat sú lyo san megza -
varva,

b) nyil vá nos ren dez vé nyen
kö ve tik el.”

(2) A Btk. 271.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) E § al kal ma zá sá ban erõ sza kos ma ga tar tás nak
 minõsül a más sze mély re gya ko rolt tá ma dó jel le gû fi zi kai
rá ha tás is, ab ban az eset ben is, ha az nem al kal mas tes ti
 sérülés oko zá sá ra.”

12. § A Btk. 271/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki nyil vá nos ren dez vény szer ve zõ jé nek vagy ren -
de zõ jé nek a rend fenn tar tá sa ér de ké ben tett jog sze rû in téz -
ke dé sé vel szem ben erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel el len ál -
lást ta nú sít, ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem  valósul
meg, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te -
ten dõ.”

13. § A Btk. a kö vet ke zõ 271/B.  §-sal egé szül ki:
„271/B.  § A 271–271/A.  § al kal ma zá sá ban nyil vá nos

ren dez vény: a gyü le ke zé si jog ról  szóló tör vény ha tá lya alá

tar to zó ren dez vény, to váb bá az olyan ren dez vény, amely
min den ki szá má ra azo nos fel té te lek mel lett nyit va áll.”

14. § A Btk. 321.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Aki rab lás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség
 miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

15. § A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Sztv.) 23.  §-a a kö vet ke zõ (2) be -
kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge
az (1) be kez dés je lö lést kap ja:

„(2) Bün te tés ki sza bá sa kor és az in téz ke dés al kal ma zá -
sa kor figye lembe kell ven ni a sza bály sér tés el kö ve té sé nek
idõ pont ját meg elõ zõ két éven be lül az el kö ve tõ ál tal el kö -
ve tett ugyan olyan vagy ha son ló jel le gû sza bály sér tés  miatt 
tör tént fe le lõs ség re vo nást.”

16. § (1) Az Sztv. 27.  §-ának al cí me he lyé be a követ -
kezõ al cím lép:

„A köz pon ti sza bály sér té si nyil ván tar tás”

(2) Az Sztv. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„27.  § (1) A köz pon ti sza bály sér té si nyil ván tar tás
(a továb biak ban: sza bály sér té si nyil ván tar tás) cél ja az
 eljárás alá vont sze mély sza bály sér té si elõ éle té nek nyil -
ván tar tá sa a sza bály sér té si el já rás gyors és pon tos le foly ta -
tá sa, a sza bály sér té si vég re haj tá si rend szer meg erõ sí té se,
 továbbá a nyil ván tar tás ból tör té nõ adat szol gál ta tás út ján
az érin tett jo gai gya kor lá sá nak biz to sí tá sa, va la mint má -
sok jo ga i nak és biz ton sá gá nak vé del me ér de ké ben.

(2) A sza bály sér té si nyil ván tar tás sal kap cso la tos el já -
rás ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló tör vény ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

(3) A sza bály sér té si nyil ván tar tás te kin te té ben az adat -
ke ze lõi fel ada to kat a Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt
szerv (a továb biak ban: sza bály sér té si nyil ván tar tó szerv)
lát ja el.

(4) A sza bály sér té si nyil ván tar tás tör vény es sé gi fel -
ügye le tét a Leg fõbb Ügyész ség lát ja el.”

17. § Az Sztv. a kö vet ke zõ 27/A–27/H.  §-sal egé szül ki:
„27/A.  § (1) A sza bály sér té si nyil ván tar tás tar tal maz za
a) a nyil ván tar tott ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada -

ta it [csa lá di ne vét és utó ne vét (utó ne ve it), szü le té si csa lá di 
ne vét és utó ne vét (utó ne ve it), ne mét, szü le té si he lyét és
ide jét, any ja szü le té si ne vét], sze mé lyi azo no sí tó ját, ál lam -
pol gár sá gát, la kó-, il let ve tar tóz ko dá si he lyét, elõ zõ csa lá -
di és utó ne vét (ne ve it),

b) a sza bály sér té si ha tó ság vagy a bí ró ság jog erõs ha tá -
ro za ta sze rint

ba) a sza bály sér tés meg ne ve zé sét,
bb) a sza bály sér tés el kö ve té sé nek he lyét, ide jét,
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c) az el já ró sza bály sér té si ha tó ság és bí ró ság, va la mint
a per újí tás so rán el já ró bí ró ság meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá -
nak szá mát és kel tét, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek
nap ját,

d) a ki sza bott bün te tés ne mét és mér té két,
e) az al kal ma zott in téz ke dés ne mét és mér té két,
f) a ki sza bott pénz bír ság meg fi ze té se ese tén an nak

 tényét és idõ pont ját,
g) a pénz bír ság vagy egyéb pénz összeg meg nem fi ze -

té se ese tén, az adók mód já ra tör té nõ be haj tás el ren de lé sé -
nek té nyét, az el ren de lõ szerv meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá -
nak szá mát és kel tét,

h) az adók mód já ra tör té nõ be haj tás ered mény te len sé -
ge ese tén a pénz bír ság el zá rás ra át vál toz ta tá sá nak té nyét,
az el já ró bí ró ság meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá nak szá mát és
kel tét, va la mint az el zá rás idõ tar ta mát,

i) az el zá rás bün te tés el en ge dé sé nek, ille tõ leg mér sék -
lé sé nek té nyét, az er rõl  szóló ha tá ro zat szá mát és kel tét,

j) pénz bír ság meg fi ze té sé nek el en ge dé se, va la mint jár -
mû ve ze tés tõl el til tás mel lõ zé se té nyét, az er rõl  szóló ha tá -
ro za tot hozó szerv meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá nak szá mát és
kel tét,

k) az el zá rás, ille tõ leg a pénz bír sá got he lyet te sí tõ el zá -
rás el ha lasz tá sá nak vagy fél be sza kí tá sá nak té nyét, ha tá ro -
za tá nak szá mát és kel tét,

l) az el zá rás le töl té sé nek, ille tõ leg az azon na li sza ba dí -
tás el ren de lé sé nek idõ pont ját.

(2) A sza bály sér té si nyil ván tar tás ré szé re az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ada to kat jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott for má ban és mó don köz li:

a) az (1) be kez dés a)–i) pont ja ese té ben az el já ró bí ró -
ság ille tõ leg sza bály sér té si ha tó ság,

b) az (1) be kez dés j) pont ja ese tén a mél tá nyos sá gi dön -
tést hozó szerv,

c) az (1) be kez dés k) pont ja ese tén az en ge dé lye zõ
szerv,

d) az (1) be kez dés l) pont ja ese tén a bün te tés-vég re haj -
tá si in té zet.

27/B.  § (1) A sza bály sér té si nyil ván tar tó szerv a nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ sze mé lyek 27/A.  § (1) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ ada ta it – azok vál to zá sá nak nyo mon
kö ve té se cél já ból – elekt ro ni kus úton össze ha son lít ja

a) a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ha tá lya alá
tar to zó sze mé lyek ese té ben a sze mé lyi adat- és lak cím nyil -
ván tar tás köz pon ti szer ve ál tal ke zelt ada tok kal,

b) az ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tá sok ha tá lya alá tar -
to zó sze mé lyek ese té ben a köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil -
ván tar tást ve ze tõ szerv ál tal ke zelt ada tok kal.

(2) Az adat köz lést a nyil ván tar tás ba vé telt meg ala po zó,
ille tõ leg a nyil ván tar tott ada tot érin tõ vál to zás bekövet -
kezésének nap já tól szá mí tott há rom mun ka na pon be lül
elekt ro ni kus úton kell tel je sí te ni. Az adat vál to zást az adat -
egyez te tés után a sza bály sér té si nyil ván tar tás ban át kell
ve zet ni.

27/C.  § (1) A sza bály sér té si nyil ván tar tó szerv a sza -
bály sér té si nyil ván tar tás ba fel vett ada to kat a bün te tést

vagy in téz ke dést meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke -
dé sé tõl szá mí tott há rom évig ke ze li.

(2) Tö röl ni kell a nyil ván tar tás ból an nak a sze mély nek
az ada ta it, aki re vo nat ko zó an a nyil ván tar tá si idõ el telt.

27/D.  § (1) A sza bály sér té si nyil ván tar tás ból törvény -
ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa cél já ból ada tok át vé -
te lé re jo go sult

a) a bí ró ság,
b) az ügyész ség,
c) a rend õrség,
d) a sza bály sér té si ha tó sá gok a ha tás kö rük be tar to zó

ügye ket érin tõ en,
e) a nyo mo zó ha tó sá gok és
f) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok.
(2) A sport ren dez vény rõl tör té nõ ki til tás ha tá lya alatt

álló sze mély rõl a 27/A.  § (1) be kez dés sze rin ti ada tok kö -
zül a ki til tás ha tá lya alatt álló sze mély ne vét, any ja ne vét,
szü le té si ide jét a sza bály sér té si nyil ván tar tó szerv ké re -
lem re az érin tett sport ren dez vény szer ve zõ je ré szé re át ad -
hat ja. A sport ren dez vény szer ve zõ jét sze mé lyes adat ke ze -
lõ nek kell te kin te ni, aki a ki til tás ha tá lyá nak meg szû né sét
köve tõen ha la dék ta la nul kö te les a sze mé lyes adat tör lé sé -
rõl gon dos kod ni.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül a sza -
bály sér té si nyil ván tar tás ból adat igény lés re jo go sult az is,
akit a ha tás kö ré be tar to zó fel adat el lá tá sa ér de ké ben tör -
vény fel jo go sít a sza bály sér té si nyil ván tar tás ada ta i nak
meg is me ré sé re.

27/E.  § (1) A sza bály sér té si nyil ván tar tás ból ké re lem re
tel je sít he tõ adat szol gál ta tás. A ké re lem nek tar tal maz nia
kell az adat igény lõ ne vét vagy meg ne ve zé sét, az adat -
igény lés cél ját és jog alap ját.

(2) Az adat szol gál ta tást meg kell ta gad ni, ha
a) az jog sza bály ba üt kö zik,
b) a ké re lem nem a jo go sult tól szár ma zik,
c) a ké re lem ben meg je lölt ada tok sze mély azo no sí tás ra

al kal mat la nok.
(3) A sza bály sér té si nyil ván tar tó szerv a jo go sul tak ré -

szé re az adat igény lés irán ti ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott nyolc na pon be lül tel je sí ti az adat szol gál ta tást.

(4) A sza bály sér té si nyil ván tar tó szerv az érin tett nek a
róla nyil ván tar tott sze mé lyes ada tá ról a sze mé lyes ada tok
vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
 szóló törvény ben fog lal tak sze rint ad tá jé koz ta tást.

(5) Az adat igény lés és a tá jé koz ta tás irán ti ké re lem
elekt ro ni kus úton is elõ ter jeszt he tõ.

27/F.  § Az adat ke ze lés jog sze rû sé gé nek el len õr zé se
 érdekében a sza bály sér té si nyil ván tar tás ba a szabálysér -
tési nyil ván tar tó szerv szak mai fel ügye le tét el lá tó mi nisz -
ter, az adat vé del mi biz to s, il let ve az ál ta luk meg ha tal ma -
zott sze mély, va la mint a tör vény es sé gi fel ügye le tet el lá tó
ügyész te kint het be.

27/G.  § A nyil ván tar tás ban ke zelt ada tok sta tisz ti kai,
 illetve tu do má nyos ku ta tá si cél ra – sze mély azo no sí tás ra
al kal mat lan mó don – át ad ha tók és fel hasz nál ha tók.
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27/H.  § (1) A sza bály sér té si nyil ván tar tás ból tel je sí tett
adat szol gál ta tá sok ról adat to váb bí tá si nyil ván tar tást kell
ve zet ni.

(2) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tást a sza bály sér té si
nyil ván tar tó szerv ve ze ti.

(3) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás tar tal maz za:
a) az érin tett ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it,
b) az adat ke ze lõ nyil ván tar tá si azo no sí tó ját,
c) az adat to váb bí tás idõ pont ját,
d) az adat to váb bí tás cél ját és jog alap ját, va la mint
e) az adat igény lõ ne vét vagy meg ne ve zé sét.
(4) A szol gál ta tott ada tok nem ké pe zik az adattováb -

bítási nyil ván tar tás ré szét.
(5) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ból az érin tett jo go -

sult meg is mer ni, hogy adat szol gál ta tás ala nya volt-e. Ez a
jo go sult ság a nem zet biz ton ság, a bûn meg elõ zés vagy a
bûn ül dö zés ér de ké ben a rend õrség és a nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ré szé re tör tént adat szol gál ta tás ese tén kor lá -
toz ha tó vagy ki zár ha tó.

(6) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ból adat igény lés re
jo go sult az érin tet ten kí vül

a) az adat vé del mi biz to s,
b) bûn cse lek mény gya nú ja ese tén az el já ró nyo mo zó

ha tó ság vagy ügyész ség,
c) az adat to váb bí tás ban érin tett sza bály sér té si ha tó ság

ve ze tõ je,
d) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok.
(7) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tást az adat to váb bí tás -

tól szá mí tott öt évig meg kell õriz ni.”

18. § Az Sztv. 31.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) E tör vény al kal ma zá sá ban ha son ló jel le gû sza bály -
sér tés nek az azo nos fe je ze ten be lü li sza bály sér té se ket kell
ér te ni.”

19. § Az Sztv. 58.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a sza bály sér té si fe le lõs ség re vo nás szem pont já -
ból je len tõs, bi zo nyí tást igény lõ tény meg ál la pí tá sá hoz
vagy meg íté lé sé hez kü lön le ges szak ér te lem szük sé ges,
a sza bály sér té si ha tó ság, ille tõ leg a bí ró ság – hi va tal ból
vagy ké re lem re – az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl
 szóló tör vény sze rint igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség
vég zé sé re jo go sult szak ér tõt ren del het ki.

(2) A szak ér tõ ki ren de lé sé re, el já rá sá ra, szak vé le mé -
nyé re, jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, va la mint dí ja zá sá ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket az igaz ság ügyi szak ér tõ re vo nat -
ko zó kü lön jog sza bá lyok tar tal maz zák.”

20. § Az Sztv. 83.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A sza bály sér té si ha tó ság az el já rás alá vont sze mély 
sze mély azo nos sá gi és lak cím ada tát a pol gá rok sze mé lyi
ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ban el len õriz he ti.
Az is me ret len he lyen lévõ el já rás alá vont sze mély, tanú,

szak ér tõ la kó-, ille tõ leg tar tóz ko dá si he lyé nek meg ál la pí -
tá sa cél já ból a pol gá rok sze mé lyi ada ta it és lak cí mét nyil -
ván tar tó ha tó sá got kell meg ke res ni.”

21. § (1) Az Sztv. 87.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az el já rás ada tai ele gen dõ ala pot szol gál tat nak
az el já rás alá vont sze mély fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá -
ra, a sza bály sér té si ha tó ság pénz bír sá got szab hat ki, jár -
mû ve ze tés tõl el til tást, el kob zást, fi gyel mez te tést, ille tõ leg
ki til tást al kal maz hat, va la mint kár té rí tést és el já rá si költ sé -
get ál la pít hat meg.”

(2) Az Sztv. 87.  §-a az aláb bi (2) be kez dés sel egé szül ki, 
ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) és (3) be kez dés je lö lé se
ér te lem sze rû en (3) és (4) be kez dés re mó do sul:

„(2) Nem sújt ha tó pénz bír ság gal az el já rás alá vont sze -
mély, ha vele szem ben az el já rás alap já ul szol gá ló cse lek -
mény  miatt kü lön jog sza bály alap ján köz igaz ga tá si bír ság
ki sza bá sá nak van he lye.”

(3) Az Sztv. 87.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tá ro zat nak tar tal -
maz nia kell:]

„e) uta lást arra, hogy a pénz bír sá got ki sza bó ha tá ro zat -
tal, a jár mû ve ze tés tõl el til tás sal, az el kob zás sal, a fi gyel -
mez te tés sel, to váb bá a ki til tás sal szem ben az el já rás alá
vont sze mély, tör vé nyes kép vi se lõ je vagy vé dõ je, az oko -
zott kár meg té rí té sé re kö te le zés ese tén pe dig a sér tett is – a
köz lés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül – ha lasz tó ha tá lyú
ki fo gás elõ ter jesz tése út ján, a bí ró ság tól kér he ti az ügy
 felülvizsgálatát;”

22. § Az Sztv. 88.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz bír ság ki sza bá sát, a jár mû ve ze tés tõl el til tást, 
az el kob zást, a fi gyel mez te tést, a ki til tást meg ál la pí tó ha -
tá ro zat tal szem ben az el já rás alá vont sze mély, tör vé nyes
kép vi se lõ je vagy vé dõ je, az oko zott kár meg té rí té sé re kö -
te le zés ese tén, ki zá ró lag e ren del ke zés sel szem ben a sér -
tett is, a ma rasz ta ló ha tá ro za tot hozó sza bály sér té si ha tó -
ság nál a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
ki fo gást nyújt hat be.”

23. § Az Sztv. 121.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) A 120.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tá ro zat tal
szem ben az el já rás alá vont sze mély, tör vé nyes kép vi se lõ -
je vagy vé dõ je, a fel je len tõ, az oko zott kár meg té rí té sé re
kö te le zés ese tén, ki zá ró lag e ren del ke zés sel szem ben a
kár té rí tést il le tõ en a sér tett is a ha tá ro za tot hozó bí ró ság nál 
a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül ha lasz tó 
ha tá lyú fel leb be zést nyújt hat be.”

24. § Az Sztv. 122.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„122.  § (1) A me gyei bí ró ság a fel leb be zést ta nács ülé -
sen bí rál ja el, en nek so rán az el já rás alá vont sze mély ter -
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hé re – a fel je len tõ nek az el já rás alá vont sze mély ter hé re
be je len tett fel leb be zé sé nek hi á nyá ban – a bí ró ság ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tott ren del ke zé sek nél hát rá nyo sabb ren -
del ke zést nem hoz hat.

(2) Az el já rás alá vont sze mély ter hé re be je len tett fel -
leb be zés nek azt kell te kin te ni, ami sza bály sér té si fe le lõs -
sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, sza bály sér té sé nek sú lyo sabb
 minõsítésére, a bün te té sé nek sú lyo sí tá sá ra, il let ve a vele
szem ben bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dés nél sú lyo -
sabb nak a meg ál la pí tá sá ra, vagy az ilyen in téz ke dés he -
lyett bün te tés meg ál la pí tá sá ra irá nyul.”

25. § Az Sztv. a kö vet ke zõ 124/A.  §-sal egé szül ki:
„124/A.  § (1) Ha a bí ró ság az el zá rás fél be sza kí tá sa

irán ti ké rel met el uta sít ja, a ha tá ro zat tal szem ben az el kö -
ve tõ, tör vé nyes kép vi se lõ je vagy vé dõ je a ha tá ro za tot
hozó bí ró ság nál a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott nyolc
 napon be lül fel leb be zést nyújt hat be.

(2) A fel leb be zés re, il let ve an nak el bí rá lá sá ra a 121.  §
(2)–(4) be kez dé se it, va la mint a 122–124.  § sze rin ti ren del -
ke zé se ket a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) a ha tá ro za tot hozó bí ró ság az ira to kat a fel leb be zés
be ér ke zé sét kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül meg kül di az
ille té kes me gyei bí ró ság nak;

b) a me gyei bí ró ság a fel leb be zést há rom mun ka na pon
be lül bí rál ja el.”

26. § Az Sztv. 126.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A ha tá ro zat ki hir de té se után a bí ró ság meg kér de zi a 
rend õrség kép vi se lõ jét, az el já rás alá vont sze mélyt, ille tõ -
leg a vé dõt, kí ván nak-e fel leb be zést be nyúj ta ni. Ha el zá rás 
ki sza bá sá ra ke rül sor, a fel leb be zés be nyúj tá sá ra jo go sult -
nak a kér dés fel té te lét köve tõen nyom ban nyi lat koz nia
kell.

(5) Ha a rend õrség kép vi se lõ je, az el já rás alá vont sze -
mély, ille tõ leg a védõ az el zá rás ki sza bá sá val szem ben fel -
leb be zést je len t be, és a bí ró ság az õri ze tet meghosszab -
bítja, a bí ró ság az ira to kat ha la dék ta la nul fel ter jesz ti a me -
gyei bí ró ság hoz.”

27. § Az Sztv. a kö vet ke zõ al cím mel és 127/A.  §-sal
egé szül ki:

„A bí ró ság ál tal ki sza bott pénz bír ság vég re haj tá sa

127/A.  § (1) A bí ró ság ál tal ki sza bott pénz bír ság és a bí -
ró ság ál tal meg ál la pí tott egyéb pénz összeg vég re haj tá sá -
ról a XII. Fe je zet vég re haj tá si sza bá lyai sze rint, az el kö ve -
tõ la kó he lye vagy tar tóz ko dá si he lye, en nek hi á nyá ban az
el kö ve tés he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je gon dos ko dik.

(2) A bí ró ság a jog erõs ha tá ro zat egy pél dá nyát meg -
küldi az ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek.”

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

„(1) A sza bály sér tést meg ha tá ro zó jog sza bály ban meg -
ál la pí tott ese tek ben a (2) be kez dés ben fel so rol tak a sza -
bály sér tés tet ten ért el kö ve tõ jét hely szí ni bír ság gal sújt hat -
ják, ki vé ve, ha az el kö ve tõ vel szem ben az el já rás alap já ul
szol gá ló cse lek mény  miatt köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá -
nak van he lye.”

29. § Az Sztv. 142.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) E § al kal ma zá sá ban nyil vá nos ren dez vény: a gyü le -
ke zé si jog ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó ren dez vény, 
to váb bá az olyan ren dez vény, amely min den ki szá má ra
azo nos fel té te lek mel lett nyit va áll.”

