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 I. ORSZÁGGYŰLÉS
 	1	Országgyűlés Hivatala
 	1	Országgyűlés hivatali szervei			12 408,7
 	1	Működési költségvetés		550,0
 	1	Személyi juttatások	6 964,0
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 741,4
 	3	Dologi kiadások	2 627,3
 	2	Felhalmozási költségvetés
 	1	Intézményi beruházási kiadások	337,0
 	2	Felújítás	1 289,0
 	1. cím összesen:	12 958,7	550,0	12 408,7
 
 	5	Közbeszerzések Tanácsa			153,9
 	1	Működési költségvetés		668,8
 	1	Személyi juttatások	282,3
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	94,1
 	3	Dologi kiadások	405,5
 	2	Felhalmozási költségvetés
 	1	Intézményi beruházási kiadások	30,0
 	2	Felújítás	10,8
 	5. cím összesen:	822,7	668,8	153,9
 
 	6	Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása	110,0
 	7	Pártok támogatása
 	1	Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
 	1	Magyar Szocialista Párt	969,2
 	2	FIDESZ — Magyar Polgári Párt	817,4
 	3	Szabad Demokraták Szövetsége	282,0
 	4	Magyar Demokrata Fórum	284,1
 	2	Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
 	1	Munkáspárt	39,8
 	3	Magyar Igazság és Élet Pártja	87,0
 	7	Centrum Párt	69,4
 	6—7. cím összesen:	2 658,9
 
 	10	Magyar Rádió támogatása
 	1	Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire	4 529,5
 	2	Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására	660,0
 	11	Magyar Televízió támogatása
 	1	Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire	6 999,2
 	12	Duna Televízió támogatása
 	1	Duna Televízió műsorterjesztési költségeire	1 096,4
 	13	A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére	7 191,8
 	14	Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása	1 522,2
 	15	Üzemben tartási díj pótlása	20 397,0
	16	Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
	1	Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelésére		6 000,0
 	10—15. cím összesen:	42 396,1
 	I. fejezet összesen:	64 836,4	1 218,8	12 562,6
 
 
 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
 
 	1	Köztársasági Elnöki Hivatal
 	1	Köztársasági Elnöki Hivatal			716,3
 	1	Működési költségvetés
 	1	Személyi juttatások	278,8
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	89,2
 	3	Dologi kiadások	257,0
 	2	Felhalmozási költségvetés
 	1	Intézményi beruházási kiadások	89,3
 	3	Kölcsönök	2,0
 	2	Fejezeti kezelésű előirányzatok
 	2	Célelőirányzatok
 	1	Állami kitüntetések			144,0
 	1	Működési költségvetés
 	1	Személyi juttatások	102,0
 	3	Dologi kiadások	42,0
 	II. fejezet összesen:	860,3		860,3
 
 
 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
 
 	1	Alkotmánybíróság			1 057,1
 	1	Működési költségvetés		8,7
 	1	Személyi juttatások	583,0
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	191,6
 	3	Dologi kiadások	237,9
 	2	Felhalmozási költségvetés		34,7
 	1	Intézményi beruházási kiadások	58,0
 	2	Felújítás	30,0
 	III. fejezet összesen:	1 100,5	43,4	1 057,1
 
 
 
 
 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
 
 	1	Országgyűlési Biztos Hivatala			1 031,6
 	1	Működési költségvetés
 	1	Személyi juttatások	565,0
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	182,4
 	3	Dologi kiadások	280,5
 	2	Felhalmozási költségvetés
 	1	Intézményi beruházási kiadások	3,7
 	IV. fejezet összesen:	1 031,6		1 031,6
 
 
 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
 
 	1	Állami Számvevőszék			5 850,9
 	1	Működési költségvetés		19,0
 	1	Személyi juttatások	3 158,0
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	988,4
 	3	Dologi kiadások	1 113,3
 	2	Felhalmozási költségvetés		1,0
 	1	Intézményi beruházási kiadások	232,3
 	2	Felújítás	378,9
 	3	Fejezeti kezelésű előirányzatok
 	2	EU-hoz való csatlakozás programja
 	1	ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés			46,0
 	1	Működési költségvetés
 	1	Személyi juttatások	2,0
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0,7
 	3	Dologi kiadások	33,3
 	2	Felhalmozási költségvetés
 	1	Intézményi beruházási kiadások	10,0
 	V. fejezet összesen:	5 916,9	20,0	5 896,9
 