30. § Az Sztv. 142/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„142/A.  § (1) Aki olyan ki hí vó an kö zös ség el le nes ma -
ga tar tást ta nú sít, amely al kal mas arra, hogy má sok ban
meg bot rán ko zást vagy ri a dal mat kelt sen, el zá rás sal vagy
száz öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 elkövetõjével szem ben ki til tás nak is he lye van.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik.”

31. § Az Sztv. 152.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„152.  § (1) Aki
a) a gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör vény ha -

tá lya alá tar to zó, szer ve zet ten meg valósuló ren dez vényt
be je len té si kö te le zett sé ge el mu lasz tá sá val szer vez,

b) ren dez vényt an nak el le né re szer vez, hogy a ren dez -
vény meg tar tá sát a rend õrség a gyü le ke zé si jog ról  szóló
1989. évi III. tör vény 8.  § (1) be kez dé se alap ján megtil -
totta,

c) a rend õrség ál tal tu do má sul vett be je len tés ben meg -
je lölt tõl el té rõ hely szín re, út vo nal ra vagy idõ pont ra szer -
ve zi a ren dez vényt, vagy a részt ve võ ket a be je len tés ben
meg je lölt hely szín tõl, út vo nal tól vagy idõ pont tól  való
 eltérésre hív ja fel,
száz öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Aki a gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör vény
9.  § (3) be kez dé sét meg sért ve a ter ve zett új idõ pont ról  való 
elõ ze tes tá jé koz ta tás nél kül szer vez ren dez vényt, száz ezer
fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(3) Aki
a) a ren dez vény szer ve zé sé vel össze füg gõ be je len té si

kö te le zett sé gét a gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi
III. tör vény 6.  §-ában meg ha tá ro zott ha tár idõ meg sér té sé -
vel tel je sí ti,

b) a gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör vény 9.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét a ha -
tár idõ meg sér té sé vel tel je sí ti,
öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(4) Nem  valósul meg sza bály sér tés az (1) be kez dés
c) pont ja alap ján, ha a rend õrség ál tal tu do má sul vett be je -
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len tés ben meg je lölt hely szín tõl, út vo nal tól vagy idõ pont -
tól  való el té rés re a ren dez vény meg tar tá sá tól füg get len
kül sõ ok  miatt ke rül sor.

(5) Nem  valósul meg sza bály sér tés a (3) be kez dés
a) pont ja alap ján, ha a gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi
III. tör vény 6.  §-ában meg ha tá ro zott ha tár idõ meg sér té sé -
vel, de a ren dez vény szer ve zé sé nek meg kez dé sét köve tõen 
ha la dék ta la nul olyan ren dez vény szer ve zé sét je len tik be,
amely nek cél ja a részt ve võk vé le mé nyé nek, egy, a be je -
len tés hez ké pest há rom na pon be lül, elõ re nem lát ha tó an
be kö vet ke zett vagy nyil vá nos ság ra ke rült ese ménnyel
össze füg gõ ki nyil vá ní tá sa.

(6) Az (1)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér -
tés  miatt az el já rás a rend õrség ha tás kö ré be tar to zik.”

32. § Az Sztv. a kö vet ke zõ 152/A.  §-sal és az azt meg -
elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Az egye sü lé si, a gyü le ke zé si sza bad ság, va la mint
a vá lasz tá si gyû lé sen  való rész vé tel jo gá nak meg sér té se

152/A.  § (1) Aki mást egye sü lé si vagy gyü le ke zé si jo -
gá nak gya kor lá sá ban, va la mint a vá lasz tá si gyû lé sen  való
rész vé te lé ben jog ta la nul aka dá lyoz, száz ezer fo rin tig ter -
je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a rend õrség ha tás kö ré be tar to zik.”

33. § Az Sztv. 166.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge az (1) be kez -
dés je lö lést kap ja:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ki je löl je a sza bály sér té si nyil ván tar tás te kin te té ben az
adat ke ze lõi fel ada to kat el lá tó szer vet.”

34. § (1) Az Sztv. 167.  §-ának (3) és (4) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a sza bály sér té si sza bá lyo zá sért
fe le lõs mi nisz ter, hogy az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter -
rel és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen
ren de let ben sza bá lyoz za a sza bály sér té si el já rás ban el ren -
delt elõ ve ze tés vég re haj tá sá val fel me rült költ ség meg té rí -
té sé nek rész le tes sza bá lya it.

(4) Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
 miniszter, hogy az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, ren de let ben sza bá lyoz za a sza bály sér té si
el já rás so rán le fog lalt és el kob zott dol gok ke ze lé sét és ér -
té ke sí té sét.”

(2) Az Sztv. 167.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
 miniszter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za a pénz ügyi sza -
bály sér té sek el já rá si sza bá lya it, va la mint fel de rí té se és
 elbírálása vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya it.

(6) Fel ha tal ma zást kap a sza bály sér té si sza bá lyo zá sért
fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za a köz -

ponti sza bály sér té si nyil ván tar tás ré szé re tör té nõ adat köz -
lés for má ját és mód ját, va la mint a pénz bír ság meg nem
 fizetése ese tén a nyil vá nos köz zé té tel rész le tes sza bá lya it.

(7) Fel ha tal ma zást kap a sza bály sér té si sza bá lyo zá sért
fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za a sza bály -
sér té si tör vény vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya it.”

35. § (1) A Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) 134.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„134.  § (1) A tár gya lás rend jé nek fenn tar tá sá ról és a tár -
gya lás mél tó sá gá nak meg õr zé sé rõl az el nök gon dos ko dik.

(2) Az el nök a tár gya lás sza bály sze rû le foly ta tá sa, mél -
tó sá gá nak és biz ton sá gá nak meg õr zé se ér de ké ben hely -
szû ke ese tén meg ha tá roz hat ja a hall ga tó ság lét szá mát.

(3) A tár gya ló te rem be – a rend õrség és a bün te tés-vég -
re haj tá si tes tü let szol gá la ti fel ada tot el lá tó tag ja in kí vül –
fegy ver rel vagy rend bon tás ra al kal mas esz köz zel sen ki
sem lép het be. A tár gya lás ra idé zett sze mély a fegy ve rét
nem hoz hat ja be a tár gya ló te rem be.

(4) Az el nök a hall ga tó ság kö ré bõl el tá vo lít hat ja azo kat, 
akik ál la po tuk vagy meg je le né sük foly tán a tár gya lás mél -
tó sá gát sér tik.

(5) A fe le ket és kép vi se lõ i ket, va la mint a ta nú kat és a
szak ér tõ ket, úgy szin tén a hall ga tó ság tag ja it, ha a tár gya -
lás rend jét meg za var ják, az el nök rend re uta sít ja. Is mé telt
vagy sú lyo sabb rend za va rás ese té ben a bí ró ság pénz bír sá -
got (120.  §) szab ki. Ha a fél nek vagy kép vi se lõ jé nek, il let -
ve a ta nú nak vagy szak ér tõ nek az ál la po ta vagy meg je le -
né se a tár gya lás mél tó sá gát sér ti, õt a bí ró ság pénz bír ság -
gal sújt hat ja.

(6) Is mé telt vagy sú lyo sabb rend za va rás ese té ben – akár 
a pénz bír ság ki sza bá sá ra vo nat ko zó ren del ke zés sel egy -
ide jû leg, akár anél kül vagy azt köve tõen – a bí ró ság a fe le -
ket és kép vi se lõ i ket, a ta nú kat és a szak ér tõ ket, va la mint a
hall ga tó kat a te rem bõl ki uta sít hat ja, ille tõ leg kivezettet -
heti. Ki uta sí tás nak, il let ve ki ve zet te tés nek van he lye ak kor 
is, ha a fél nek vagy kép vi se lõ jé nek, il let ve a ta nú nak vagy
szak ér tõ nek az ál la po ta vagy a meg je le né se a pénz bír ság
ki sza bá sát kö ve tõ foly ta tó la gos tár gya lá sok bár me lyi kén
sér ti a tár gya lás mél tó sá gát.

(7) A bí ró ság a fe let – ki uta sí tá sa ese té ben – fel hív ja,
hogy kép vi se le té rõl a ki tû zött ha tár idõ alatt gon dos kod -
jék; ha pe dig a fél kép vi se lõ jét uta sí tot ta ki, fel hív ja a fe let, 
hogy a tár gya lá son sze mé lye sen je len jék meg, vagy új
kép vi se lõ rõl gon dos kod jék. A fel hí vás ered mény te len sé ge 
ese té ben a fél lel szem ben a mu lasz tás kö vet kez mé nye it
kell al kal maz ni. Tanú vagy szak ér tõ ki uta sí tá sa ese té ben
a 185.  § ren del ke zé sei meg fele lõen irány adók.

(8) Bün te tõ vagy fe gyel mi el já rás alap já ul szol gá ló
rend za va rás ról a bí ró ság ér te sí ti az ille té kes ha tó sá got, ha
pe dig elõ ze tes le tar tóz ta tás nak is he lye van, in téz ke dik az
el kö ve tõ õri zet be vé te le iránt és ez zel egy ide jû leg fel je len -
tést tesz.

(9) A tár gya lás rend jé nek fenn tar tá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat meg fele lõen al kal maz ni kell ak kor is, ha a bí ró -
ság tár gya lá son kí vül vé gez bi zo nyí tás fel vé te lé re irá nyu ló 
el já rá si cse lek ményt.”
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(2) A Pp. 395.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[(4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy]

„h) a 185.  § sze rin ti elõ ve ze tés vég re haj tá sá val fel me -
rült költ ség mér té két, va la mint meg té rí té sé nek rész le tes
sza bá lya it az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben”
[ren de let ben ál la pít sa meg].

36. § A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 22.  §-a a
kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[E tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján a 17.  § (2) be kez dé -
sé nek c) pont ja sze rin ti ada tok igény lé sé re jo go sul tak:]

„f) a sza bály sér té si ha tó ság és a sza bály sér té si nyil ván -
tar tó szerv az el já rás alá vont sze mély sze mély azo nos sá gá -
nak el len õr zé sé hez.”

37. § A sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si
mó dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló
1996. évi XX. tör vény 32.  §-a a kö vet ke zõ r) pont tal egé -
szül ki:

[A sze mé lyi azo no sí tó ke ze lé sé re – az adat to váb bí tás
 kivételével – jo go sult]

„r) a sza bály sér té si ha tó ság, va la mint a sza bály sér té si
nyil ván tar tó szerv az el já rás alá vont sze mély sze mély azo -
nos sá gá nak el len õr zé sé hez.”

Záró ren del ke zé sek

38. § (1) Ez a tör vény – a (4) be kez dés sze rin ti ki vé tel -
lel – a ki hir de tést kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap ján lép
ha tályba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Btk. 261.  §-ának (9) be kez dé se a) pont já ban a

„[260.  § (1) és (2) bek.]” szö veg rész he lyé be a „[260.  §
(1)–(4) bek.]” szö veg, a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 16.  §-a (1) be kez dé sé -
nek h) pont já ban a „[Btk. 260.  § (2) bek.]” szö veg rész he -
lyé be a „[Btk. 260.  § (4) bek.]” szö veg,

b) a Be. 29.  §-ának f) pont já ban az „a ha tó sá gi el já rás
aka dá lyo zá sa (Btk. 242/A.  §), a men tõ kö rül mény el hall -
ga tá sa (Btk. 243.  §)” szö veg rész he lyé be az „a ha tó ság
 eljárásának aka dá lyo zá sa (Btk. 242/A.  §), a ha tó ság el já rá -
sá nak meg za va rá sa (Btk. 242/B.  §), a men tõ kö rül mény
 elhallgatása (Btk. 243.  §)” szö veg
lép.

(3) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg
a) a Btk. 228/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, va la mint

a 271/A.  § (4) be kez dé se,
b) az Sztv. 58.  §-ának (3) be kez dé se

ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény 15., 16., 17. és 18.  §-a 2010. ja nu ár 1. nap -
ján lép ha tály ba.

(5) E tör vény 2010. ja nu ár 2. nap ján ha tá lyát vesz ti.

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 el nö ke

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati miniszter
12/2008. (XII. 4.) ÖM

rendelete

az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás

kiegészítése 2008. évi támogatásának rendjérõl szóló
16/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2007. évi CLXIX. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
12. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor -
mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az ön kor mány za tok és jogi sze mé lyi sé gû tár su lá sa ik
eu ró pai uni ós fej lesz té si pá lyá za tai sa ját for rás kiegészí -
tése 2008. évi tá mo ga tá sá nak rend jé rõl szó ló 16/2008.
(III. 28.) ÖTM ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let)
3. §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ e)–j) pon tok kal egé -
szül ki:

[2008. év ben új EU Ön erõ Alap tá mo ga tá si igény]
„e) egész ség ügyi fek võ- és já ró be teg-szak el lá tá si in téz -

mé nyek inf ra struk tu rá lis fej lesz té se,
f) az óvo dai ne ve lé si és alap fo kú ok ta tá si in téz mé nyek

inf ra struk tu rá lis fej lesz té se,
g) ön kor mány za ti in téz mé nyek aka dály men te sí té se,
h) te le pü lé si szi lárd hul la dék-le ra kó kat érin tõ re kul ti -

vá ci ós prog ra mok vég re haj tá sa,
i) víz ren de zé si és csa pa dék víz el ve ze té si, va la mint
j) ár víz vé del mi”

[cé lok hoz el nyert uni ós tá mo ga tás sa ját for rás ki egé szí té -
sé hez nyújt ha tó be.]

2008/171. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20777



2. §

(1) A Ren de let 4. §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás mér té ke nem ha lad -
hat ja meg a Pá lyá zó sa ját for rá sá nak szá za lé ká ban kife -
jezve

a) a 3. § (3) be kez dé sé nek b), i) és j) pont ja sze rin ti
 pályázat ese tén a 60%-ot,

b) a 3. § (3) be kez dé sé nek c), e), f) és h) pont ja sze rin ti
pá lyá zat ese tén az 50%-ot,

c) a 3. § (3) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti pá lyá zat
ese tén a 40%-ot.”

(2) A Ren de let 4. §-a (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A 3. § (3) be kez dé sé nek b), c) és h) pont ja sze rin ti
pá lyá za tok ese té ben a jó vá ha gyott EU Ön erõ Alap tá mo -
ga tás pá lyá za ton ként a 900 mil lió fo rin tot nem ha lad hat ja
meg. Et tõl el tér ni ki zá ró lag ab ban az eset ben le het, ha a
fej lesz tés több te le pü lés rész vé te lé vel va ló sul meg, va la -
mint a fej lesz tés cél ja és a tér ség jel lem zõi alap ján in do -
kolt. Ek kor e ha tár te le pü lé sen ként leg fel jebb 250 mil lió
fo rint tal meg emel he tõ, de a tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg 
a (2) be kez dés a) és b) pont jai sze rin ti mér té ket.”

3. §

A Ren de let 6. §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A Pá lyá zó
a) a 3. § (3) be kez dé sé nek a)–d) pont jai sze rin ti cé lok

ese té ben I. ütem ben 2008. má jus 15-ig, a II. ütem ben
2008. jú li us 15-ig, a III. ütem ben pe dig 2008. ok tó ber
 1-jéig,

b) a 3. § (3) be kez dé sé nek e)–j) pont jai sze rin ti cé lok
ese té ben 2008. de cem ber 12-ig nyújt hat be pá lyá za tot
a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg il le té kes szer vé hez
(a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság).”

4. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
3. § (5) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé ben a „b), c), d) pon -
tok” szö veg rész he lyé be a „b)–j) pont jai” szö veg rész,
6. §-ának (4) be kez dé sé ben az „Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: ÖTM)” szö veg -
rész he lyé be az „Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um (a továb -
biakban: ÖM)” szö veg rész, 6. §-ának (5) be kez dé sé ben,
6. §-ának (6) be kez dé sé ben, 7. §-ának (1) be kez dé sé ben,
7. §-ának (6) be kez dé sé ben, 8. §-ának e) pont já ban,
10. §-ának (2) be kez dé sé ben, 12. §-ának (1) be kez dé sé -
ben, 13. §-ának (4) be kez dé sé ben az „ÖTM” szö veg ré szek 

he lyé be az „ÖM” szö veg ré szek, 7. §-ának (1)–(4) be kez -
dé se i ben, 10. §-ában az „ön kor mány za ti és te rü let fej lesz -
té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ön kor mány za ti
 miniszter” szö veg rész lép.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sé nek nap ját kö ve tõ na -
pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
19/2008. (XII. 4.) SZMM

ren de le te

a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
és el já rá si rend jé rõl szóló 

20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let mó do sí tá sá ról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 4. §
(2) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § g) pont já -
ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a szak ké pe sí té sért
fe le lõs mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem:

1. §

A szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si 
rend jé rõl szó ló 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let (a to váb -
bi ak ban: R.) 2. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A szak mai vizs gán a vizs ga kö ve tel mé nyek tel je sí -
té sé hez szük sé ges té tel sor, fel adat köz lõ lap, se géd anyag,
ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó (a to váb bi ak ban együtt: fel -
adat lap) el ké szí té sé rõl a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter
a vizs ga nyel vén gon dos ko dik.”

2. §

Az R. 4. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4. § A szak mai vizs ga nyelv e ma gyar, il le tõ leg a nem -

ze ti sé gi is ko lá ban, két ta ní tá si nyel vû szak kép zõ is ko lá ban 
ma gyar vagy a nem ze ti ség nyelv e, vagy más, a kép zés
nyel vé nek meg fe le lõ ide gen nyelv. A mo dul zá ró vizs ga
nyelv e ab ban az eset ben is ma gyar, ha a szak mai vizs ga
nyelv e ide gen nyelv. Az ide gen nyel ven le tett szak mai
vizs ga az ál la mi lag el is mert nyelv vizs gá val nem egyen ér -
té kû, azt nem he lyet te sí ti.”
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3. §

Az R. 5. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5. § (1) A szak mai vizs ga ré sze i nek is mé telt tel je sí té se

aló li vizs ga fel men tés irán ti ké rel met a vizs gá ra való
 jelentkezéskor írás ban kell be nyúj ta ni a vizs ga szer ve zõ -
nek. A vizs ga fel men tés tár gyá ban a szak mai vizs ga bi zott -
ság dönt. Dön té sét a ko ráb bi vizs ga le té te lét iga zo ló
 okirat, a vizs gá zó ké rel mé hez csa tolt do ku men tu mok és
a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek rõl szó ló ren de let alap -
ján hoz za meg.

(2) A vizs ga bi zott ság a vizs ga fel men tés rõl ho zott dön -
té sé rõl a ké rel met be nyúj tó vizs gá ra je lent ke zõt a jelent -
kezõ szá má ra leg ked ve zõbb idõ pont ban, de leg ké sõbb a
szak mai vizs ga elsõ vizs ga te vé keny sé ge meg kez dé se elõtt 
3 mun ka nap pal ko ráb ban, írás ban tá jé koz tat ja. A vizsga -
bizottság dön té sét ha tá ro zat ba fog lal ja, ame lyet e ren de let
1. szá mú mel lék le te ként ki adott törzs lap ba be kell je -
gyezni.

(3) Ha a vizs ga bi zott ság azt ál la pít ja meg, hogy a vizs -
gá ra je lent ke zõ a vizs gált szak ké pe sí tés ese tén min den
vizs ga rész te kin te té ben tel je sí tet te a szak mai és vizs ga kö -
ve tel mény rõl szó ló ren de let ben elõ ír ta kat, ak kor a vizs -
gázó szá má ra újabb szak mai vizs ga le té te le nél kül a szak -
mai vizs ga bi zo nyít ványt a ko ráb bi vizs gán, vizs gá kon
 elért ered mé nye alap ján kell ki ál lí ta ni.

(4) A sa já tos ne ve lé si igé nyû vizs gá zó ké rel mé re, fo -
gya té kos sá ga miatt a vizs ga fel adat a vizs ga bi zott ság dön -
té se alap ján el té rõ vizs ga te vé keny ség gel (szó be li he lyett
írás be li, il let ve írás be li vagy in ter ak tív te vé keny ség he -
lyett szó be li), to váb bá az írás be li és az in ter ak tív vizsga -
tevékenység a szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben meg ha -
tá ro zott idõ nél hosszabb idõ tar tam mal is tel je sít he tõ.
A vizs ga bi zott ság a dön té sé rõl ha tá ro za tot hoz, ame lyet az 
e ren de let 1. szá mú mel lék le te ként ki adott törzs lap ba be
kell je gyez ni.

(5) Men te sül az adott vizs ga rész te kin te té ben a szak mai
vizs ga le té te le alól az a vizs gá zó, aki a vizs ga rész kö ve tel -
mé nyét a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg hir -
de tett or szá gos ta nul má nyi ver se nyen, di ák olim pi án tel je -
sí tet te és a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott he lye zést, tel -
je sít ményt, szin tet el éri.”

4. §

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

„(6) Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben a (4) be kez -
dés sze rin ti vizs ga idõ pont tól el té rõ idõ pont ban is szer vez -
he tõ szak mai vizs ga úgy, hogy a vizs ga te vé keny sé gek
vizs ga idõ pont ját a vizs ga szer ve zõ a vizs ga szer ve zé si és
le bo nyo lí tá si sza bály za tá ban rög zí ti. Az e be kez dés sze -
rint szer ve zett írás be li vagy in ter ak tív vizs ga te vé keny ség
le bo nyo lí tá sá val járó több let költ ség a vizs ga szer ve zõt ter -
he li.”

5. §

Az R. 7. § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A vizs gá zó nak a vizs gá ra való je lent ke zés kor
– a b)–d) pon tok te kin te té ben leg ké sõbb a szak mai vizs ga
elsõ vizs ga te vé keny sé gé nek meg kez dé sé ig – be kell mu -
tat nia:

a) a sze mély azo no sí tó iga zol ványt vagy a sze mély azo -
nos ság iga zo lá sá ra al kal mas más ha tó sá gi iga zol ványt;

b) a szak ké pe sí tés hez elõ írt is ko lai ta nul má nyok el vég -
zé sét ta nú sí tó bi zo nyít ványt (ok ira tot), vagy a be me ne ti
kom pe ten ci ák mé ré sé rõl és meg fe le lõ szint jé rõl szó ló,
e ren de let 8. szá mú mel lék le te sze rin ti iga zo lást, a ko ráb -
ban meg szer zett szak mai bi zo nyít ványt vagy azok hi te les
má so la tát, to váb bá a szak mai és vizs ga kö ve tel mény rõl
szó ló ren de let ben meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek tel je sí té -
sét iga zo ló ok ira tot;

c) is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén a szak kép zés be -
fe je zé sét iga zo ló bi zo nyít ványt;

d) is ko la rend sze ren kí vü li kép zés ben a szak mai és vizs -
ga kö ve tel mény sze rin ti mo dul zá ró vizs ga le té te lét iga -
zoló, e ren de let 7. szá mú mel lék le te sze rin ti ok ira tot, il let -
ve an nak hi te les má so la tát, és – ha a vizs gá zó szer ve zett
kép zés ben vett részt – a kép zés ered mé nyes be fe je zé sét
iga zo ló ok ira tot.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti kép zés ered mé -
nyes be fe je zé sét iga zo ló ok irat nak tar tal maz nia kell a kép -
zés so rán el vég zett tan anyag egy sé gek meg ne ve zé sét, az
arra for dí tott idõt (óra szá mot), a szak mai gya kor la tot.”

6. §

(1) Az R. 8. § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben a vizs ga -
szer ve zõ ak kor ala kít hat ki vizs ga cso por to kat, ha a vizs -
gára a 6. § (4) vagy (6) be kez dé se alap ján meg ha tá ro zott
idõ pon tok ra leg alább tíz fõ je lent ke zett. A vizs ga cso port
lét szá ma ak kor csök kent he tõ, ha azt a vizs ga szer ve zõ a
szak mai vizs ga elõ ké szí té sé rõl szó ló je len té sé ben kez de -
mé nye zi, és – in dok lá sa alap ján – a szak ké pe sí té sért fe le -
lõs mi nisz ter a tíz fõs lét szám alól fel men tést ad. A vizs ga -
szer ve zõ a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter tõl kért fel -
men tés má so la tát csa tol ja a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rá hoz,
vagy amennyi ben a szak ké pe sí tés nem tar to zik egyik gaz -
da sá gi ka ma ra ha tás kö ré be sem, a szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal a szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nyé ben a szak mai vizs ga bi zott ság ban való rész vé tel re
ki je lölt szak mai szer ve zet hez, il let ve az ága zat egé szé ben
ér de kelt szak mai ka ma rá hoz be nyúj tott szak mai vizs ga
elõ ké szí té sé rõl szó ló be je len té sé hez.

(3) A szak mai vizs gát az elsõ vizs ga te vé keny ség nap já -
tól szá mít va negy ven öt na pon be lül be kell fe jez ni, ki vé ve, 
ha a szak mai és vizs ga kö ve tel mény más ként ren del ke zik.
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Egy nap ra – amennyi ben a szak mai és vizs ga kö ve tel mény -
rõl szó ló ren de let azt nem zár ja ki – több vizs ga rész, vizs -
ga te vé keny ség szer vez he tõ. A vizs gá zó egy nap ra esõ
vizs ga te vé keny sé ge i nek összes ide je nem ha lad hat ja meg
a nyolc órát. Az egyes vizs ga te vé keny sé gek ide je ként – a
nyolc órás idõ ke ret szá mí tá sa kor – a vizs ga te vé keny ség
vég re haj tá sá ra meg ha tá ro zott ma xi má lis idõt kell fi gye -
lem be ven ni.”

(2) Az R. 8. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A vizs gá zó szá má ra a szak mai vizs ga idõ tar ta ma a
(3)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat fi gye lem be véve leg fel -
jebb öt nap le het. A vizs ga bi zott ság ezt az idõ tar ta mot, ha
a vizs ga szer ve zés he lyi sa já tos sá gai ezt in do kol ják, a vizs -
ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si sza bály zat ban és a vizs ga -
prog ram ban egy nap pal meg hosszab bít hat ja.”

(3) Az R. 8. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) A szak mai vizs ga he lyé rõl, idõ pont já ról, a vizs ga -
rend rõl és a szak mai vizs gá val kap cso la tos tud ni va lók ról a 
vizs ga szer ve zõ – a vizs ga meg kez dé se elõtt leg alább tíz
nap pal – tá jé koz tat ja a vizs ga bi zott ság el nö két és tag ja it, a
vizs gá zó kat, a vizs ga szer ve zé sé ben ér de kelt gaz dál ko dó
szer ve ze tet, va la mint a szak mai vizs ga le bo nyo lí tá sá ban
köz re mû kö dõ sze mé lye ket. A vizs ga te vé keny sé gek he lyét 
a vizs ga szer ve zõ je lö li ki. A vizs ga szer ve zõ a tá jé koz ta -
tás sal egy ide jû leg meg kül di a jó vá ha gyás ra ja va solt gya -
kor la ti fel ada to kat a vizs ga bi zott ság el nö ké nek és a 9. §
(3) be kez dé se sze rint fel kért vizs ga bi zott sá gi tag nak.”

7. §

(1) Az R. 9. § (1) be kez dés e) és g) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ben a be kez dés a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[A vizs ga szer ve zõ a 6. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõt kö ve tõ ti zen öt na pon be lül, il let ve ha a szak -
mai vizs ga meg szer ve zé sé re is ko la rend sze ren kí vü li szak -
kép zés ben a 6. § (4) vagy (6) be kez dé se alap ján ke rül sor,
a szak mai vizs ga elsõ vizs ga te vé keny sé gé nek idõ pont ja
elõtt leg alább har minc nap pal je len tést küld a szak mai
vizs ga elõ ké szí té sé rõl a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter -
nek. Ez zel egy ide jû leg a je len tés má so la tát tá jé koz ta tá sul
meg kül di a vizs ga szer ve zõ szék he lye sze rint il le té kes
 megyei (fõ vá ro si) ön kor mány zat fõ jegy zõ jé nek (a továb -
biakban: szék he lye sze rint il le té kes fõ jegy zõ). A vizs ga cso -
por ton ként össze ál lí tott je len tés nek tar tal maz nia kell:]

„e) az is ko lai rend sze rû szak kép zés és hall ga tói jog vi -
szony ban foly ta tott fel sõ fo kú szak kép zés ese tén a kép zõ
in téz mény nek a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör -
vény vég re haj tá sá ról szó ló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de -
let 12/B. § (3) be kez dé se sze rint az egye di azo no sí tó ját,
 illetve a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
35. § (2) be kez dé se sze rin ti in téz mé nyi azo no sí tót (a to -
váb bi ak ban: OKM azo no sí tó),”

„g) is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén – ha a
vizs gá zó szer ve zett kép zés ben vett részt – a kép zést foly ta -
tó in téz mény nyil ván tar tás ba vé te li he lyét, a ta nú sít vány
szá mát és ér vé nyes sé gi ide jét,

h) a szak mai vizs ga nyel vét.”

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

„(2) Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén,
amennyi ben vizs ga szer ve zé si jo go sult ság gal nem ren del -
ke zõ szak kép zést foly ta tó in téz mény vé gez te a kép zést,
ak kor az in téz mény kö te les a nyil ván tar tás ba vé te lét iga -
zo ló ta nú sít ványt a vizs ga szer ve zõ nek be mu tat ni, va la -
mint a kép zés ered mé nyes be fe je zé sét iga zo ló ok ira tot a
vizs gá zók szá má ra ki ál lí ta ni. A vizs ga szer ve zõ nek je len -
té sé ben nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az adott szak ké pe sí -
tés vo nat ko zá sá ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény
 jogosult a kép zés meg kez dé sé re és foly ta tá sá ra. Ha a szak -
kép zést foly ta tó in téz mény nem jo go sult az adott szak ké -
pe sí tés te kin te té ben kép zés foly ta tá sá ra, úgy a vizs ga szer -
ve zés re vo nat ko zó ké rel mét el kell uta sí ta ni.

(3) A vizs ga szer ve zõ a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz -
ter nek kül dött je len tés sel egy ide jû leg írás ban kéri fel a
vizs ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re a szak ké pe sí tés sze rint
 illetékes te rü le ti gaz da sá gi ka ma rát, vagy amennyi ben a
szak ké pe sí tés nem tar to zik egyik gaz da sá gi ka ma ra ha tás -
kö ré be sem, a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal a
szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyé ben a szak -
mai vizs ga bi zott ság ban való rész vé tel re ki je lölt szak mai
szer ve ze tet, il let ve az ága zat egé szé ben ér de kelt szak mai
ka ma rát. A fel ké rés hez csa tol ni kell az (1) be kez dés ben
sza bá lyo zott je len tés má so la tát.”

8. §

Az R. 11. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11. § (1) A vizs ga ese ti szak mai el len õr zé sét a szak ké -

pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter az or szá gos gaz da sá gi ka ma rák 
vagy az or szá gos gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek,
vagy amennyi ben a szak ké pe sí tés nem tar to zik egyik gaz -
da sá gi ka ma ra vagy or szá gos gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti
szer ve zet ha tás kö ré be sem, a szak ké pe sí té sért fe le lõs
 miniszter ál tal a szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nyé ben a szak mai vizs ga bi zott ság ban való rész vé tel re
ki je lölt szak mai szer ve zet, il let ve az ága zat egé szé ben
 érdekelt szak mai ka ma ra be vo ná sá val vég zi. Az el len õr zés 
ki ter jed het vizs ga te vé keny sé gek re, vizs ga ré szek re, vizs -
ga na pok ra vagy a tel jes vizs gá ra.

(2) A szak mai el len õr zés  a vizs ga szer ve zõ, a vizs ga bi -
zott ság és a vizs ga bi zott ság mun ká ját se gí tõ szak ér tõk
– szak mai vizs ga szín vo na las le bo nyo lí tá sa, il let ve a vizs -
gá zók fel ké szült sé gé nek ha té kony mé ré se ér de ké ben foly -
ta tott – te vé keny sé gé nek vizs gá la tá ra irá nyul.

(3) Szak mai el len õr zés re el sõ sor ban az Or szá gos szak -
mai szak ér tõi név jegy zék ben sze rep lõ szak ér tõ kér he tõ
fel. Ha a szak mai el len õr zés ben több sze mély vesz részt,

20780 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/171. szám



úgy az elsõ mon dat ban meg ha tá ro zott fel té tel nek leg alább
egy sze mély kell, hogy meg fe lel jen.

(4) A szak mai el len õr zés re fel kért (3) be kez dés sze rin ti
szak ér tõt a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter, vagy az ál ta -
la irá nyí tott költ ség ve té si szerv (a to váb bi ak ban: meg bí zó) 
írás ban bíz za meg. 

(5) A szak mai el len õr zést vég zõ szak ér tõ a megbízó -
levelében fog lal tak sze rint van je len a szak mai vizs gán.

(6) A meg bí zó leg alább há rom nap pal az el len õr zés elõtt 
ér te sí tést küld a vizs ga szer ve zõ nek, ki vé ve, ha az ve szé -
lyez te ti az ered mé nyes el len õr zést.

(7) Az el len õr zést vég zõ szak ér tõ az el len õr zés hely szí -
nén meg bí zó le ve le be mu ta tá sá val jel zi az el len õr zés meg -
kez dé sét.

(8) A szak mai el len õr zést vég zõ szak ér tõ a szak mai
vizs ga ira ta i ba be te kint het, de a szak mai vizs gát nem
 zavarhatja, a vizs ga me ne tét nem be fo lyá sol hat ja.

(9) A szak mai el len õr zést vég zõ szak ér tõ az el len õr zés
so rán ész lel tek rõl, az azok kal kap cso lat ban meg tett lé pé -
se i rõl, ja vas la ta i ról az el len õr zés he lyét, ide jét, az el len õr -
zött in téz mény meg ne ve zé sét és az el len õr zés be be von tak 
név so rát is tar tal ma zó rész le tes írá sos össze fog la lót ké szít. 
Az érin tet tek az össze fog la ló hoz írá sos zá ra dé kot fûz het -
nek. A szak ér tõ az el len õr zést kö ve tõ ti zen öt na pon be lül
kül di el az eset le ge sen zá ra dé kot is tar tal ma zó összefog -
lalót a meg bí zó já nak.

(10) Ha a szak mai el len õr zést vég zõ szak ér tõ te vé keny -
sé ge so rán jog sza bály sér tést ész lel, ha la dék ta la nul kö te les
meg bí zó já nak je len te ni, aki szük ség ese tén in téz ke dik a
szak mai vizs ga fel füg gesz té sé rõl. A vizs ga szer ve zõ e je -
len tés té tel hez szük sé ges kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket kö te -
les biz to sí ta ni.”

9. §

(1) Az R. 12. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A vizs ga bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak meg bí zá -
sá ról a meg bí zó is ko lai rend sze rû szak kép zés ben a vizs ga -
idõ szak elsõ nap ja, is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben 
a szak mai vizs ga elsõ vizs ga te vé keny sé gé nek idõ pont ja
elõtt leg alább ti zen öt nap pal írás ban ér te sí ti a vizs ga szer -
ve zõt.”

(2) Az R. 12. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A vizs ga szer ve zõ al kal ma zott ja nem le het a vizs ga -
bi zott ság el nö ke ab ban az in téz mény ben, amellyel köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban, il le tõ leg mun ka vi szony ban
áll.”

(3) Az R. 12. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be -
kez dés re mó do sul:

„(5) Nem le het a vizs ga bi zott ság el nö ke az, aki a vizs ga -
cso port ban sze rep lõ vizs gá zó, il let ve vizs gá zók ok ta tá sá -

ban vagy a vizs gá ra tör té nõ fel ké szí té sé ben köz vet le nül
részt vett.”

10. §

Az R. 13. § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A vizs ga bi zott ság el nö ke]
„b) el len õr zi a vizs ga elõ ké szí té sét, a szük sé ges szak -

mai fel té te lek, az egész sé ges és biz ton sá gos vizs ga kö rül -
mé nyek meg lé tét, az írás be li, il let ve az in ter ak tív vizsga -
tevékenységrõl ké szí tett jegy zõ köny vet,”

11. §

Az R. 14. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A vizs ga bi zott ság ban a vizs ga szer ve zõ kép vi se lõ -
je ként részt vevõ tag lát ja el a szak mai vizs ga elõ ké szí té sé -
vel és le foly ta tá sá val kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat,
elõ ké szí ti a szak mai vizs ga ered mé nyé nek ki hir de té sét,
gon dos ko dik a szak mai vizs ga ira ta i nak sza bály sze rû ki ál -
lí tá sá ról és to váb bí tá sá ról. A vizs ga szer ve zõ kép vi se lõ je
fe le lõs a vizs ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si sza bály zat ban,
va la mint a vizs ga prog ram ban a vizs gá zók ra vo nat ko zó
 információkról tör té nõ tá jé koz ta tá sért.”

12. §

Az R. 15. § (1) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A vizs ga bi zott ság dön té se it bi zott sá gi ér te kez le ten, ha -
tá ro zat for má já ban hoz za meg, és ha tá ro za ta it jegy zõ -
könyv ben rög zí ti.

A vizs ga bi zott ság ér te kez le tet tart:]
„a) a vizs ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si sza bály zat és a

vizs ga prog ram el fo ga dá sa, a vizs gá ra je lent ke zõ vizs ga -
fel men tés tár gyá ban be nyúj tott ké rel mé rõl szó ló dön tés
ha tá ro zat ba fog la lá sa cél já ból, il let ve a szak mai vizs ga
elsõ vizs ga te vé keny sé gé nek meg kez dé se elõtt, 

b) a szak mai vizs ga utol só nap ján, az utol só vizs ga te vé -
keny ség be fe je zé sét kö ve tõ en, a vizs gá zók tel je sít mé nyé -
nek ér té ke lé se, a vizs ga le bo nyo lí tá sa sza bály sze rû sé gé -
nek meg ál la pí tá sa cél já ból,”

13. §

(1) Az R. 16. § (1) be kez dés b) pont já nak bd) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Min den vizs ga bi zott sá gi ér te kez let rõl jegy zõ köny vet
kell ké szí te ni. A jegy zõ könyv nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal -
maz nia:
an nak a vizs gá zó nak a ne vét,]
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„bd) aki a 3. szá mú mel lék let 4. zá ra dé ka sze rint egy
vagy több, eset leg va la mennyi vizs ga rész bõl – a szak mai
és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let el té rõ ren del ke zé -
se hi á nyá ban – 50%-ra vagy az alatt tel je sí tett és ezért ja ví -
tó vizs gát kell ten nie, meg je löl ve a vizs ga ré sze ket,”

(2) Az R. 16. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A vizs ga rend ben meg ha tá ro zott utol só vizs ga te vé -
keny sé get kö ve tõ ér te kez le ten ké szült jegy zõ könyv höz
– ame lyet a vizs ga bi zott ság el nö ke, tag jai és jegy zõ je ír
alá – csa tol ni kell a töb bi ér te kez let jegy zõ köny vét, az osz -
tá lyo zó ívet, to váb bá a fel men té si ké re lem hez be nyúj tott
ok ira tok má so la tát. A do ku men tu mok 35. § (5) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint tör té nõ ke ze lé se a vizs ga szer ve zõ
 kötelessége.”

14. §

Az R. 17. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Va la mennyi vizs ga te vé keny ség csak a vizs ga szer -
ve zé si és le bo nyo lí tá si sza bály zat ban rög zí tett vizsga -
bizottsági tag és a vizs ga bi zott ság mun ká ját se gí tõ szak -
értõ je len lé té ben kezd he tõ meg, il le tõ leg foly tat ha tó.
A vizs ga bi zott sá gi tag a vizs gá zó sze mély azo nos sá gát va -
la mennyi vizs ga te vé keny ség meg kez dé sét meg elõ zõ en
kö te les el len õriz ni.”

15. §

(1) Az R. 18. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az in ter ak tív vizs ga te vé keny ség vizs ga fel ada ta i -
hoz elõ ze te sen, de leg ké sõbb a fel ada tok meg kül dé sé vel
egy ide jû leg tá jé koz ta tót kell ki ad ni, amely alap ján a vizs -
ga szer ve zõ a vizs ga fel adat hoz szük sé ges spe ci á lis fel té te -
le ket biz to sí ta ni tud ja. Az in ter ak tív fel adat meg kez dé se
elõtt a vizs ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si sza bály zat ban
meg ha tá ro zott vizs ga bi zott sá gi tag el len õr zi a tár gyi fel té -
te lek meg lé tét, a biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le it.
A tech ni kai fel té te lek fo lya ma tos biz to sí tá sá ért fe le lõs
sze mély a vizs ga biz ton sá gos le bo nyo lí tá sá nak ér de ké ben
a vizs ga szer ve zõ írá sos en ge dé lyé vel je len le het.”

(2) Az R. 18. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A zárt, biz ton sá gos cso ma go lás ban ér ke zõ fel adat -
la pok, il let ve az elekt ro ni ku san ér ke zõ fel adat la pok ki bon -
tá sa a cso ma gon, il let ve az elekt ro ni kus fel adat la pok kí sé -
rõ le ve le sze rint meg je lölt idõ pont ban az írás be li, il let ve
az in ter ak tív vizs ga te vé keny ség za var ta lan le bo nyo lí tá sát
fel ügye lõ sze mély és a vizs ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si
sza bály zat ban meg ha tá ro zott vizs ga bi zott sá gi tag elõtt

tör té nik. A fel bon tás, il let ve te le pí tés he lyét, idõ pont ját,
a cso mag (sér tet len vagy sé rült, fel bon tott), il let ve az
elekt ro ni ku san ér ke zõ fel adat la pok ál la po tát és a jelen -
lévõk ne vét jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell. A jegy zõ -
köny vet a ki ja ví tott dol go za tok kal együtt kell ke zel ni.”

16. §

Az R. 19. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Ha a vizs gá zó be fe jez te a vizs ga fel adat ki dol go zá -
sát, vagy a ren del ke zés re álló idõ le telt, dol go za tát, fel -
adat lap ját, elekt ro ni kus adat hor do zó ját át ad ja a fel ügye lõ -
nek, aki köz vet le nül az át vé telt kö ve tõ en rá ír ja a be adás
idõ pont ját és el lát ja kéz je gyé vel, to váb bá dol go zat, fel -
adat lap ese tén az üre sen ha gyott he lye ket és ol da la kat – az
utó la gos ki egé szí té sek le he tõ sé gé nek ki kü szö bö lé se ér de -
ké ben – szí nes tol lal, át hú zás sal ér vény te le ní ti. Az in ter ak -
tív fel ada tok ered mé nyét tar tal ma zó fáj lo kat le zárt, utó lag
nem mó do sít ha tó elekt ro ni kus adat hor do zón kell be ad ni,
amely re a vizs gá zó kéz írás sal írja rá a ne vét, a szak ké pe sí -
tés meg ne ve zé sét, a vizs ga fel adat sor szá mát és cí mét,
 továbbá a vizs ga nap já nak a kel tét, va la mint alá ír ja.”

17. §

(1) Az R. 20. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A gya kor la ti vizs ga fel ada to kat a vizs ga szer ve zõ
dol goz za ki és a vizs ga szer ve zõ ja vas la tá ra – a vizs ga
meg kez dé se elõtt – a vizs ga bi zott ság el nö ke a 9. § (3) be -
kez dé se sze rint fel kért vizs ga bi zott sá gi tag gal egyet ér tés -
ben hagy ja jóvá. A fel adat nak, il let ve a ja ví tá si-ér té ke lé si
út mu ta tó nak al kal mas nak kell len nie rész szak ké pe sí tés -
hez szük sé ges kom pe ten ci ák mé ré sé re, il let ve értékelé -
sére.”