 
 VI. BÍRÓSÁGOK
 
 	1	Bíróságok			40 248,7
 	1	Működési költségvetés		4 121,1
 	1	Személyi juttatások	28 303,6
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 923,8
 	3	Dologi kiadások	6 159,6
 	5	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11,0
 	2	Felhalmozási költségvetés		8,6
 	1	Intézményi beruházási kiadások	695,3
 	2	Felújítás	285,1
 	2	Fejezeti kezelésű előirányzatok
 	1	Beruházás
 	1	Igazságszolgáltatás beruházásai			3 070,0
 	2	Felhalmozási költségvetés
 	4	Kormányzati beruházás	3 070,0
 	2	Ptk. alapján történő kártérítés			10,0
 	1	Működési költségvetés
 	3	Dologi kiadások	10,0
 	3	Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai
 	1	PHARE program
 	1	Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103-02)
 	1	Működési költségvetés		252,2
 	3	Dologi kiadások	252,2
 	2	Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02)
 	2	Felhalmozási költségvetés		432,7
 	1	Intézményi beruházási kiadások	432,7
 	4	Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek			1 419,6
 	1	Működési költségvetés
 	1	Személyi juttatások	606,0
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	139,6
 	3	Dologi kiadások	390,5
 	2	Felhalmozási költségvetés
 	1	Intézményi beruházási kiadások	283,5
 	5	Szabálysértési törvény módosításából eredő létszámfejlesztések			860,8
 	1	Működési költségvetés
 	1	Személyi juttatások	404,2
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	138,0
 	3	Dologi kiadások	102,6
 	2	Felhalmozási költségvetés
 	1	Intézményi beruházási kiadások	216,0
 	6	A Pp. módosításából eredő többletek			444,3
 	1	Működési költségvetés
 	1	Személyi juttatások	159,7
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17,6
 	3	Dologi kiadások	267,0
 	7	A hatósági eljárásban közreműködők díjának rendezése miatti fejlesztés			1 222,2
 	1	Működési költségvetés
 	1	Személyi juttatások	1 150,1
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	72,1
 	8	A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai			550,0
 	1	Működési költségvetés
 	3	Dologi kiadások	550,0
 	9	Egyéb létszámfejlesztések (informatikusi, tisztviselői és teremőri álláshelyek)			162,7
 	1	Működési költségvetés
 	1	Személyi juttatások	120,4
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	40,4
 	3	Dologi kiadások	1,9
 	VI. fejezet összesen:	52 802,9	4 814,6	47 988,3
 
 
 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
 
 	1	Ügyészségek			18 981,6
 	1	Működési költségvetés		80,0
 	1	Személyi juttatások	11 760,2
 	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 522,5
 	3	Dologi kiadások	2 926,0
 	5	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0
 	2	Felhalmozási költségvetés
 	1	Intézményi beruházási kiadások	642,9
 	2	Felújítás	150,0
 	3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	50,0
 	3	Kölcsönök	20,0	20,0
 	3	Fejezeti kezelésű előirányzatok
 	1	Beruházás
 	1	Igazságszolgáltatás beruházásai			670,0
 	2	Felhalmozási költségvetés
 	4	Kormányzati beruházás	670,0
 	2	Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai
 	1	PHARE támogatással megvalósuló programok
 	1	HU-0007-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése
 	2	Felhalmozási költségvetés		141,6
 	1	Intézményi beruházási kiadások	141,6
 	2	HU-0502-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése
 	2	Felhalmozási költségvetés		604,6
 	1	Intézményi beruházási kiadások	604,6
 	VIII. fejezet összesen:	20 497,8	846,2	19 651,6
 