(2) Az R. 20. § (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A gya kor la ti vizs ga te vé keny ség meg kez dé se elõtt a 
vizs gá zó kat tá jé koz tat ni kell a gya kor la ti vizs ga te vé keny -
ség rend jé rõl és a vizs gá val kap cso la tos egyéb tud ni va lók -
ról, to váb bá a gya kor la ti vizs ga te vé keny ség he lyé re és
a mun ka vég zés re vo nat ko zó mun ka vé del mi, tûz vé del mi,
egész ség vé del mi elõ írá sok ról. A vizs ga fel ada tok meg kez -
dé se után to váb bi út mu ta tás csak bal eset és je len tõs kár -
oko zás meg elõ zé se cél já ból ad ha tó.

(5) A gya kor la ti vizs ga fel ada tok vég re haj tá sá hoz a
szak mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let ben meg -
ha tá ro zott idõ áll a vizs gá zó ren del ke zé sé re. Ebbe az idõ be 
a vizs ga fel ada tok is mer te té sé nek ide je nem szá mít bele.
A gya kor la ti vizs ga te vé keny ség egyes fel ada ta i nak vég re -
haj tá si ide jét a vizs ga fel ada tok le írá sa tar tal maz hat ja.”
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18. §

Az R. 22. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22. § Ha a szak mai vizs ga ke re té ben azért nincs le he tõ -

ség a szak ké pe sí tés re jel lem zõ gya kor la ti vizs ga fel adat
meg ol dá sá ra, mert a kö ve tel mény mo dul olyan kom pe ten -
ci á kat tar tal maz, me lyek mé ré se, ér té ke lé se nem le het sé -
ges a vizs ga idõ szak ban, ak kor a gya kor la ti vizs ga fel ada tot 
a kép zés so rán, a kom pe ten ci ák el sa já tí tá sát kö ve tõ en, elõ -
re ho zott gya kor la ti vizs ga te vé keny sé get tar tal ma zó mo -
dul zá ró vizs ga ke re té ben kell tel je sí te ni, mely nek ered mé -
nye be szá mít a szak mai vizs ga ered mé nyé be. Az elõ re ho -
zott gya kor la ti vizs ga te vé keny ség le he tõ sé gét, tel je sí té sé -
nek, ér té ke lé sé nek és be szá mí tá sá nak mód ját a szak mai és
vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let ben kell meg ha tá roz -
ni. A vizs gá zó ré szé re az elõ re ho zott gya kor la ti vizsga -
tevékenység tel je sí té sé rõl és ered mé nyé rõl iga zo lást kell
ki ad ni, ame lyet csa tol ni kell a szak mai vizs ga ira ta i hoz.”

19. §

(1) Az R. 23. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A szó be li vizs ga te vé keny ség so rán a vizs gá zó
a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott
vizs ga fel ada to kat tar tal ma zó fel adat la pok kö zül, a vizs -
gázó ál tal vé let len sze rû en ki vá lasz tott fel adat lap alap ján
ad szá mot fel ké szült sé gé rõl.”

(2) Az R. 23. §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A vizs gá zó a szó be li fel ada tát csak a fel adat lap ki -
vá lasz tá sa után és a fel adat sor szá má nak az osz tá lyo zó ív -
ben való rög zí té se után is mer he ti meg. A fel ké szü lést és a
fel adat meg ol dá sát a fel adat lap alap ján, a vizs ga szer ve zõ
ál tal biz to sí tott se géd anya gok hasz ná la ta mel lett vég zi. 

(4) Ha a sa já tos ne ve lé si igé nyû vizs gá zó a szó be li vizs -
ga te vé keny ség he lyett írás be li vizs ga te vé keny sé get vé gez, 
a fel adat lap ki vá lasz tá sa után fel ügye lõ je len lé té ben ké szí -
ti el vizs ga fel ada tát.”

20. §

Az R. 24. § (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A vizs gá zó a vizs ga fe le let váz la tát a vizsgaszer -
vezõ vagy a szak kép zést foly ta tó in téz mény bé lyeg zõ jé vel 
el lá tott pa pí ron rög zít he ti, to váb bá a szak mai és vizs ga kö -
ve tel mény rõl szó ló ren de let ben, il let ve a vizs ga fel adat ban
meg ha tá ro zott és a vizs ga szer ve zõ ál tal biz to sí tott se géd -
esz kö zö ket hasz nál hat ja.

(3) A vizs gá zó a vizs ga fel adat jel le gé nek meg fe le lõ en
ön ál ló an fe le l vagy szak mai meg be szé lést foly tat. Az ön -
álló is mer te tés csak ak kor sza kít ha tó meg, ha a vizs gá zó

nyil ván va ló an és sú lyo san té ved, vagy a ki fej tés ben
 elakad.

(4) A szak mai vizs ga szó be li vizs ga te vé keny sé gei so rán 
a vizs gá zó egy al ka lom mal pót té telt vá laszt hat. Azon vizs -
ga te vé keny ség nél ahol pót té tel vá lasz tá sá ra ke rült sor,
a vizs gá zó tel je sít mé nye leg fel jebb 60%-ra ér té kel he tõ.
A pót té tel vá lasz tás té nyét az érin tett szó be li vizs ga te vé -
keny ség meg je lö lé sé vel fel kell tün tet ni az osz tá lyo zó íven
és a vizs ga jegy zõ könyv ben is rög zí te ni kell.”

21. §

Az R. 25. § (3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (7) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(3) A vizs ga rész %-os ered mé nyét az egyes fel ada tok
%-os ér té ke és a szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben meg -
ha tá ro zott sú lyo zás sze rint kell meg ál la pí ta ni. Ha a szak -
mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let más képp nem
ren del ke zik, si ke res a vizs ga rész, ha az így ka pott ér ték
50% fe let ti.

(4) Ha a szak mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de -
let más képp nem ren del ke zik, a vizs ga ré szen ként el ért
%-os tel je sít mé nyek szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben
meg ha tá ro zott sú lyo zott át la ga alap ján, az (1) be kez dés
sze rin ti osz tály zat a kö vet ke zõ:

81–100% je les (5)
71–80% jó (4)
61–70% kö ze pes (3)
51–60% elég sé ges (2)
50% vagy 50% alatt elég te len (1)
A vizs ga ér té ke lé se és az ered mé nyek szá mí tá sa so rán

az ér té ke ket az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint ke re kít ve és
egész %-ban ki fe jez ve kell meg ál la pí ta ni.

(5) Ha a szak mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de -
let más képp nem ren del ke zik, si ker te len a szak mai vizs ga,
ha a vizs gá zó egy vagy több vizs ga ré szen 50% vagy az
alat ti tel je sít ményt nyúj tott. 

(6) Ha a vizs ga ré szen, il let ve vizs ga ré sze ken nyúj tott
tel je sít mény 50% vagy az alat ti, ak kor az egyes fel ada tok
ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó ja sze rin ti ér té ke lés sel meg kell 
ál la pí ta ni, hogy a vizs gá zó meg fe lelt-e a 9. § (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti rész szak ké pe sí tés kö ve tel mény mo dul ja i -
nak. 

(7) Ha az 5. § (1)–(3) be kez dé sei alap ján vizs ga rész tel -
je sí té se aló li men te sí tés re ke rül sor, ak kor a vizs gá zó tel je -
sít mé nyé nek ér té ke lé se kor a vizs ga részt an nak ko ráb bi
szak mai vizs gán tel je sí tett szá za lé kos ér té ké vel, vagy a
fel men tés alap já ul szol gá ló ta nul má nyok ban meg ha tá ro -
zott, il let ve a vizs gán szer zett ér dem jegy nek a (4) be kez -
dés sze rin ti ma xi má lis % ér té ké vel kell fi gye lem be ven ni.
Az 5. § (5) be kez dé se alap ján a ver seny ki írás ban meg ha tá -
ro zott fel men tés ese tén az adott vizs ga rész tel je sít mé nyét
100%-os nak kell te kin te ni.”
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22. §

Az R. 26. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A ki ja ví tott és ér té kelt írás be li és in ter ak tív dol go -
za tot, az ere de ti írás be li vagy in ter ak tív vizs ga fel adat egy
pél dá nyát, a ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó kat – ha a szak mai
és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let más képp nem ren -
del ke zik – az utol só vizs ga te vé keny ség meg kez dé se elõtt
leg alább há rom nap pal  meg kell kül de ni a vizs ga bi zott ság
el nö ké nek.”

23. §

(1) Az R. 29. § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez ja ví tó vizs gát kell ten -
nie an nak a vizs gá zó nak, aki]

„a) a szak mai vizs gán, a ja ví tó- vagy a pót ló vizs gán
 valamely vizs ga rész bõl – ha a szak mai és vizs ga kö ve tel -
mény rõl szó ló ren de let más képp nem ren del ke zik – 50%
vagy az alat ti tel je sít ményt nyúj tott,”

(2) Az R. 29. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy út tal a § a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A vizs ga szer ve zõ kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy
a ki ala kí tott vizs ga cso port tag jai – ered mény te len szak mai 
vizs ga ese tén – leg ké sõbb a szak mai vizs gát kö ve tõ vizs -
ga idõ szak vé gé ig ja ví tó-, pót ló vizs gát te hes se nek.

(5) A si ker te len szak mai vizs ga, a pót ló vizs ga és a ja ví -
tó vizs ga a szak mai és vizs ga kö ve tel mény meg vál to zá sá ig, 
de leg alább a szak mai vizs gát kö ve tõ egy évig a kép zés
meg kez dé se kor ér vé nyes vizs ga kö ve tel mény sze rint meg -
is mé tel he tõ.”

24. §

Az R. 30. § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(8) A törzs la pot ide gen nyel vû szak mai vizs ga ese tén
– a Kö zotv. 72. §-ában fog lal tak ki vé te lé vel – ma gyar
nyel ven kell ve zet ni.”

25. §

Az R. 32. § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(9) A bi zo nyít ványt – a Kö zotv. 72. §-ában fog lal tak
ki vé te lé vel – ma gyar nyel ven kell ki ál lí ta ni.”

26. §

Az R. 35. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke zés sel
egé szül ki:

„A ki töl tet len, el ve szett bi zo nyít vá nyok ér vény te le ní té -
sé rõl és az ér vény te le ní tett bi zo nyít vá nyok köz zé té te lé rõl
a szak kép zé sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.”

27. §

(1) Az R. 
a) 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú mel -

lék le te,
b) 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú mel -

lék le te,
c) 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú mel -

lék le te, va la mint
d) 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá mú mel -

lék le te
lép, egy út tal 

e) ki egé szül e ren de let 5. szá mú mel lék le té vel meg ál la -
pí tott 8. szá mú mel lék let tel.

(2) Az R. 5. szá mú mel lék le té ben a „Szak mai vizs ga –
Egyé ni adat lap” al cí met kö ve tõ fel so ro lás a kö vet ke zõ
5. pont tal egé szül ki és a je len le gi 5–8. pon tok je lö lé se
6–9. pon tok ra mó do sul:

„5. Ta nu lói azo no sí tó ja: ….…………………………”

28. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha -
tály ba. E ren de let 1–27. §-a, 29. §-a, va la mint 1–5. szá mú
mel lék le te a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap utol só nap ján
ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen meg kez dett szak mai vizs gák ese tén kell al kal maz ni.

29. §

(1) Az R. 
a) 1. §-ában, 9. § (1) be kez dés b) pont já ban, 32. § (1) be -

kez dé sé ben, 1. szá mú mel lék le té ben a „rész-szak ké pe sí -
tés” szö veg rész he lyé be a „rész szak ké pe sí tés” szö veg,
20. § (1) be kez dé sé ben a „rész-szak ké pe sí tés hez” szö veg -
rész he lyé be a „rész szak ké pe sí tés hez” szö veg, 25. §
(5) be kez dé sé ben a „rész-szak ké pe sí tést” szö veg rész he -
lyé be a „rész szak ké pe sí tést” szö veg,

b) 8. § (1) be kez dé sé ben a „köz ok ta tás ról szó ló tör -
vény” szö veg rész he lyé be a (köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kö zotv.)” szö veg, 30. §
(3) be kez dé sé ben a „köz ok ta tá si tör vény” szö veg rész he -
lyé be a „Kö zotv.” szö veg,

c) 16. § (1) be kez dés be) al pont já ban a „tel je sít -
mény%-át” szö veg rész he lyé be a „tel je sít mény-szá za lé -
kát” szö veg, 30. § (4) be kez dé sé ben, 31. § (1) be kez dé sé -
ben, to váb bá 32. § (2) és (6) be kez dé sé ben a „tel je sít -
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mény%-ait” szö veg rész he lyé be a „tel je sít mény-szá za lé -
ka it” szö veg,

d) 21. § (2) be kez dé sé ben az „ér té ke lés ben” szö veg rész
he lyé be az „ér té ke lõ la pon” szö veg,

e) 30. § (7) be kez dé sé ben a „ve ze tõ je” szö veg rész he -
lyé be a „kép vi se lõ je” szö veg
lép. 

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 6. § (5) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta, 24. § (5) be kez dé se, va la mint 31. § (2) be kez dé -
sé bõl az „a vizs ga szer ve zõ ve ze tõ je, to váb bá” szö veg rész.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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SOROZATJEL: 

SORSZÁM:
Törzslap száma:............./......./........ 

BIZONYÍTVÁNY 

Név: .................................................................................................................... 

(Születési név: .................................................................................................... 

Születési hely: .................................................................................................... 

Születési id : ........ év .............. hó .... nap      

Tanulói azonosító száma:…….......................................................................... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………), 

aki szakmai tanulmányait a(z)……………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...végezte,

a(z) …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………… mellett m köd  szakmai 
vizsgabizottság el tt ……………………… nyelven szakmai vizsgát tett. 

Ez a bizonyítvány a szakképzésr l szóló 1993. évi LXXVI. törvény 12. §-a 
értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 

azonosító számú, 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. megnevezés

szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-
ráépülés* megszerzését igazolja. 
—————

* A megfelel  rész (szakképesítés köre) aláhúzandó! 

A szakmai vizsga eredménye %-ban: …………. 

A szakmai vizsga eredménye osztályzattal: ……………………………. 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt vizsgarészek teljesítése: 

A szakmai 
követelmény-

modul 
azonosítója

A szakmai követelménymodul 
megnevezése 

A szakmai 
vizsgán elért 
teljesítmény 

%-ban 

....................................., ........... év ............................ hó ....... nap. 

 ..............................................................  ..................................................... 
a szakmai vizsgabizottság  

elnöke
a vizsgaszervez

vezet je

P. H.”



2. számú melléklet a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelethez

„3. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

Záradékok

1. „A .......................................... szakmai vizsgán elkövetett szabálytalanság miatt a(z) ...............................................
mellett mûködõ szakmai vizsgabizottság a ................................................................................ vizsgától eltiltotta.
Javítóvizsgát tehet.”

2. „A .................................... szakmai vizsgán igazolható okból nem jelent meg, vagy azt nem tudta befejezni.
Pótlóvizsgát tehet.”

3. „A ......................................... szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította.
Javítóvizsgát tehet.”

4. „A ............................................................ szakmai vizsgán a .....................................................számú követelmény-
modul(ok)hoz kapcsolódó vizsgarész(ek)bõl a szakmai és vizsgakövetelményrõl szóló rendelet szerinti elégtelen,
vagy eltérõ rendelkezés hiányában 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. Javítóvizsgát tehet.”

5. „A .................................................. számú követelménymodulhoz kapcsolódó vizsgarészbõl teljesítményszáza-
lékát a(z) ............................... szakmai versenyen elért eredménye alapján kapta.”

6. „A ........................................ számú követelménymodulhoz kapcsolódó vizsgarész teljesítése alól mentesítve.
A ............................. vizsgarész teljesítményszázalékát az ............. év ............................. hó ......... napján tett
................... szakmai vizsga eredménye alapján állapítottuk meg.”

7. a) „A szakmai vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, .............................................. szakképesítés meg-
szerzését igazoló bizonyítványt kapott.”

7. b) „A szakmai vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, .............................................. szakképesítés-elágazás
megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”

8. „A szakmai vizsgán teljesített vizsgarész(ek) alapján ............................................................. szakképesítés-ráépü-
lést igazoló bizonyítványt kapott.”

9. „A szakmai vizsgán teljesített vizsgarész(ek) alapján ............................................................. részszakképesítést
igazoló bizonyítványt kapott.”

10. „A szakmai vizsgát …………………… nyelven teljesítette.” ”
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3. számú melléklet a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelethez

„4. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

EUROPASS bizonyítvány-kiegészítõ*

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE (HU)

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakképesítéssel rendelkezõ képes:

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETÕ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

* Megjegyzések:
Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítõ információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a
szakképesítés érvényes bizonyítványaként. Az ûrlap formátumának alapját a következõ dokumentumok adják:
„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. december 3-ai Tanácsi
Határozat a szakképesítések átláthatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of
vocational training certificates” (96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítvá-
nyok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001
on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers”
(2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati képzésben részt
vevõ személyek, önkéntesek, tanárok és képzõk, oktatók közösségen belüli mobilitására).
Az átláthatóságról további információk érhetõk el: http://europass.cedefop.europa.eu/
©European Communities 2002©

5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza A bizonyítvány elismeréséért felelõs nemzeti hatóság neve és
státusza

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)
Osztályzási skála /Vizsgakövetelmények
Az osztályzatok a szakmai és vizsgakövetelményrõl szóló
rendelet szerinti súlyok és a vizsgarészenként elért %-os
teljesítmények súlyozott átlaga alapján:

jeles (5)
jó (4)

közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

A szakmai követelménymodul azonosítója, megnevezése
és a szakmai követelménymodulhoz rendelt vizsgarészen elért
teljesítmény százalékban kifejezve:

20788 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/171. szám



A bizonyítvány sorozatjele:

sorszáma:

A bizonyítvány kiállításának idõpontja: A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye %-ban
kifejezve:
A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye osztályzattal ki-
fejezve:

Továbblépés az oktatás/képzés következõ szintjére Nemzetközi megállapodások

A szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ (akkreditált program lajstromszáma)

Jogi alap

6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírása A teljes program
százalékában

%

Idõtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Iskolai/képzõ központ alapú

Munkahelyi alapú

Akkreditált elõzetes képzettség
Teljes képzési idõ

Belépési követelmények:

További információk:

Jelen bizonyítvány-kiegészítõ a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett kitöl-
tési útmutató alapján került elkészítésre.

Nemzeti Referencia Központ: Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet http://nrk.nszi.hu.

A vizsgaszervezõ vezetõje:

...............................................................

P. H.

Kiállítás dátuma: …………………………….”
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4. számú melléklet a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelethez

„7. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

IGAZOLÁS
modulzáró vizsgáról (a képzésben való részvétel nélkül is kiadható)

/ a képzés eredményes befejezésérõl*

Alulírott .................................................................................................................................................................. (név),
mint a ...................................................................................................................................... képzõ intézmény vezetõje
igazolom, hogy .................................................................................. (név) ............................................ (születési hely)
........................................................... (születési idõ) .................................................................... (anyja születési neve)
a.............................................................................................................................................................. azonosító számú
..................................................................................................................................................................... megnevezésû
szakképesítés/szakképesítés-elágazás/részszakképesítés/szakképesítés-ráépülés*
megszerzésére irányuló képzés képzési programja szerinti modulzáró vizsgá(ka)t/képzést* teljesítette.
A modulzáró vizsga(ák)/képzés*

megnevezése idõpontja

(csak képzés eredményes befejezésérõl szóló igazolás esetén)

Elvégzett tananyagegység(ek) megnevezése Képzésre fordított idõ (óraszám) Gyakorlat ideje

További gyakorlat megjelölése és ideje:

Dátum: ...................................., ���� év �� hó �� nap

P. H.
........................................................

név, aláírás

* A kívánt rész aláhúzandó!”
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5. számú melléklet a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelethez

„8. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

IGAZOLÁS

bemeneti kompetencia felmérésérõl

(a képzésben való részvétel nélkül is kiadható)

Alulírott .................................................................................................................................................................. (név),

mint a ...................................................................................................................................... képzõ intézmény vezetõje

igazolom, hogy ................................................................................... (név) ............................................ (születési hely)

............................................... (születési idõ) ................................................................................. (anyja születési neve)

a............................................................................................................................................................... azonosító számú

..................................................................................................................................................................... megnevezésû

szakképesítés/szakképesítés-elágazás/részszakképesítés/* szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendeletben
rögzített bemeneti kompetenciákat a szakképesítésnek/szakképesítés-elágazásnak/részszakképesítésnek/* megfelelõ
szinten teljesítette.

A bemeneti kompetencia A felmérés
megnevezése idõpontja

Dátum: ...................................., ���� év �� hó �� nap

P. H.

........................................................

név, aláírás

* A kívánt rész aláhúzandó!”
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VIII. Az Országgyûlés,
a köztársasági elnök,
a Kormány
és a Kormány tagjainak
határozatai

Az Országgyûlés határozatai

Az Országgyûlés
126/2008. (XII. 4.) OGY

határozata

a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti
Tehetség Program finanszírozásának elveirõl,

valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs
Fórum létrehozásának és mûködésének elveirõl*

Az Országgyûlés, tekintettel arra, hogy a tehetségek
folyamatos segítése a nemzet egészének kiemelten fontos
érdeke és feladata, a következõ határozatot hozza:

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. november 25-i ülésnapján
fogadta el.

1. Az Országgyûlés elfogadja az e határozat 1. számú
mellékletét képezõ Nemzeti Tehetség Programot.

2. Az Országgyûlés egyetért azzal, hogy a Kormány a
Nemzeti Tehetség Program finanszírozását az e határozat
2. számú mellékletében meghatározott elvek alapján vé-
gezze.

3. Az Országgyûlés egyetért azzal, hogy a Kormány a
Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozását
és mûködését az e határozat 3. számú mellékletében meg-
határozott elvek mentén végezze el.

4. A 78/2008. (VI. 13.) OGY határozatnak megfelelõen
az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy a Nemzeti Te-
hetség Program végrehajtásáról, a Nemzeti Tehetség Prog-
ram finanszírozására az oktatásért felelõs minisztérium
fejezeti kezelésû elõirányzatai között létrehozandó Nem-
zeti Tehetség Alap elõirányzat – továbbiakban Nemzeti
Tehetség Alap – felhasználásáról és a Nemzeti Koordi-
nációs Fórum mûködésérõl kétévente tájékoztassa az
Országgyûlést.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Móring József Attila s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje
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1. számú melléklet a 126/2008. (XII. 4.) OGY határozathoz

Nemzeti Tehetség Program

1. A PROGRAM INDOKOLTSÁGA – A TEHETSÉGEK SEGÍTÉSE NEMZETI ÜGY

Magyarország gazdasági kibontakozása a tudás- és képességigényes ágazatok fejlesztésével valósulhat meg. Ezen
ágazatok fejlõdése szempontjából kulcsfontosságú, hogy az adott tudás- és képességtartalomban kiemelkedõ teljesít-
ményre képes fiatalok, a tehetségek felszínre kerülnek-e, tehetségük kibontakozhat-e, hasznosulhat-e, a tehetségek
pályájukon kellõ és folyamatos segítséget kapnak-e és – mindezek következtében – képes lesz-e az ország megtartani
a legkiválóbb tehetségeit.

A tehetségek megtalálása és folyamatos fejlesztése a tehetséges fiatal számára mással nem pótolható kitörési, érvé-
nyesülési esélyt jelent. A tehetségek ma már egy adott ország versenyképességét meghatározó kulcstényezõvé léptek
elõ. Ebbõl is következõen a tehetségek megtalálása nem csak a tehetségek és családjuk magánügye, hanem nemzeti ügy,
hiszen a tehetség hasznosulása a közvetlen haszon mellett a legversenyképesebb termelés kifejlesztésével és idevonzásá-
val is a teljes nemzetnek többletlehetõségeket teremt. Így a tehetségek segítésének nemzeti programja gazdasági, esély-
javító és társadalomépítési program is.

A tehetségsegítés komplex formái szervesen illeszkednek a köz- és felsõoktatás megújítását célzó törekvésekhez, a
kompetencia alapú, az egyének tanulási sajátosságait is figyelembe vevõ oktatás elterjesztéséhez. A tehetségek segítése
és fejlesztése az életpálya helyes irányba terelését, az életpálya sikerességének segítését, az innováció és kreativitás
ösztönzését és elterjedését, a gazdasági növekedést, a magasabb versenyképességet, az esélyegyenlõtlenségek csökken-
tését, a magasabb társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a kistérségek, valamint az egész társadalom
kohézióját egyaránt szolgálják. A Nemzeti Tehetség Programnak a foglalkoztatási stratégiában példa- és értékteremtõ
szerepe van, a magyar gazdaság fejlõdésében pedig kitörési pont lehet.



A tehetségek segítése nem áll meg a határoknál. A határon túli magyarság tehetségsegítõk hagyományainak megisme-
rése, hasznosítása, a határon túli kezdeményezésekkel való folyamatos együttmûködés a tehetségsegítést ilyen értelem-
ben nemzeti üggyé is teszi.

A tehetségek segítésében eddig elért, és a Nemzeti Tehetség Program megvalósítása során várható további eredmé-
nyek nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió egésze számára is kiemelkedõen értékes, más országokban is
adaptálható tapasztalatot jelenthetnek, amelynek terjesztése hozzájárul az ország nemzetközi elismertségének növeke-
déséhez.

2. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

2.1. Hosszú távú szemlélet

A tradicionálisan vett tehetségsegítés általában a kora gyermekkortól a munkába állás és a tehetség hasznosulásának
kezdeti fázisai idejéig (~35 éves korig) tart. Ebbõl következõen a tehetségsegítés – még szûken értelmezett felfogásban
is – egy egész emberöltõt felölelõ feladat.

A tehetségek segítése sorsfordító események sorozata, és ebbõl fakadóan a tehetségeket segítõk számára is óriási fele-
lõsséggel járó feladat. Nem lehet, nem szabad egy, a tehetségsegítõ programba bekerült hatéves gyermeket egy vagy
több választási ciklus után, 10 vagy 14 éves korában magára hagyni azzal, hogy: „Itt a program véget ért, innen kezdve
boldogulj magad”. Így a Nemzeti Tehetség Program 20 éves idõtávban gondolkodik, és a 4. pontban részletezett straté-
giai és átfogó célkitûzéseit ilyen idõskálán fogalmazza meg.

A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyûlés 2008. és 2028. között, 20 évre kiemelt lehetõséget ad
a tehetségsegítés fejlesztésére, amely a tehetséggel megáldott fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítését
teszi lehetõvé.

A tehetségek segítése stratégiai és átfogó célkitûzéseinek állandósága mellett a tehetségsegítésnek a 4.3. pontban
megfogalmazott célterületei, és az azokhoz kapcsolódó feladatok idõrõl idõre módosulhatnak. E változtatásokat – a te-
hetségsegítés kiemelt helyzetének és alapvetõ célrendszerének változatlanul hagyása mellett – az Országgyûlés a Nem-
zeti Tehetség Programnak a kétévenként sorra kerülõ idõszakos áttekintése során végzi el.

2.2. Az értékõrzés elve

A nevelési-oktatási intézmények, továbbá az állami, önkormányzati, egyházi és civil tehetségsegítõ programok szá-
mos olyan kiváló hagyományt teremtettek, amelyek megõrzése rendkívül fontos társadalmi feladat. A sikeres tehetség-
segítés egy tehetséges fiatal életében évtizedes távlatokat ölel át. A sikeres programokban megõrzött hagyományok
elsorvadásának megengedése, vagy meggondolatlan átrendezése kibontakozóban lévõ életpályák sokaságának fejlõ-
dését törheti meg.

2.3. A sokszínûség elve

A tehetségsegítésnek sehol sem született egyedüli, kizárólagos programja. A tehetség – a 2.1. pontban bemutatottak
alapján is – rendkívül sokrétû, így fejlesztése változatos programokat igényel. További sokszínûség adódik a tehetséges
fiatal életkorából, kulturális, társadalmi hátterébõl, tehetségének, elkötelezettségének, motivációjának mértékébõl. A te-
hetségsegítõ programok sokszínûsége tehát nemcsak a programrendszernek a változó körülmények közötti túlélése
szempontjából érték, hanem e nélkül a tehetséges fiatalok fogadása és fejlõdési szakaszaiknak megfelelõ változatos segí-
tése el sem képzelhetõ. A tehetségsegítõ programok esetén tehát az uniformizálás nemhogy nem növeli a hatékonyságot,
hanem éppen ellenkezõleg: a programrendszer elértéktelenedéséhez vezet. Így, paradox módon, a tehetségek segítésé-
ben a hatékonyság csak a sokféle és ezért sok egyedi – emiatt magas fajlagos költségigényû – programra áldozott többlet-
forrásokkal érhetõ el.

2.4. Az esélyteremtés elve

A tehetségsegítõ programokhoz való hozzáférés esélyeinek egyenlõségét, a programokba való bekerülés kritériumai-
nak nyilvánosságát, a bekerülés folyamatának ellenõrizhetõségét biztosítani kell. Kiemelten fontos a programok elérhe-
tõségében a területi egyenlõség megteremtése. Különös figyelmet kell fordítani a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetûek, a roma tanulók, a fogyatékossággal élõ és a hátrányos helyzetû kistérségekben élõ tehetséges fiatalok bevo-
nására a tehetségsegítõ programokba.

2.5. A folyamatosság és átjárhatóság elve

A tehetségsegítés az életpálya jelentõs részére kiterjedõ hosszú folyamat. Eközben a tehetséges fiatal igényei (tehet-
sége kibontakozásával, életkorának növekedésével és életkörülményeinek más változásaival párhuzamosan) folyamato-
san változnak, amelyek egy idõ után sok esetben más jellegû tehetségsegítõ programban való részvételét teszik indokolt-
tá. Igen sok fiatal sok speciális tehetséget õriz magában egymással párhuzamosan. Annak az eldöntése, hogy mely tehet-
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ségfajta érdemes a leginkább a fejlesztésre, sokszor több programban való és optimálisan egymás utáni részvételt is felté-
telez. Különös figyelmet kell fordítani az egyik tehetségsegítõ programból a másikba való átkerülésre az életszakasz-
határokon (pl. óvoda-iskola, általános iskola-szakiskola-középiskola, középiskola-felsõoktatás, iskola-munkahely
átmenetek), valamint a lakóhely változtatások során. Meg kell teremteni a különbözõ tehetségsegítõ területek (pl. tudo-
mány, mesterségek, mûvészetek, sport) az eddigieknél sokkal erõteljesebb koordinációját.

2.6. A kiválasztás-kiválasztódás és önfejlesztés elve

A tehetséges fiatalokra, különösen kora-gyermekkorban, a környezetük figyel fel, és tehetségük kibontakozásához
többlet-lehetõségeket biztosít. Ugyanakkor az életkor elõrehaladásával mind fontosabbá válik a tehetséges fiatal elköte-
lezettsége, motivációja a saját tehetségének kibontakoztatásában. A felnõttkorhoz közeledvén a tehetségsegítés egyre
inkább a tehetségsegítõ és a tehetséges fiatal szövetségévé válik, amelyben a tehetségsegítõ annak arányában nyitja meg
az új és új lehetõségeket, amennyire azt a tehetséges fiatal fejlõdése igényli. Így a kezdeti kiválasztást egyre inkább a te-
hetséges fiatal által kivívott eredményekbõl következõ kiválasztódás váltja fel.

2.7. A hatékonyság, fokozatosság elve

A tehetség különbözõ mértéke különbözõ tartalmú és intenzitású fejlesztést igényel. Ugyanakkor a folyamat kezdeti
szakaszában sokszor nem ítélhetõ meg, hogy az adott fiatal csak valamivel az átlag feletti, kivételes, vagy egyenesen zse-
niális képességekkel rendelkezik. Emiatt egy jó tehetségsegítõ programnak állandóan lehetõséget kell biztosítania az
egyre intenzívebbé váló, egyre jobb képességûek számára igazán hatékony – és emiatt drágább – programfajtákba való
bekerülésre, de – tartós alulteljesítés esetén – meg kell adnia az adott programból, illetve a program adott szintjébõl való
kimaradás a résztvevõ addigi teljesítményét elismerõ, õt nem megalázó formáit is.

2.8. Felelõsség és társadalmi felelõsségvállalás elve

A tehetség olyan adottság, adomány, amely hordozójának fokozott felelõsségét igényli. A tehetséges fiatal felelõssége
tetten érhetõ abban is, hogy élete alakulása nem csak a saját magánügye, hiszen fejlõdésének elõsegítéséhez a társadalom
anyagi és emberi erõforrásainak az átlagosnál jóval nagyobb részét mozgósította. Az értékeinek kibontása során a tehet-
séges fiatal és a tehetségsegítõ között megkötött egyezség, az önfejlesztés a tehetséges fiataltól sok erõfeszítést követel.
A tehetséges fiatal felelõsségének második lépcsõfoka a tehetségének kibontakozása után, a tehetségével kivívott siker
esetén jön el. A társadalmi felelõsségét felismerõ tehetség a következõ generáció tehetségeinek útját egyengetõ, õket
kivételes képességeivel kivételes módon segítõ ember.

A tehetség különleges mértékû, összetételû és irányú adottságokat jelent. Hasznosítása az addigi formák újragondolá-
sát, sok esetben vadonatúj formák megalkotását igényli. Közös felelõsségünk és egyben esélyünk, hogy e tehetség-hasz-
nosító formák kialakítására Magyarországon vagy a világ más tájain nyílik-e jobban esély. A tehetség különleges, ezért
mobilitása is sokszor az átlagot meghaladó. Az új megoldásokat az eddigieknél sokkal jobban befogadó társadalmi kör-
nyezetet kell teremtenünk ahhoz, hogy ne csak jelszó maradjon: „Magyarország hazahívja a tehetségeit!”

2.9. A tehetségsegítõk megbecsülésének elve

A tehetségeket segítõk áldozatokra képes, a közösség, a tehetségsegítés ügyét a saját érdekeik elé is helyezni képes
emberek. A tehetségnek a munkájuk nyomán történõ kibomlása mással nem pótolható. A tehetségsegítõt is fejlesztõ
élményért sok esetben erõn felüli, családjukat, egészségüket veszélyeztetõ mennyiségû és intenzitású munkát vállalnak.
Emiatt a tehetségeket segítõk fokozott megbecsülése, védelme, számukra a tehetségekkel való foglalkozáshoz megfelelõ
idõkeret biztosítása, kiégésük elkerülése legalább olyan fontos, mint a tehetségek segítése.

2.10. A fenntarthatóság és társadalmi támogatottság elve

A tehetségek segítésének a tehetségsegítõ programok által nem megragadható, apró mozzanatai sok esetben a legfon-
tosabb elemek. Ezek a mozzanatok igen sokszor egy tehetségsegítéssel nem „fõállásban” foglalkozó szülõ, tanár, vagy
ismerõs útbaigazító, bíztató példája, szavai és tettei. És fordítva: sok esetben a tehetségsegítés nem képes kompenzálni
a család vagy a szûk baráti, iskolai környezet teljesítményellenes, igényességellenes, minõségellenes alapállását. A te-
hetségsegítés társadalmi támogatottságának kérdése emiatt sok más programnál is fontosabb eleme a folyamat fenntart-
hatóságának, sikerének.

3. HELYZETELEMZÉS – A TEHETSÉGEK SEGÍTÉSÉNEK HAGYOMÁNYAI, A JELENLEGI HELYZET,
FEJLÕDÉSI LEHETÕSÉGEK ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

3.1. A tehetségek segítésének magyarországi hagyományai

A tehetségek tiszteletének, a tehetségek mentésének és a tehetségsegítésnek Magyarországon – nem utolsó sorban
a történelmi egyházak évszázados tehetségsegítõ munkája vagy például a tantárgyi, az egyes foglalkozásokhoz, a mûvé-
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szetekhez és a sporthoz köthetõ tehetségsegítési rendszerei nyomán – évszázados hagyományai vannak1, amely sikeres
állami, önkormányzati, egyházi és civil tehetségsegítõ programok sokaságát teremtette meg. Az 1970-es évek kezdetétõl
mûködik hazánkban a Tehetségért Mozgalom (a Felvételeket Elõkészítõ Bizottságok utódjaként), amelynek keretében
évente több ezer fõiskolai és egyetemi hallgató, valamint sok ezer oktató – önkéntesként vagy társadalmi munkában –
sikerrel segítette hozzá a középiskolák utolsó két osztályának több tízezer tanulóját a felsõoktatásba jutáshoz, a felvételi
vizsgákon való sikeres szerepléshez.

1973 és 1989 között a Szakmunkásokat Elõkészítõ Tanfolyamok (SZET) pedig sok ezer fiatal szakmunkást készítet-
tek fel a mûszaki, a közgazdasági, a jogi és az agrár felsõoktatásba való bejutásra, és segítették aztán õket a diploma meg-
szerzésében is.

A tehetségsegítõ programok a kora gyermekkortól a kora felnõttkorig a lehetõ legváltozatosabb területeken és tehet-
ségszinten segítik a tehetséges fiatalokat. Az állami programok közül a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehet-
séggondozó Programja a tehetséges diákok piramisának alsó, szélesebb rétegeit célozza meg, míg az Útravaló ösztöndíj-
program Út a tudományhoz alprogramja inkább a piramis magasabb részén lévõ diákoknak nyit többletlehetõségeket.
A felsõoktatásban az MSc képzések, a szakkollégiumok, az intézmények alakuló tehetségsegítõ rendszerei a tehetséges
hallgatók fejlõdését szolgálják. A több tízezer hallgatóra kiterjedõ, csaknem hatvan éves tudományos diákköri mozga-
lom nemzetközi mércével mérten is kiemelkedõen sikeres hungarikum, jelentõsége nemcsak az intenzív, mûhelymunká-
ra alapozott minõségi képzés tekintetében, hanem a tudományos karrierépítés során is meghatározó.

3.2. A tehetségsegítés jelenlegi helyzete

A hazai és az azzal szorosan kapcsolatot tartó határon túli magyar tehetségsegítés alapvetõen háromfajta programcso-
portot tartalmaz:

1. Integrált tehetségsegítõ programok: e programokban a programok elemei egymásra épülnek, a programban részt
vevõk szakmai tapasztalataikat rendszeresen kicserélik egymással.

2. Tanulmányi, képességfelmérõ versenyek és kitüntetések: e programok a tehetséges diákoknak alkalmat adnak arra,
hogy bizonyságot tegyenek magas szintû képességeikrõl, tudásukról, és azt ütköztessék az adott szakma elismert tagjai-
nak bírálatával, szakmai tanácsaival.

3. Támogató konstrukciók, ösztöndíjak: e programok a fenti tevékenységeket támogatják oly módon, hogy a résztve-
võknek (a tehetséges fiataloknak, illetve a tehetségsegítõknek) célzottan többlet anyagi forrást juttatnak.

A tehetségsegítés helyzetének jellemzõit az alábbi SWOT-elemzés foglalja össze:

Kérdéskör Erõsségek Gyengeségek

A tehetségsegítés hagyomá-
nyai és értékei

a tehetségsegítés hazánkban hosszú ideje
létezõ változatos formái és nemzetközi
mértékben is élenjáró tapasztalatrendszere

a tehetséget sokan adottnak veszik, amely
„utat tör magának”, fejlesztésével tehát
nem kell törõdni

követésre méltó, jó gyakorlatként átadható
helyi, térségi és megyei kezdeményezések

a tehetségazonosítás komplex rendszere
nem ismert, tehetségen a legtöbben a ki-
emelkedõ intellektuális tehetséget (IQ),
vagy a kiemelkedõ iskolai, tantárgyi telje-
sítményt értik

gazdag tudományos, kutatási háttéranyag
A tehetségsegítést befolyá-
soló környezet

a tehetségek segítésének széleskörû társa-
dalmi elfogadottsága

a tehetségsegítés sokszor nem terjed ki a
tehetségek által létrehozott eredmények
hasznosulásának segítésére

a magyar tehetségsegítés jó hazai és nem-
zetközi imázsa [magyar szürkeállomány,
magyar Nobel-díjasok, külföldön élõ ma-
gyar tudósok („Marslakók”), diákolimpi-
konok stb.]
a tehetségsegítõ kezdeményezések gazdag
nemzetközi (EU, USA, Izrael, ázsiai kistig-
risek stb.) kapcsolatrendszere
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Kérdéskör Erõsségek Gyengeségek

A tehetségsegítõk felkészült-
sége

a tehetségsegítés elméleti hátterének, szer-
vezésének példaadó, itthon és nemzetközi-
leg is elismert tehetségsegítõ
egyéniségekbõl álló szakembergárdája

a mûködõ programok szakmai megalapo-
zottsága egyenetlen

egyre növekvõ számú képzett, elhivatott
tehetségsegítõ szakember az intézményhá-
lózatban és a civil szférában

A tehetségsegítés szervezet-
rendszere

a tehetségek segítését szolgáló szervezõdé-
sek igen változatos, sok esetben önszerve-
zõdéssel létrejött formái

az oktatási rendszerben nem eléggé elter-
jedt az egyéni sajátosságokat figyelembe-
vevõ fejlesztés, támogatás gyakorlata
nem kellõképpen alakultak ki a tehetséges
fiatalok egymást stimuláló közösségei,
önszervezõdési formái

Tehetségsegítõ programok
és forrásaik

széles, a tehetségek igen sok fajtájára és
életkori sajátosságára kiterjedõ program-
választék

a tehetségsegítõ programok létének híre
igen sok esetben nem jut el a tehetséges
fiatalokhoz, illetve környezetükhöz
a meglévõ erõforrások és programok koor-
dinálatlanok, nem valósul meg ezek egy-
másra épülõ, átjárható, folyamatos
fejlesztést biztosító rendszere
alulreprezentáltak a programokban a ha-
gyományos iskolai értékelés szerint alultel-
jesítõk, a romák és fogyatékossággal élõk

A tehetségsegítés hagyomá-
nyai és értékei

a jó példák az informálódás növelésével és
az adaptáció segítésével igen gyorsan elter-
jedhetnek

alacsony színvonalú programokat adó,
a „tehetséggé válás” látszatát osztogató
tehetségipar kialakulása

a sokszínûség változó környezetben is
nagy „túlélési esélyt” jelent

a hosszú hagyományokkal rendelkezõ
programok rugalmatlanokká válhatnak

A tehetségsegítést befolyá-
soló környezet

a magyar tehetség jó nemzetközi imázsára
való alapozással a programokhoz többlet-
támogatás érhetõ el

az itthon kibontakozási lehetõséget nem
kapó tehetségek külföldre távoznak, ez az
EU tagországok lehetõségeinek fokozott
megismerésével ugrásszerû méreteket ölt-
het (tehetségelszívás)

hazai és uniós forrás, valamint kapcsolati
tõke a programba bevonható, amely lénye-
ges költségcsökkenést és hatékonyság nö-
vekedést eredményez
a tehetséges fiatalok és a gazdasági-társa-
dalmi szereplõk együttmûködési hálózata
segíti a tehetségek megtartását, illetve ha-
zatérését

A tehetségsegítõk felkészült-
sége

igen sok „autodidakta”, jó szándékú tehet-
ségsegítõ van az országban, akik „helyzet-
be hozása” munkájuk hatékonyságának és
szakszerûségének ugrásszerû növekedését
okozhatja

a sokrétû tehetségsegítõ lehetõségekrõl
való informáltság és a szakszerû fejlesztés
és a tehetségsegítésre fordítható idõ hiánya
a tehetséges fiatalok elkallódását eredmé-
nyezheti

A tehetségsegítés szervezet-
rendszere

a tehetségsegítõ formák és erõforrások in-
tegrálása, az integrálásból adódó ugrássze-
rû hatékonyság-növekedés

a szervezetrendszer elemei egymásra épü-
lésének hiánya a tehetségek „kieséséhez”
vezet az életszakasz-határokon

a tehetséges fiatalok önszervezõdésével
olyan egymást stimuláló baráti hálózat ala-
kul ki, amely segíti itthon maradásukat

a tehetségsegítés komplex rendszere nélkül
rendkívül sok jó szándék, felhasználható,
önzetlen segítség kiaknázatlan marad és el-
vész
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Kérdéskör Erõsségek Gyengeségek

Tehetségsegítõ programok
és forrásaik

a tehetségsegítõ programok igen hatékony
társadalmi mobilitás-növekedést eredmé-
nyezhetnek, kitörési esélyt adhatnak

a tehetségek (különösen a hátrányos hely-
zetû tehetségek) elkallódása a társadalmi
mobilitás csökkenésével fokozott veszély-
ként jelenik meg

a tehetségek kreativitásának ösztönzése, az
eredmények hasznosulásának segítése már
rövidtávon is jelentõs gazdasági haszon
forrása lehet

a koordinálatlan erõforrás fejlesztés és fel-
használás veszélyezteti a fenntarthatóságot

A tehetségsegítõ kezdeményezéseknek az elmúlt évtizedekben megvalósult gazdagodása és fejlõdése számos olyan
jelenséget okozott, amely sokszor a több forrásból táplálkozó, szerves fejlõdés természetes velejárója, de amelyek közül
néhány az egész tehetségsegítõ programrendszer összesített hatékonyságát nagymértékben visszaveti, és a továbbiakban
komoly veszélyekkel is járhat. E problémák legfontosabbjai a következõk:

1. Sok tehetség rejtve marad: az általánosan elfogadott tehetségfogalom nagyon sok esetben a tehetséget a kiemelke-
dõ iskolai, tantárgyi teljesítménnyel azonosítja, vagy a tehetséget egyedül a magas szintû szellemi teljesítményben kere-
si. Így a komplex tehetségkép más összetevõiben kiemelkedõ fiatalok sok esetben rejtve maradnak. Az oktatási rendszer-
ben nem eléggé elterjedt az egyéni sajátosságokat figyelembevevõ fejlesztés gyakorlata. Az oktatási intézmények sok-
szor izoláltak, és nem ismerik vagy nem veszik igénybe a környezet által biztosított gazdagító programok lehetõségeit.
Abban az iskolai környezetben, ahol e fenti két tulajdonság szerencsétlen módon találkozik, a tehetség elvesztésének
esélye rendkívül megnõ.

2. Területi egyenetlenség, információhiány, az egyenlõ hozzáférés hiánya: a tehetségsegítõ programok területi elosz-
lása nagyon egyenetlen, ami az egyenlõ hozzáférést sok esetben igen nehézzé teszi. A tehetségsegítõ programok sokszor
nem jutnak el az érintettekhez: a tehetséges gyermekekhez és fiatalokhoz, valamint szüleikhez, tanáraikhoz, barátaikhoz
és a szûkebb környezetükhöz. Ha el is jut egy-egy tehetségsegítõ kezdeményezés híre, az sokszor éppen nem az a kezde-
ményezés, amire az adott tehetséges gyermeknek vagy fiatalnak az adott környezetben szüksége lenne. A fenti problé-
mák különösen nagy súllyal jelentkeznek a hátrányos helyzetben élõk és a tehetséges halmozottan hátrányos helyzetû,
különösen roma fiatalok esetén. A tehetségsegítõ programokban mind a roma fiatalok, mind a fogyatékossággal élõk
alulreprezentáltak.

3. A programok széttagoltsága, izoláltsága: a tehetségsegítõ kezdeményezések együttmûködése ma még eseti, és
zömében személyes kapcsolatokon alapul. Nem alakult ki annak a módszertana, mikor és kit érdemes az egyik kezdemé-
nyezésbõl a másikba átirányítani, és az sem kellõképpen körüljárt, hogy milyen tehetség számára melyik kezdeményezés
lenne a legalkalmasabb segítség. Nem derült ki az, hogy melyek e szerves önfejlõdéssel kialakult rendszer hiányzó átjá-
rási pontjai, szûk keresztmetszetei. A szakmailag megalapozott, valamilyen szintû területi koordinációban mûködõ, tér-
ségi szinten szervezõdõ, hálózatképzõ programok száma kevés. A sikeres programok ellenére a tehetségígéretek megta-
lálásának, társadalmi integrálásának, szocializálásának, tehetségük kibontakoztatásának és a hasznosulás feltételeinek
integrált rendszere nem alakult ki. Ugyanez a helyzet jellemzi a különbözõ szintû tanulmányi versenyek, sokaságát és
a különféle támogatási, ösztöndíj programokat is. A tehetségek folyamatos fejlesztése sok esetben nem valósul meg:
a versenyen kitûnt tehetséggel nem törõdnek tovább, az iskolatípus váltása vagy lakóhely változtatás esetén a tehetség
fejlõdése megtörik.

4. A programok színvonalbeli egyenetlensége: a jó szándékú kezdeményezések sokasága nagy színvonalbeli egye-
netlenségeket takar. A tehetségsegítés óriási, sorsformáló felelõsséggel jár együtt, amelyhez a jó szándék önmagában
kevés. Nincs meg a tehetségsegítõ kezdeményezések szakmai tartalmának, hatékonyságának a sajátosságaikat figye-
lembe vevõ komplex értékelõ rendszere. Magyarországon nem alakult ki (még) a némely európai országra jellemzõ
„tehetségipar”, amely drága pénzen és alacsony szakmai színvonalon a „tehetséggé válás” látszatát adja el. Ennek a fele-
lõtlen gyakorlatnak a kialakulását azonban közös értékrend kialakításával és az ezen alapuló szakmai reputációs mecha-
nizmusok segítségével aktívan gátolni kell. Ebbõl következõen is hiányzik a szakma és a résztvevõ partnerek konszenzu-
sán alapuló olyan értékelési rendszer, amely a betartandó szakmai minimum meghatározása mellett elismeri a sokszínû-
ség értékeit.

5. A tehetséges fiatalok kis önszervezõdése, felelõsségvállalása: nagyon kevés esetben valósul meg a tehetséges fiata-
lok önszervezõdése, a társadalom felé forduló felelõsségvállalása. A tehetséges fiatalok másokat segítõ kezdeményezé-
sei jelenleg sok esetben egyediek, és ezért hatásuk, kisugárzásuk, példateremtõ erejük a lehetségesnél jóval kisebb.

6. A tehetség nem kielégítõ hasznosítása: a tehetségek fejlesztésében nagyon sokszor éppen a „zárókõ beépítése”,
a felismert és kibontakozott tehetség hasznosulása marad el. A tehetséges fiatal sokszor képességeiben gazdagodva lép
ki az iskolarendszerbõl, és megfelelõ támogató közeg, szervezet hiányában képtelennek bizonyul a dolgozó társadalom-
ban annak az új tartalomnak, annak a kreatív különlegességnek az érvényesítésére és hasznosítására, amelyet a tehetsége
jelent. Túl kevés azon életmódbeli tanácsadások száma, amelyek segítenék a tehetséges fiatalok speciális frusztrációjá-
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nak, konfliktusainak feloldását és kiégésének megakadályozását. Óriási szellemi, emberi erõfeszítés és sok esetben igen
nagy anyagi ráfordítás után így sokszor az idehaza kinevelt tehetség elvész, vagy más országok gyarapodását segíti elõ.

A tehetségsegítés fenti problémái azzal a veszéllyel járnak, hogy a tehetséges fiatalok nagy számban vagy be sem
kerülnek a tehetségsegítõ folyamatba, vagy pedig egy örömöt adó, sikeres indulás után fejlõdésük íve megtörik, és a szép
reményekre jogosító fiatalból megkeseredett, csalódott, életét elvesztegetettnek hitt felnõtt válik. Különösen veszélyes
ez a jelenség akkor, ha a tehetségsegítés hozzáférési esélyeiben jelenleg tapasztalható szocio-kulturális és területi egyen-
lõtlenségek állandósulnak. Ezzel ugyanis a magyar társadalom a kiváló tehetségei mellett a mobilitásnak egy kivételesen
értékes, kitörési pontot jelentõ szegmensét is elveszítené. A tehetségek elkallódása a folyamat végén, a hasznosulás, az
alkotó életpálya kezdetén jelenti az egyik legnagyobb veszélyt, ugyanis a határok megnyílásával, a külföldi lehetõségek
egyre részletesebb ismeretével a legkiemelkedõbb tehetségek elvándorlása egyre nagyobb mértékû lehet.

3.3. A tehetségsegítésben rejlõ lehetõségek

A tehetségek segítésének a 3.2. pontban felsorolt problémái nemcsak a tehetségek elkallódásának veszélyeit mutatják
meg, hanem arra is rámutatnak, hogy a jelenlegi helyzet óriási tartalékokat is rejt magában. A tehetségsegítésben rejlõ
legfontosabb lehetõségek a következõk:

1. A rejtett tehetségsegítõ kapacitások felszínre hozatala: az országban igazán széles körben meglévõ tehetségsegítõ
szándékoknak ma még csak egy tört része ismert, és egy még ennél is kisebb része hasznosul. Különösen nagy tartalékok
vannak a helyi, térségi tehetségsegítési formák és lehetõségek kibontakoztatása terén. A tehetségeket segítõ, ma még rej-
tett szándékok jelentõs része a határokon túl élõ magyarság soraiban lelhetõ fel. Igen sokat tudunk tanulni a határon túli
magyar tehetségsegítõ szervezetektõl, és sok tartalék van a hazánkkal nem szomszédos országokban élõ magyarok tehet-
ségekért kifejezésre jutó segítségében, áldozatvállalásában.

2. Az integráció hatékonyság növelõ hatása: a tehetségsegítõ kezdeményezéseknek az önállóságuk és sokszínûségük
megtartásával történõ integrálása a hatékonyság ugrásszerû növekedéséhez vezethet el. Az integráció az iskolaváltással
és a tanulmányok befejezésével jelenleg megfigyelhetõ lemorzsolódást nagymértékben képes csökkenteni. Az integrált
rendszerben a versenyeken kitûnt diákok szinte törvényszerûen egy sokkal hatékonyabb, új fejlõdési szakaszba
kerülnek.

3. A területi hálózat-képzés hatékonyság növelõ hatása: a tehetségsegítõ lehetõségekrõl hírt adó helyi információs
pontok, úgynevezett Tehetségpontok rendszerének kiépítése és a rendszer hálózatos mûködése a tehetségsegítésbõl ma
még kimaradók (különösen a hátrányos helyzetû térségekben élõk és a romák) az önfejlesztõ folyamatba való bekapcso-
lásához vezethet el.

4. A szakmai színvonal emelésébõl fakadó növekedés: a tehetségsegítõ-képzés mind a pedagógusok, mind pedig a
helyi közösségi élet csomópontjaiban lévõk (így például az egyházak tevékenységében résztvevõk, a közmûvelõdésben
dolgozók, a szociális munkások, a védõnõk stb.) esetén nemcsak a tehetséges fiatalok jobb segítését, hanem a felismert
tehetségek számának nagymértékû növekedését is eredményezi.

5. A tehetséges fiatalok önszervezõdésének hatása itthon maradásukra: az eddigi tapasztalatok is mutatják, hogy a
tehetséges fiatalok külföldi tartózkodása utáni hazatérésének esélyét nagymértékben növeli az, ha itthon szorosan kötõ-
dõ szakmai társaságuk alakult ki. Mivel a tehetséges fiatal különleges, és ezért is sokszor magának való, a tehetséges fia-
talok szakmai társasága igen sokszor nem jön létre akkor, ha a tehetséges fiatalnak nincs lehetõsége rendszeres kapcsola-
tot kiépíteni hasonlóan tehetséges társaival, illetve ennek a kialakult együttmûködési formának nem biztosítottak a mû-
ködési keretei.

6. A tehetség hasznosulásából fakadó sokrétû gazdasági haszon: a tehetség hasznosulása a 3.4. pont elemzése szerint
is a tehetségek sikeres életútjának egyik jelenlegi szûk keresztmetszete. A hasznosulás zökkenõmentesebbé tétele a
tehetség kifejlesztése során felhalmozott érték ugrásszerû megtérülését hozhatja el, és számottevõen segítheti azt, hogy a
tehetséges fiatal ne külföldön hasznosítsa azt a tudást, amelyet idehaza kapott. A számottevõ közvetlen és közvetett
haszon a tehetség minden fajtája esetén jelentkezik, így például a tudományos-innovatív, a mesterségbeli, a mûvészi és
a sport tehetségben egyaránt.

Magyarország jó alapokkal és hagyományokkal rendelkezik a tehetségsegítés változatos, magas szakmai színvonalú
és innovatív formáinak kifejlesztése terén. E hagyományoknak egy hatékony rendszerbe szervezõdése esetén az ország
tehetségsegítésének sok eleme adaptálható és követendõ példa lehet az EU számos tagországa számára.
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3.4. A tehetségsegítés helyzete az Európai Unióban és a világ más országaiban 2

A tehetség az elmúlt évtizedben a világ egyik legkeresettebb árucikke lett. Az Európai Unió számára egyre inkább
tudatosul, hogy a tehetségek felismeréséért, fejlesztéséért és megtartásáért folyó világméretû versenyben csak igen ko-
moly munkával tudja megtartani pozícióit. Ez a felismerés az EU Lisszaboni Stratégiájában, a Bergeni Nyilatkozatban,
az Európai Ifjúsági Paktumban és az EU 7. tudományos keretprogramjában egyaránt jelentkezik. Az erõfeszítések növe-
lésének egy további jele, hogy egyre több európai országban válik általánossá a tanárok speciális tehetségsegítõ képzése
és továbbképzése.3, 4 Az EU a 2009-es évet a Kreativitás és az Innováció évének kívánja megjelölni5, amely világosan
mutatja a tehetségfogalom egyik kulcsjellemzõje, a kreativitás növekvõ fontosságának felismerését. 6

A tehetségsegítés magyar hagyományainak a gazdagsága és magas színvonala markánsan megfigyelhetõ a szomszé-
dos országokban élõ magyarság tehetségsegítõ kezdeményezései körében is. Szerbiában tehetségsegítõ gimnáziumokat
alapítottak. A romániai, szerbiai és szlovákiai magyar pedagógus szövetségek, valamint számos olyan civil szervezet,
mint például az Amõba Alapítvány Sepsiszentgyörgyön, a Bethlen Gábor Alapítvány a nagyenyedi kollégiumban, a Bo-
lyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Zentán vagy a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Ko-
lozsvárott igen magas színvonalú, áldozatos tehetségsegítõ tevékenységet végez. A kisebbségi lét a tehetségek támoga-
tásának a hazai programok számára is példát mutatóan erõs közösségi hátterû, különösen önfeláldozó és intenzív példáit
fejlesztette ki.

A világ számos más, Európán kívüli országában – így kiemelkedõ módon az Amerikai Egyesült Államokban, Izrael-
ben, Koreában és az ázsiai gyors gazdasági növekedéssel rendelkezõ kis államok közül számos más helyen is – igen ma-
gas színvonalú tehetségsegítõ munka folyik. Nagyon sokat tanulhatunk e hagyományokból. A kulturális sokszínûség
figyelembevételének és a hátrányos helyzetben lévõ tehetséges fiatalok támogatásának változatos formáira az USA és
Izrael tehetségsegítése mutat sok jó példát. Koreában a tehetségsegítés integrált rendszerét törvény szabályozza. Kom-
plex, az innovativitást és a tehetség hasznosulását magas színvonalon segítõ programok vannak Szingapúrban és Thai-
földön is.

4. STRATÉGIAI ÉS ÁTFOGÓ CÉLOK, FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

4.1. Stratégiai célok

A tehetségek segítésének fejlesztése a közvetlen hazai és az adaptációból fakadó nemzetközi lehetõségek mellett köz-
vetetten számos olyan folyamatot tud befolyásolni, amelyek hosszú távon máshogy el nem érhetõ lehetõségeket nyitnak
meg. Ezek közül a legfontosabbak a következõk:

1. Együttmûködés, társadalmi összefogás ösztönzése: a tehetségek segítése számtalan olyan társadalmi kapcsolatot
generál, amely közösségeket teremt és összeköti a társadalom olyan csoportjait, amelyek a tehetséges fiatal segítésének
célja nélkül egymással soha nem kerültek volna kapcsolatba. A kapcsolati hálózatok szokatlan irányokba történõ bõvü-
lése sok, korábban meg nem valósult együttmûködés és összefogás elõtt nyithatja meg az utat. Ehhez hozzájárul a tehet-
ségsegítést szolgáló civil mozgalmak elterjedése, a tehetségsegítésben részt vállaló szervezõdések közötti gazdag és szá-
mos elemében ugyancsak nem szokványos kapcsolatrendszer kiépülése.

2. Szociális tõke növelése: Tehetségeket csak tehetséggel lehet segíteni. A tehetségsegítés színvonalas formái tehát
kreatív megoldásokat kell, hogy kifejlesszenek. Ezek az új megoldások számottevõ társadalmi innovativitást mozgósíta-
nak, amelynek elemei az elõzõ pontban említett horizontális, nem szokványos kapcsolatrendszerek kiépülésével a társa-
dalmi tõkét számottevõen növelik.

3. Gazdaságélénkítés: a tehetségek fokozott megjelenése a gazdasági életben már munkavállalóként is, de fõként új
gazdasági szereplõként rákényszeríti a gazdaság addigi szereplõit szerepük, feladatvállalásuk újragondolására és az új,
kreatív megoldások fokozott alkalmazására.

4. Oktatásfejlesztés: a tehetségek nagyobb mértékû jelentkezése, felszínre kerülése az oktatási rendszerben kikény-
szeríti a kompetencia centrikus oktatás és különösen az egyénre szabott, kreatív, innovatív oktatási formák terjedését.
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2 A nemzetközi helyzetkép jelen formája még nem szolgál az EU és a világ tehetségsegítõ kezdeményezéseinek olyan átfogó elemzésével, amely bemutatja
a legfontosabb trendeket, felsorolja a legkiválóbb külföldi tehetségsegítõ programokat, és elemzi azok adaptálhatóságát a magyarországi hagyományrendszer
és szocio-kulturális viszonyok között. Ennek az elemzésnek az elvégzése a 6. pontban részletezett Nemzeti Tehetség Program egyik fontos feladata.
3 Recommandation of the Council of Europe Parliamentary Assembly on gifted education in 1994: http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adop-
tedtext/ta94/erec1248.htm
4 Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective (F.J. Mönks and R. Pflüger) (http://www.bmbf.de/pub/gifted_education_21_eu_
countries.pdf)
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07755.en08.pdf
6 A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésezõ képviselõi által elfogadott következtetések (2008. május 22.) a kreativitás
és az innováció oktatás és képzés révén való elõmozdításáról (2008/C 141/10) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2008:141:0017:0020:HU:PDF



5. Országimázs alakítása, tõkebehozatal növelése: a Magyarország számára különösen értékes, nagy hozzáadott ér-
tékkel jellemezhetõ tõkebefektetések egyre fokozódó mértékben igénylik a különlegesen magas színvonalon képzett
munkaerõt, a tehetségeket. A tehetségsegítés tehát kedvezõ módon befolyásolhatja az idetelepülõ, munkahelyeket te-
remtõ tõkebefektetések mértékét és szerkezetét.

4.2. A Nemzeti Tehetség Program átfogó célkitûzései

A tehetséges fiatalok segítésének formái áthatják a teljes társadalmat, ezért a tehetség érvényesülését szolgáló straté-
giai célok csak átfogó célkitûzések megjelölésével bonthatók le kezelhetõ és ellenõrizhetõ egységekre. A tehetség segí-
tésének átfogó célkitûzései a tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása érdekében:

– A tehetséges fiatalok megtalálása
– A tehetség jellegének és szintjének megfelelõ folyamatos segítség a tehetség kibontakoztatásában
– A tehetség hasznosulásának elõsegítése
Az alábbi ábra összefoglalóan mutatja be a Nemzeti Tehetség Programnak a 4.3. pont fejlesztési területeivel össze-

függõ programelemek kapcsán eredményként is kifejtésre kerülõ részletes célrendszerét:

Az átfogó célkitûzéseket és a célkitûzésekbõl fakadó részcélokat az alábbi fejlesztési területeken lehet megvalósítani.
Az egyes területekhez kapcsolódó feladatok a legtöbb esetben számos részcél eléréséhez hozzásegítenek. A fenti cél-
rendszernek érvényesülnie kell minden programszerûen megvalósuló beavatkozási területen és az ehhez kapcsolódó fel-
adatok meghatározásában.

4.3. Célterületek, fejlesztési területek

A tehetségsegítés három átfogó célkitûzése négy nagy célterületen érvényesül:
– az állampolgárok mindennapi életében;
– a tehetségsegítéssel aktívan foglalkozó személyek és szervezetek körében;
– a tehetségsegítéssel kapcsolatos helyi, térségi és regionális együttmûködések szintjén;
– a tehetségsegítéssel kapcsolatos országos társadalompolitika színterén.
Ez a felosztás lehetõvé teszi, hogy mind a tehetségsegítés „alanyai” és közvetlen segítõi, az állampolgárok és szerve-

zõdéseik, mind pedig a tehetségek segítésében érdekelt helyi, térségi és regionális szereplõk és szervezetek, valamint
a program megvalósításában részt vevõ állami szervek számára világosak legyenek az elérendõ célok.

Az átfogó célok eléréséhez az alábbi, fejlesztést igénylõ területeken szükséges változást elérni:
4.3.1. A tehetségsegítõ hagyományok õrzése és gazdagítása
a) A hosszú idõ óta kiválóan mûködõ tehetségsegítõ mûhelyek segítése
– az óvodai tehetségsegítés legkiválóbb mûhelyeinek elismerése és támogatása;
– az általános és középiskolai, szakiskolai tehetségsegítõ mûhelyek támogatása;
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– a felsõoktatás, a posztgraduális képzés, a pályakezdés tehetségsegítõ mûhelyeinek támogatása;
– az iskolarendszeren kívüli sikeres önkormányzati, egyházi és civil tehetségsegítõ kezdeményezések támogatása

a tudományos és innovatív, a mesterségbeli, a mûvészeti és a sport tehetségsegítés területén;
– sikeresen mûködõ térségi tehetségsegítõ hálózatok támogatása;
– a legkiválóbb tehetségsegítõ mûhelyek bemutatása a médiában.
b) Új tehetségsegítõ kezdeményezések megalakulásának támogatása
– A tehetségsegítés létezõ rendszerének, hiányosságainak és átfedéseinek felmérése után a jelenleg hiányzó vagy

nem kellõen ellátott területeken új tehetségsegítõ kezdeményezések megalakulásának támogatása.
c) A tehetségsegítés szakmai színvonalának növelése
– a tehetségsegítést szakmailag megalapozó graduális és posztgraduális felsõfokú képzések és továbbképzések rend-

szerének gazdagítása, a képzõk képzésének átgondolt kialakítása;
– annak átgondolása, hogy a tehetségsegítés mely formáiban követelhetõ meg egy szakmai minimum, ennek meg-

alkotása, – indokolt türelmi idõvel történõ – bevezetése és számon kérése;
– a tehetségsegítés azon jó példáinak adaptálásra való elõkészítése és terjesztése, amelyekben

= a kiválasztás a tehetség önfejlesztésén alapuló kiválasztódásával párosul,
= a tehetségek különbözõ szintû megjelenési formáinak különbözõ erõsségû programokat kínálnak, valamint a

fokozatok között az átmenet nyilvánosan vállalt és ellenõrzött kritériumok alapján megoldott (tehetségpira-
mis),

= a munka a folyamatosság és a személyesség elveinek betartásával folyik, így mód van a tehetségsegítõk szemé-
lyes példájának megmutatására,

= a magas szakmai színvonal és hatékonyság a jellemzõ,
= hatékony integrált térségi együttmûködési formákat alakított ki;

– az EU és más tehetségsegítésben kiemelkedõ, Európán kívüli országok tehetségsegítõ tapasztalatainak szervezett
és rendezett formában történõ feltárása és feldolgozása, a legjobb és legalkalmasabb módszerek differenciált hazai adap-
tálása.

d) Együttmûködés a határon túli magyar tehetségsegítõ programokkal
– a kölcsönös tapasztalatcsere elõsegítése együttes programok támogatásával.
Várható eredmények7

– a tehetségsegítés iskolán kívüli rendszerének számottevõ gazdagodása;
– a tehetségsegítés szakmai színvonalának növekedése;
– a tehetségsegítés szervezett formáinak kiterjesztése a korai gyermekkorra;
– az egyéni képzési programok terjedése, a tehetségsegítõ munka megerõsödése az oktatási rendszeren belül;
– több a tehetségsegítésben részt vevõ tehetséges fiatal.
4.3.2. A tehetségsegítõ programok integrált rendszerének létrehozása
a) Magyarország és a környezõ országok magyarlakta területei tehetségsegítési lehetõségeit összefoglaló Tehetség-

térképének létrehozása, naprakészen tartása, elérhetõségének sokrétû, célzott biztosítása
– a Tehetségtérkép kezdeti összeállítása a rendelkezésre álló kapcsolódási pontok és adatok ellenõrzésével;
– adatbázis felállítása a tehetségsegítés iránt érdeklõdõkrõl, a tehetségsegítésben mentori, segítõi szerepet vállaló

személyekrõl és a tehetségsegítést más módon (is) támogatni kívánókról;
– a Tehetségtérkép folyamatos bõvítése a tehetségsegítõ szervezõdésektõl, a megalakuló Tehetségpontoktól, a tehet-

ségsegítés adatbázisába jelentkezõktõl kapott információkkal, valamint célzott PR akciókkal;
– a Tehetségtérkép információinak elérhetõvé tétele az Interneten keresztül, kiadványok formájában, célzott infor-

máció-szórás, telefonos és személyes tanácsadás segítségével;
– a nemzetközi tehetségsegítõ gyakorlat részletes felmérése, és a Magyarországon adaptálható vagy részelemeiben

hasznosítható példák kiemelése.
b) Szervezeti és programbeli együttmûködés
– a tehetségsegítõ programok egymásról való kölcsönös informáltságának biztosítása;
– a tehetségsegítõ programok hálózatképzõ együttmûködése;
– a fentiek keretében különös hangsúllyal: egyeztetés és szakmai fórumok sorozata a tudományos-innovatív, a mes-

terségbeli, a mûvészeti és a sport tehetségsegítés közös pontjainak, együttmûködési lehetõségeinek, szinergizmusainak
feltárására;

– a helyi, térségi, regionális és országos tehetségsegítést összefogó és irányító Tehetségsegítõ Tanácsok egymással és
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórummal történõ együttmûködésének kialakítása;
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7 A várható eredmények sorában csak az általános, és jobbára közvetett eredményeket tüntettük fel. A konkrét, számszerûsíthetõ, monitoring-jellegû eredmé-
nyek felsorolása a Program végrehajtását szolgáló akcióterv feladata lesz. Az akcióterv fogja részletezni azt is, hogy a megjelölt feladatokból melyek kerülnek
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül és melyek más formában való megvalósításra.



– az együttmûködések tapasztalatai alapján a felesleges átfedések az értékeket megõrzõ, az érintettek megegyezésén
alapuló, hosszú idõ alatt történõ átalakítása.

c) A folyamatosság, az életpálya nyomon követésének biztosítása
– a tehetséget segítõ lehetõségeknek a rátermettség, a rászorultság és a változó igények szerinti folyamatos biztosítá-

sa a segített életpálya teljességében;
– a tehetséges fiatalok és közülük a kiemelkedõen tehetségesek folyamatos nyomon követése a tehetségsegítés folya-

matából az életszakasz-határokon (iskolatípus váltás, lakóhelyváltás stb.) kiesõk számának csökkentése, a tehetségsegí-
tés folyamata hatékonyságának növelése érdekében;

– a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû fiatalokkal foglalkozó intézményrendszer bekapcsolása a tehetség-
segítésbe;

– létezõ programok adaptálása, illetve speciális programok kidolgozása az átfedések megteremtésére az életsza-
kasz-határokon (így például az óvoda-iskola, általános iskola-szakiskola-középiskola, középiskola-felsõoktatási intéz-
mény, BSc-MSc-PhD, iskola-munkahely átmenetekben, illetve a lakóhely megváltoztatása esetén)8;

– átjárási pontok megteremtése a különbözõ tehetségtípusokat segítõ programok és a tehetség adott formájának kü-
lönbözõ szintjeit segítõ programok, illetve programelemek között;

– a tanulmányi versenyeken, egyetemi és fõiskolai tudományos diákkörökben, Országos Tudományos Diákköri Kon-
ferencián, illetve más megmérettetéseken kitûntek számára folyamatos tehetségsegítõ programok célzott felajánlása;

– életpálya vizsgálatok a tehetségsegítõ programok hosszú távú és összesített (optimálisan: egymást erõsítõ) hatásá-
nak felmérésére.

Várható eredmények
– a tehetségsegítésben részt vevõ fiatalok megoszlásában tapasztalható területi egyenlõtlenségek csökkenése;
– a tehetségsegítésbõl indokolatlanul kiesõk számának csökkenése;
– a tehetségsegítõ programok hatékonyságának számottevõ növekedése;
– több a tehetségsegítésben részt vevõ tehetséges fiatal.
4.3.3. Az egyenlõ hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén
a) A tehetségsegítésrõl szóló információk egyenlõ elérhetõségének biztosítása
– az erõforrás térkép célzott tartalmi elérhetõségének biztosítása a különbözõ társadalmi-gazdasági háttérrel rendel-

kezõ csoportok, a különbözõ generációk (így például a kisgyermekek) számára, illetve az információk biztosítása a fo-
gyatékossággal élõk számára;

– az információkhoz való egyenlõ hozzáférés kívánalmainak fokozott érvényesítése a program rendezvényein és
kommunikációjában;

– a Tehetségpontok fokozott és célzott fejlesztése a hátrányos helyzetû térségekben.
b) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok számára indított adaptáló, segítõ programok
– a tehetségsegítésben részt vevõ szervezetek folyamatos együttmûködésének kialakítása a hátrányos és halmozottan

hátrányos helyzetû fiatalokkal kapcsolatot tartó, önkormányzati, állami és civil fenntartású intézményekkel, illetve szer-
vezetekkel;

– tehetségsegítõ, a tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével támogató programok szervezé-
se hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû – köztük a jelenleg vagy korábban állami gondoskodásban élõ –
gyermekek és fiatalok számára9.

c) Roma fiatalok számára indított adaptáló, segítõ programok
– a tehetségsegítésben részt vevõ szervezetek folyamatos együttmûködésének kialakítása az országos és területi roma

szervezõdésekkel;
– a helyi romaügyi referensek, a kisebbségi önkormányzatok, roma szervezetek, roma fiatalokat segítõ civil szerveze-

tek,valamint a Tehetségpontok közötti együttmûködés kialakítása;
– a tehetségsegítés formáihoz adaptáló, a tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével támo-

gató programok szervezése roma gyermekek és fiatalok számára10;
– a roma személyek tehetségsegítõvé válását támogató programok kidolgozása.
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8 Példaként ezzel a céllal összefüggõ célokat szolgálnak jelenleg a következõ programok: (középiskola – egyetem átmenet) Bolyai Mûhely Alapítvány,
Kutató Diákok Országos Szövetsége, Magyar Innovációs Szövetség, (iskola – munkahely átmenet) a jövõ közigazgatásáért humánerõforrás program, ECNIS
program, mûvészeti ösztöndíjak, határon túli magyar irodalmi ösztöndíj, Nemzeti Kiválóság Program, diplomás pályakezdõk ösztöndíjas foglalkoztatása,
ÖTLET önkéntes program.
9 Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi és Szakiskolai
Programja, Arany János „plusz” program a felsõoktatásban, a tehetséggondozó iskola hálózat speciális programjai a hátrányos helyzetû fiatalok számára.
10 Collegium Martineum, Gandhi Gimnázium, egyetemi roma tehetséggondozó program, Romaversitas Alapítvány, roma ösztöndíj.



d) Fogyatékossággal élõk számára indított adaptáló, segítõ programok
– a tehetségsegítésben részt vevõ szervezetek folyamatos együttmûködésének kialakítása a fogyatékossággal élõket

segítõ szervezõdésekkel, illetve a fogyatékossággal élõk szervezeteivel;
– a fogyatékossággal élõk tehetségsegítõ formáinak áttekintése és adaptáló, áthidaló megoldások keresése minél

többjüknek minél többfajta tehetségsegítõ formába való bekapcsolására. 11

e) A nemi egyenlõség érvényesítésének figyelembevétele
– annak felmérése, hogy a tehetségsegítés mely formáira jellemzõ a résztvevõk kívánatos nemi arányának jelentõs el-

tolódása és speciális program kidolgozása ezen arányok változtatására;
– azon tehetség-területeken, ahol a tehetségsegítõ programokban résztvevõk kívánatos nemi arányának jelentõs elto-

lódása tapasztalható, a kisebbségben lévõ nem sikertörténeteinek fokozott bemutatása a program rendezvényein és kom-
munikációjában.

Várható eredmények
– a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû, roma, jelenleg vagy korábban állami gondoskodásban, illetve fogya-

tékossággal élõ tehetséges fiatalok bemutatása révén a társadalomban élõ elõítéletek csökkentése;
– a tehetségsegítõ programok megvalósítása során a nemi esélyegyenlõség fokozott biztosítása;
– több hátrányos, halmozottan hátrányos, roma, jelenleg vagy korábban állami gondoskodásban, illetve fogyatékos-

sággal élõ fiatal részvétele a tehetségsegítõ programokban.
4.3.4. A tehetséges fiatalok társadalmi felelõsségének növelése
a) A tehetséges fiatalok önszervezõdésének elõsegítése
– a tehetséges fiatalok együttmûködését, közös tanulását, alkotómunkáját elõsegítõ megoldások terjesztése;
– a tehetséges fiatalok már megalakult szervezetei12 fejlõdésének segítése;
– annak folyamatos áttekintése, hogy hol van lehetõség a tehetséges fiatalok további önszervezõdõ szervezeteinek

megalakulására, ennek a jó példák bemutatásával, közös fórumok szervezésével történõ bátorítása és támogatása;
– a tehetséges fiatalok szervezetei közötti együttmûködés segítése;
– a tehetséges fiatalok szervezetei kapcsolatrendszerének bõvítése a tehetségsegítõ szervezetekkel, a Tehetségsegítõ

Tanácsokkal, a Nemzeti Tehetségsegítõ Körrel és a tehetséges fiatalok életét segítõ más szervezõdésekkel.
b) A tehetséges fiatalok ön-menedzselõ, innovációs és vezetõi készségeit fejlesztõ programok kialakítása, bevezeté-

se, majd elterjesztése
– annak áttekintése és felmérése, hogy a jelenleg futó változatos ön-menedzselõ, innovációs és vezetõi készségeket

fejlesztõ programok mennyiben alkalmasak a tehetséges fiatalok ilyen készségeinek fejlesztésére, hányféle ilyen prog-
ram kell a különbözõ tehetségfajták speciális igényei és életpálya-típusai szerint, és hogy a tehetséges fiatalok speciális
igényeit az egyes területeken új program vagy a létezõ programok speciális kiegészítése szolgálja-e a legjobban;

– az ön-menedzselõ, innovációs és vezetõi készségeket fejlesztõ programoknak és program-kiegészítéseknek a tehet-
ségfajtákhoz és az igényekhez igazodó kialakítása és fokozatos bevezetése 13;

– az ön-menedzselõ, innovációs és vezetõi készségeket fejlesztõ programok elterjesztése és a programok keretében,
illetve azt kiegészítõ módon a tehetséges fiataloknak a tehetséget „hasznosító”, illetve a tehetséghasznosulást segítõ
cégek, szervezetek és szervezeti keretek képviselõivel való szervezett összeismertetése. 18

c) A tehetséges fiatalok életvitelének segítése
– a mûködõ életviteli tanácsadó szolgálatok bekapcsolása a tehetségsegítés folyamatába, e szolgálatok a tehetségse-

gítõ programokkal és a Tehetségpontokkal alkotott;
– kapcsolatrendszerének kialakítása, azokon a pontokon, ahol szükséges, speciális további életviteli tanácsadó szol-

gáltatások nyújtása;18

– az életviteli tanácsadáson belül különös hangsúlyú elemként a tehetséges fiatalok kudarcainak, frusztrációinak és
konfliktusainak kezelésére szolgáló, speciális segítõ mechanizmusok kidolgozása.

d) Tehetségbónusz-Tehetségbatka program
– a korábbi nemzetközi és hazai példák tapasztalataiból kiindulva14 egy olyan virtuális pénzzel (Tehetségbatka) mû-

ködõ folyószámla-rendszer kidolgozása, amely számon tartja azt, hogy a rendszerbe belépett tehetséges fiatal mekkora
értéket kapott a tehetsége fejlesztéséért, és nyilvántartja azt is, hogy akár õ, akár a vele egy csoportban lévõ családtagjai,
barátai, ismerõsei milyen értékben adtak vissza a közösségnek tehetségfejlesztõ munkát;

2008/171. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20803

11 Paralimpiák, sajátos nevelési igényû tanulók versenyei.
12 E szervezetek egy kezdeti és folyamatosan bõvülõ listája itt található: http://www.tehetsegpont.hu/96–11458.php
13 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv felsõoktatási programjai.
14 Lásd külföldön a francia Mouvement des réseaux d’échange réciproque de savoirs mozgalmat, vagy a változatos Local Exchange Trading System
(LETS)-eket: amerikai Scrip-systems, Time dollars, német és osztrák Regional Currency Complement, svájci Talent program, vagy az Euro Barter experiment,
illetve az Environment money kezdeményezéseket, vagy itthon pl. a marcali Hétszínvirág általános iskola kezdeményezéseit, illetve a Tálentum Kör tapasz-
talatait.



– a Tehetségbatka rendszer fontos, értéktisztázó elemeként a tehetségfejlesztõ munkaformák virtuális értékének
folyamatos egyeztetése, ezen egyeztetés rendszerének megteremtése (,,a tehetségsegítõ munkaformák virtuális piaca”);

– a Tehetségbatka rendszer kísérleti bevezetése után annak megfontolása, hogy milyen feltételek mellett váltható át a
rendszerbe betett tehetségfejlesztõ munka egyébként csak pénzért megvásárolható tehetségfejlesztõ eszközök vagy szol-
gáltatások igénybevételére (Tehetségbónusz program);

– a Tehetségbatka rendszertõl függetlenül is annak átgondolása, hogy milyen – egyébként csak pénzért megvásárol-
ható – tehetségfejlesztõ eszközök vagy szolgáltatások csökkent költségû, vagy ingyenes igénybevételére nyílik lehetõ-
ség, és milyen tehetségfajtával és tehetségszinttel rendelkezõ fiataloknak érdemes szervezett segítséget nyújtani (Tehet-
ségbónusz program).15

Várható eredmények
– a kiemelkedõen tehetséges fiatalok speciális és nagy értékû igényei megoldásának szervezett, szakmailag és társa-

dalmilag ellenõrzött segítése;
– a tehetség és a tudás értékének jobb tudatosítása;
– a tehetség hasznosulásának növekedése;
– a tehetségeket segítõk jobb elismerése;
– a tehetséges fiatalok elkallódásának, pályája megtörésének, kiégésének csökkenése;
– a tehetséges fiatalok itthon maradása és hazatérése esélyeinek javulása;
– a tehetséges fiatalok kapcsolatrendszerének gazdagodása;
– a tehetséges fiatalok társadalmi beilleszkedésének javulása;
– tehetségbarát társadalom kialakulása.
4.3.5. A tehetségsegítõ emberek és szervezetek megbecsülése
a) A tehetségeket segítõk fokozott anyagi megbecsülése
– tehetségsegítõ óvodai, általános és középiskolai, szakiskolai pedagógusok fokozott anyagi megbecsülése 16;
– a tehetségeket segítõ felsõoktatási és tudományos szakemberek fokozott anyagi megbecsülése 17;
– a szakképzésben, a mesterségbeli tehetség segítésében résztvevõk fokozott anyagi megbecsülése;
– a mûvészeti tehetségeket segítõ szakemberek fokozott anyagi megbecsülése;
– a sporttehetségeket segítõk fokozott anyagi megbecsülése.
b) A tehetségeket segítõk tehermentesítése, kiégésének elkerülése
– a tehetségeket segítõ általános és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítésére szolgáló program kidolgozá-

sa (pályázati úton elnyerhetõ alkotóév, segítõ pedagógiai asszisztens és órakedvezmény);
– az a) pontban részletezett segítõ szakemberek kudarcainak, frusztrációinak és konfliktusainak kezelésére szolgáló,

szupervíziós, segítõ mechanizmusok kidolgozása;
– az a) pontban részletezett segítõ szakemberek pihenését, feltöltõdését szolgáló program kidolgozása.
c) A tehetségeket segítõk erkölcsi elismerése
– a tehetségeket segítõ, az a) pontban részletezett pedagógusok és szakemberek számára díjak és kitüntetések alapítá-

sa és adományozása18;
– a tehetségeket segítõk részvétele és partnerként kezelése a tehetségfajtához kapcsolható szakmai közélet legmaga-

sabb szintû fórumain;
– a kiemelkedõ tehetségsegítõk bemutatása a tevékenységgel kapcsolatos, illetve más irányú rendezvényeken, a mé-

diában és más kommunikációs csatornák segítségével.
d) A tehetségsegítõket támogató környezet megbecsülése
– a tehetségsegítõket támogató munkahelyi vezetõk erkölcsi és anyagi megbecsülése (Kiváló Tehetséggondozó Ve-

zetõ díj alapítása);
– a tehetségeket közvetlenül, a tehetségsegítõk támogatásával segítõk (így például a tehetségsegítés feltételeit javító

közéleti emberek, a tehetségsegítõket partnerként befogadó szakmai szervezetek meghatározó emberei, a médiában dol-
gozók stb.) megbecsülése.19

Várható eredmények
– a tehetség és a tudás értékének jobb tudatosítása;
– a tehetségeket segítõk kiégésének elkerülése;
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15 A Tehetségbónusz program egy szûkebb körben történõ szervezett mûködésére példák a magyar állam tulajdonában lévõ, kiváló mûvészek által használt
mesterhangszerek, vagy a Nemzeti Kulturális Alap hangszer-támogatási lehetõségei.
16 Új Tudás – Mûveltséget Mindenkinek Program: minõségi bérpótlék emelés, kutató tanári ösztöndíj.
17 Új Magyarország Fejlesztési Terv: Nemzeti Kiválóság Program.
18 Ilyenek például: Mestertanár Aranyérem, Prima Primissima-díj, Rátz Tanár úr-díj, Pro Talento-díj, MOL Tehetséggondozásért díj, Kajtár Márton Emlékdíj,
Kutató Tanár tudományos ösztöndíj és az MTA számos díja.
19 Ilyenek például: Kármán Tódor-díj, Kutató Tanár pártoló díj és az MTA számos díja.



– a tehetségeket segítõk számának növekedése;
– a tehetségsegítés magasabb szakmai színvonala;
– tehetségbarát társadalom kialakulása.
4.3.6. A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítõ környezet kialakítása
a) Tehetséges fiatalok környezetének indított programok
– a tehetséges fiatalok szüleinek, családjának, baráti körének a tehetséges fiatal speciális helyzetét, tudásának speciá-

lis értékét tudatosító programok indítása;
– a tehetséges fiatal környezetével kialakuló konfliktusainak kezelésére szolgáló segítõ mechanizmusoknak a

4.3.4. c) pontban leírtaknak megfelelõ kialakítása.
b) Tehetségnapok
– az országos és fõként a helyi tehetségsegítõ lehetõségek bemutatására, a helyi környezet mozgósítására a helyi

Tehetségpontok tartalmi és anyagi segítésére, valamint a tehetség helyi hasznosításának elõsegítésére Tehetségnapok
rendszerek megszervezése;

– a Tehetségnapokon megjelenõk igényük szerinti folyamatos bekapcsolása a tehetségsegítés programrendszerébe.
c) Tehetség a médiában
– állandóan frissített kommunikációs választék kidolgozása a sikeres tehetségek, tehetségsegítõ szakemberek és

programok, valamint tehetségfejlesztõ közösségek bemutatására, megbecsültségük növelésére (pl. régebben élt és mai
tehetséges fiatalok életútjának, sikereinek élményszerû bemutatása; kiváló tehetségsegítõk bemutatása, vallomásai ar-
ról, hogy mi a tehetség és hogyan lehet segíteni);

– a tehetségekkel, sikereikkel kapcsolatos állandó hírszolgáltatás biztosítása.
d) A sikeres kezdeményezések, uniós és más külföldi jó gyakorlatok adaptálása
– a Nemzeti Tehetség Programmal, a sikeres tehetségekkel, tehetségsegítõ szakemberekkel és programokkal, vala-

mint tehetségfejlesztõ közösségekkel kapcsolatos információk angolul, és ha szükséges más idegen nyelven való folya-
matos megjelenítése és a 2011-es magyar EU elnökségbõl adódó lehetõségeket is felhasználva megismertetése mind az
EU-ban, mind más országokban;

– az arra alkalmas sikeres tehetségsegítõ kezdeményezések külföldi adaptációra való elõkészítése;
– magyar kezdeményezésû EU-Tehetségnapok megrendezése.
Várható eredmények
– a tehetség és a tudás értékének jobb tudatosítása;
– a tehetség hasznosulásának növekedése;
– a tehetségeket segítõk jobb elismerése;
– a tehetséges fiatalok elkallódásának, pályája megtörésének, kiégésének csökkenése;
– a tehetséges fiatalok itthon maradása és hazatérése esélyeinek javulása;
– a tehetséges fiatalok társadalmi beilleszkedésének javulása;
– a tehetségsegítõ programok hatékonyságának számottevõ növekedése;
– Magyarország tehetségbarát imázsának növekedése az EU-ban és más országokban;
– tehetségbarát társadalom kialakulása.
Az alábbi ábra összefoglalóan mutatja be a Nemzeti Tehetség Program prioritásaival összefüggõ programelemek vár-

ható eredményeinek a Nemzeti Tehetség Program célrendszerével való összefüggését:
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5. A CÉLKITÛZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTÕ SZERVEZETRENDSZER

5.1. Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

– a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának koordinálására és a Nemzeti Tehetség Alap felügyeletére Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum megalakítása és mûködtetése;

– a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum kapcsolatrendszerének kialakítása a tehetségsegítésben részt vevõ
szervezetekkel, a Tehetségpontokkal és a Tehetségsegítõ Tanácsokkal;

– a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum összetételének és mûködésének kétévente történõ áttekintése.

5.2. Tehetségsegítõ Tanácsok rendszerének kialakítása

– a helyi és regionális tehetségsegítõ kezdeményezések koordinálását végzõ Tehetségsegítõ Tanácsok mûködési
irányelveinek kidolgozása;

– helyi és regionális Tehetségsegítõ Tanácsok megalakítása;
– a Tehetségsegítõ Tanácsok egymással, a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanáccsal és a Tehetségügyi Koordinációs Fó-

rummal kialakított kapcsolódásainak, együttmûködésének a 4.3.2. b) pontban leírt segítése.

5.3. Tehetségpontok hálózata20

– a tehetség fajtáit és szintjét felmérõ, a tehetséges fiatalok számára speciális programokat ajánló és a tehetségek kör-
nyezetét tehetségbarát irányba fejlesztõ Tehetségpontok létrehozása országos szinten, minden régióban, megyében és a
kistérségekben;

– módszertani irányelvek, segédanyagok, a szakmai minimum és az optimális mûködés feltételrendszerének (reputá-
ciós rendszer, Kiváló Tehetségpontok) meghatározása a Tehetségpontok számára;

– a Tehetségpontok tehetségfajtára, a tehetség szintjére, életkorra, a segítség fajtájára vonatkozó számbavétele és
naprakészen tartása;

– a Tehetségpontok hálózatképzõ együttmûködésének fokozatos kialakítása, az együttmûködést gátló konfliktusok
szervezett kezelése.

5.4. A Nemzeti Tehetségsegítõ Kör megalakítása

– a tehetségek fejlõdését és érvényesülését szakmai háttérrel, kapcsolati tõkével, lehetõségek biztosításával és/vagy
anyagi eszközökkel segítõ hazai és külhoni magánszemélyekbõl és jogi személyek képviselõibõl álló Nemzeti Tehetség-
segítõ Kör létrehozása;

– a Nemzeti Tehetségsegítõ Kör helyi (külföldi és hazai), valamint tehetségfajtákra, tevékenységi területekre szako-
sodott tagozatainak átgondolt fejlesztése, a Kör tagságának növelése;

– a Nemzeti Tehetségsegítõ Kör és az üzleti klubok kapcsolatrendszerének kialakítása, a tehetség hasznosulását elõ-
segítõ, mediáló szervezetek alapítása, hatókörük kiterjesztése;

– annak átgondolása, hogy a Nemzeti Tehetségsegítõ Kör tagsága mennyiben függ össze a Nemzeti Tehetség Alapba
történõ befizetésekkel, és a Nemzeti Tehetség Alap befizetõi oldalának a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum-
ban biztosított képviseletével.

5.5. A Nemzeti Tehetség Program erõforrás térképe

Az alábbi ábra összefoglalóan ábrázolja a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában résztvevõ szervezet-csopor-
tokat, és vázlatosan feltünteti a tehetségsegítés tematikus irányait és korcsoportjait. 21
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20 A már mûködõ Tehetségpontok listáját lásd itt: http://www.tehetsegpont.hu/96–11464.php Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézetben folyó tehetséggon-
dozó programok (Arany János Tehetséggondozó, Kollégiumi és Kollégiumi-Szakiskolai Program, Országos Tudományos Diákköri Mozgalom, Kiváló Tehet-
ségek Gondozása Program) révén az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet is bekapcsolódik a „Tehetségpontok” hálózatba.
21 A jelenlegi vázlatos erõforrás térkép majdani részletezésének egy vázlatos példájaként említjük meg, hogy a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanácsnak (és a
Tanács jogi képviseletét ellátó Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetségének) 2008 júniusában a következõ 23 tagszervezete volt:
Amõba Alapítvány (Erdély), Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, Aranyelme Egyesület, Bethlen Gábor Alapítvány (Nagy-
enyed, Erdély), Bolyai Mûhely Alapítvány, Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért (Zenta, Vajdaság), Csányi Sándor Alapítvány a Gyer-
mekekért, Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, Kocka Kör (Debrecen), Kutató Diákok Országos Szövetsége, Kutató Diákokért Alapít-
vány, Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Logos Alapítvány, Magyar Innovációs Alapítvány, Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Tehetséggondozó
Társaság, Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Szlovákai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Talentum Mûhely
(Gyõr), Tehetséges Magyarországért Alapítvány, Tehetségpártolók Baráti Köre, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete.
A Tanács 2008 júniusában 78 partner-szervezettel rendelkezett, amelyek aktuális listája itt található: http://www.tehetsegpont.hu/96–11600.php
A Tanács 2008 júniusában még további 598 tehetségsegítõ önkormányzati, egyházi és civil szervezetet tartott nyilván.



A tehetségsegítés erõforrás-térképe ma még rendkívül hiányos. Messze nem tartalmaz minden résztvevõt, nem tartal-
mazza a résztvevõk területi eloszlását és mûködési területük (hatókörük) nagyságát. Ma még kevés rendszerbe foglalt és
érvényes információval rendelkezünk az egyes szereplõk hozzájárulásának pontos spektrumáról és színvonaláról. Mind-
ezen információk összegyûjtése és minden résztvevõ számára célzottan való elérhetõvé tétele a Nemzeti Tehetség Prog-
ram egyik fontos célkitûzése.

A tehetségsegítés tematikus irányai és korcsoportjai szerint differenciálható munka a legtöbb esetben már ma is össze-
hangoltan, egymásra épülve és egymást kiegészítve valósul meg. Ugyanakkor a tehetségsegítõ kezdeményezések
együttmûködése ma még messze nem használja ki azokat az együttmûködési lehetõségeket, amelyek számottevõen
növelhetnék munkájuk hatékonyságát. Emiatt az erõforrástérkép kapcsolatrendszere ma még meglehetõsen szakadozott.
A kapcsolatrendszer bõvítése, integrált rendszerbe szervezése is a Nemzeti Tehetség Program egyik fontos feladata.

6. FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE

A tehetséget leíró elméletekbõl többet is számon tart a szakirodalom, napjainkban a legáltalánosabban a Renzulli-féle
elmélet az elfogadott. Ez a modell négy összetevõjét emeli ki a tehetségnek:

– átlag feletti általános képességek,
– átlagot meghaladó speciális képességek,
– kreativitás, és
– a feladat iránti elkötelezettség.
Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintû elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi

képességek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más és más az
egyes speciális tehetség-területeken.

A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekbõl rendkívül sokféle van, és az általánosan
elfogadott Gardner-féle csoportosítás alapján hétféle speciális képességcsoport különíthetõ el: nyelvi, zenei, matemati-
kai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesz-
téshez kiindulási alapként szolgálnak.

A kreativitás is több elembõl épül fel: problémaérzékenység, a problémák újradefiniálása, a gondolkodási mûveletek
hatékony alkalmazása, a gondolkodás rugalmassága és eredetiség. Ez az összetevõ is meghatározó a tehetség funkcioná-
lásában, hiszen a tehetségre egyebek között éppen az a jellemzõ, hogy problémahelyzetekben új megoldásokat talál, s ez
kreatív képességek nélkül elképzelhetetlen.

A feladat iránti elkötelezettség olyan személyiség-tényezõket foglal magába, amelyek a magas-szintû teljesítményhez
az energiát biztosítják: érdeklõdés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás stb. Az elõzõekben ismertetett általá-
nos és speciális képességek bármilyen magas szintre is fejlõdhetnek, e háttértényezõk kellõ fejlettsége nélkül nem jöhet
létre magas szintû teljesítmény.

Tehetségesnek tehát azok tekinthetõk, akik – a négy fenti összetevõ ötvözeteként értelmezett – kiváló adottságaik
alapján magas szintû teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén.

2008/171. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20807



Az elõzõekben leírt tehetség-összetevõket az egyén nem készen kapja, az öröklõdés ebben nem kizárólagos faktor,
hanem ezek hosszas fejlesztõ munka eredményeként számottevõen tovább formálódhatnak, fejlõdhetnek az élet során.
E fejlõdési folyamatban a család, az iskola, a társak és a társadalom többi szereplõjének a befolyása meghatározó jelen-
tõségû. E sokrétû kölcsönhatásokat írják le a Gagné-, a Renzulli-Mönks- vagy a Czeizel-féle modellek.

A tehetség a fentiekbõl következõen sok esetben akár hosszú ideig is rejtve maradhat. A tehetséges fiatal igen sokszor
önmaga is elrejti tehetségét, hogy a közösség különlegessége miatt ne vesse ki magából. Sokszor a tehetség egy bizonyos
területen megjelenõ, kivételesen magas szintje mellé egyik vagy másik területen olyan nagy hátrány társulhat, amely a
mégoly kivételes tehetség felismerését is megnehezíti. Mindebbõl fakadóan soha nem tudhatjuk, hogy a látszólag nem
tehetséges ember nem hordoz-e zárt, eddig még fel nem ismert tehetség-tartalmakat.

Ugyanakkor a tehetség mértékének eloszlása nem egyenletes. Az átlagon felüli képességekkel megáldott fiatalok ará-
nya akár a társadalom 20-25 százalékát is elérheti, de a kivételes képességekkel rendelkezõk a társadalom 1-2 százalékát
teszik ki csupán. A rendkívüli képességekkel rendelkezõ zseni nagyon ritkán elõforduló kincs. A kivételes képességek-
nek nyilvánvalóan kivételes lehetõségek kellenek. Az a tehetségsegítés azonban, amelyik különösen az életkor korai
szakaszában csalhatatlanul kiválasztja a kivételes tehetségeket, és a többiekkel nem törõdve egy elzárt kasztot, elitet
képez belõlük, nemcsak morálisan vállalhatatlan, hanem szakmailag is hibás. A társadalmilag is hasznos tehetségsegítés
piramis-jellegû, amely az egyre kivételesebb képességû fiataloknak egyre kivételesebb lehetõségeket biztosít, de nyitva
hagyja a piramis különbözõ lépcsõfokai között az átjárást, és ezzel a tehetségsegítõ folyamatban részt vevõ minden
fiatalt egyre fokozódó teljesítményre és elkötelezettségre sarkallja.

A tehetségsegítés tehát nem ellentéte a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekkel és fiatalokkal
való kiemelt törõdésnek, hiszen a két csoport nyilvánvalóan átfedésben van egymással. A tehetségsegítésben egyszerre
kell tudni érvényesíteni a tehetséges, de hátrányos helyzetû fiatal esélyeinek javítását, és (az eredeti helyzetétõl függet-
lenül) az átlagon felüli, kiemelkedõ vagy rendkívüli képességû fiatal tehetségéhez méltó, annak megfelelõ kiemelt segí-
tését.

7. A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM FINANSZÍROZÁSA ÉS IDÕSZAKOS ÁTTEKINTÉSE

7.1. Finanszírozás

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának egyik kiemelt eszköze a 2. számú mellékletben leírt, az oktatásért
felelõs minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzatai között létrehozandó Nemzeti Tehetség Alap elõirányzat. A Nemzeti
Tehetség Alap költségvetési forrásait az Országgyûlés a mindenkori költségvetési törvényben határozza meg. A Nemze-
ti Tehetség Alap nyitott, abba hazai és külhoni magán és jogi személyek befizethetnek. A Nemzeti Tehetség Alap fel-
használását az OGY jelen határozatának 3. számú mellékletben leírt Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum figye-
lemmel kíséri. A Nemzeti Tehetség Alapba befizetõ magán- és jogi személyek képviselõi részt vesznek a Nemzeti Tehet-
ségügyi Koordinációs Fórum munkájában. A Nemzeti Tehetség Alapba befizetõk képviseletének számaránya követi a
Nemzeti Tehetség Alapba történõ befizetések mértékét. A pontos számarányt a Fórum Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata határozza meg arra figyelemmel, hogy a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumban az Alapba befizetõk képvi-
seletét ellátó személyek száma legfeljebb öt fõ lehet. A Nemzeti Tehetség Programról szóló, elsõ alkalommal 2011-ben
esedékes tájékoztatás alkalmával a Kormánynak ki kell térnie arra, hogy a Nemzeti Tehetség Alapba a Nemzeti Tehetség
Alapból segített tehetségek sikeres életpályájuk késõbbi szakaszában történõ befizetése mennyiben indokolt.

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának a Nemzeti Tehetség Alap mellett fontos elemei az Új Magyarország
Fejlesztési Tervnek a tehetségsegítéssel kapcsolatos programjai, és a tehetségek segítésére a cégek, a magánszemélyek,
valamint más pályázatos és támogatási formák által a Nemzeti Tehetség Alaptól függetlenül biztosított források.

7.2. A Nemzeti Tehetség Program idõszakos áttekintése

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásáról a 78/2008. (VI. 13.) OGY határozatnak megfelelõen a Kormány két-
évente tájékoztatja az Országgyûlést. A tájékoztatást széles körû, a tehetségsegítésben mûködõ költségvetési, önkor-
mányzati, egyházi és civil szervezetekre is kiterjedõ adatgyûjtés és szakmai fórumokon történõ eszmecserének kell meg-
elõznie. A szakmai fórumokon zajló eszmecserébe be kell vonni a tehetségsegítés határon túli magyar szervezeteit is.
A 2011-ben esedékes elsõ tájékoztatás alkalmával a Kormánynak ki kell térnie arra, hogy egy, a tehetségekkel kapcsola-
tos törvény megalkotása mennyiben indokolt.
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2. számú melléklet a 126/2008. (XII. 4.) OGY határozathoz

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elvei

1. A Nemzeti Tehetség Program finanszírozására, a tehetségek segítésére használt támogatások hatékonyabb felhasz-
nálására, a magán- és jogi személyek a tehetségek segítéséért történõ hozzájárulásnak a segítésére a Kormány az oktatá-
sért felelõs minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzatai között Nemzeti Tehetség Alap elõirányzatot hoz létre.

2. A Nemzeti Tehetség Alap forrásai a következõk:
a) az állami költségvetésnek a költségvetési törvényben elkülönített elõirányzatként meghatározott része;
b) a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprésze tárgyévi eredeti bevételi elõirányzatának 3%-a;
c) a magánszemélyek személyi jövedelemadója 1%-ának az adózók rendelkezése szerint felajánlott része;
d) természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetek pénzbeli, vagy

természetbeni hozzájárulásai, adományai.

3. A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását a Nemzeti Tehetség Alap elõirányzat felhasználásán túl
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap „1. Hazai innováció támogatása” címbõl pályázati úton biztosított forrás
szolgálja.

4. A Nemzeti Tehetség Alap – a befizetõ kérésére – biztosítja a magán- és jogi személyek befizetései felhasználá-
sának elkülönített kezelését, és arról a befizetõnek elszámolást ad.

5. A Nemzeti Tehetség Alap forrásai az Oktatásért Közalapítvány külön erre a célra létrehozott alszámlájára
kerülnek.

6. A Nemzeti Tehetség Alap felhasználását az Oktatásért Közalapítvány a Nemzeti Tehetség Program kétéves cselek-
vési programjának megfelelõen, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum szakmai iránymutatására figyelemmel
végzi.

3. számú melléklet a 126/2008. (XII. 4.) OGY határozathoz

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és mûködésének elvei

1. A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának és a tehetségek segítésére szolgáló programok nyomon követésére,
hatékonyságuk növelésére a Kormány a feladatkörükben érintett államigazgatási szervek, a tudomány képviselõi, vala-
mint a tehetségsegítésben érdekelt gazdasági szereplõk és civil szervezetek részvételével hozza létre a Nemzeti Tehet-
ségügyi Koordinációs Fórumot (a továbbiakban: Fórum).

2. A Fórum feladatai:
a) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának figyelemmel kísérése, közremûködés a Nemzeti Tehetség Program-

ról szóló kétévente esedékes országgyûlési beszámoló elõkészítésében;
b) a Nemzeti Tehetség Alap mûködésének figyelemmel kísérése, javaslattétel a Nemzeti Tehetség Alap forrásainak a

felhasználására, a tehetségek felismerésének, kiválasztásának, segítésének, õk és mestereik elismerése különbözõ for-
máinak, az ezeket oktató programoknak, valamint a tehetséges fiatalok önfejlesztõ munkájának, kapcsolatépítésének,
önszervezõdésének, és társadalmi felelõsségvállalásának különös hangsúllyal történõ támogatása érdekében;

c) javaslattétel a Magyarországon folyó állami, önkormányzati, egyházi és civil tehetségsegítõ munka összehango-
lására;

d) javaslattétel a tehetségsegítés és az e célra rendelkezésre álló források felhasználásának hatékonyságát vizsgáló
kutatásokra, a kutatási eredmények alapján a hatékonyságot növelõ javaslatok megfogalmazása;

e) a tehetségsegítést érintõ kormányzati rendelkezések és programok véleményezése;
f) javaslatok kidolgozása a tehetségsegítést érintõ jogszabályi, szervezeti és szakmai megoldásokra;
g) állásfoglalások elfogadása és nyilvánosságra hozatala a tehetségsegítéssel kapcsolatos kérdésekben;
h) a hazai és határon túli magyar tehetségsegítõ munka együttmûködésének elõsegítése;
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i) a hazai tehetségsegítõ munka eredményeinek elterjesztése az Európai Unión belül és más országokban;
j) a tehetségsegítés társadalmi támogatottságát növelõ programok kidolgoztatása és támogatása.

3. A Fórum elnöke az oktatásért felelõs miniszter, társelnökei a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács elnöke, az Ország-
gyûlés oktatási és tudományos bizottsága által delegált országgyûlési képviselõ és a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke. A Fórum tagjai megválasztásának és a Fórum mûködésének szabályaira a Fórum elnöke és társelnökei tesznek ja-
vaslatot a Kormány számára.

4. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum munkáját segítõ szervezetnél e feladatával összefüggõen felmerült
költségek forrását a Tehetség Alap terhére kell megtervezni.

5. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum mûködésére és feladatainak ellátására fordított évenkénti költség
nem haladhatja meg a Nemzeti Tehetség Alap adott évre vonatkozó bevételi forrásainak 1%-át.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve 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) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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08.3557 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy
2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani.
Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat
a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék
be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges.
(Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
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