	1 				Miniszterelnöki Hivatal
		1 				Miniszterelnöki Hivatal igazgatás				2 355,0			2 749,7
			1				Működési költségvetés			0,4			394,4
				1				Személyi juttatások		1 503,9			1 488,2
				2				Munkaadókat terhelő járulékok		561,7			535,2
				3				Dologi kiadások		285,4			1 027,3
				5				Egyéb működési célú támogatások, kiadások		4,4			27,7
		2 				Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság				2 081,7			2 697,9
			1				Működési költségvetés			309,4			594,2
				1				Személyi juttatások		368,7			375,7
				2				Munkaadókat terhelő járulékok		140,5			144,9
				3				Dologi kiadások		1 033,7			1 489,4
				5				Egyéb működési célú támogatások, kiadások		1,5			7,6
			2				Felhalmozási költségvetés			16,0			24,5
				1				Intézményi beruházási kiadások		486,1			509,0
				2				Felújítás		151,0			130,7
				3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					6,0
				4				Egyéb központi beruházás		225,6			695,0
	2 				Magyar Közigazgatási Intézet				68,3			182,3
			1				Működési költségvetés			14,2			127,1
				1				Személyi juttatások		45,7			96,0
				2				Munkaadókat terhelő járulékok		16,5			31,3
				3				Dologi kiadások		18,3			107,3
			2				Felhalmozási költségvetés
				1				Intézményi beruházási kiadások		2,0			24,2
	3 				Kincstári Vagyoni Igazgatóság
		1 				Kincstári Vagyoni Igazgatóság				1 255,5			1 331,1
			1				Működési költségvetés			10,0			32,9
				1				Személyi juttatások		624,2			726,6
				2				Munkaadókat terhelő járulékok		243,4			269,2
				3				Dologi kiadások		331,0			324,4
				5				Egyéb működési célú támogatások, kiadások		0,6			1,3
			2				Felhalmozási költségvetés						7,9
				1				Intézményi beruházási kiadások		53,3			51,3
				2				Felújítás		9,0			2,5
				3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		4,0			6,4
		2 				Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás				489,6			756,7
			1				Működési költségvetés			1 778,2			1 490,8
				3				Dologi kiadások		1 630,2			1 197,9
			2				Felhalmozási költségvetés						53,8
				1				Intézményi beruházási kiadások					1,4
				2				Felújítás		320,0			208,6
				3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		23,3			35,8
				4				Egyéb központi beruházás		294,3			578,7
		3 				Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok				567,0			403,5
			1				Működési költségvetés			141,8			86,1
				3				Dologi kiadások		183,4			132,9
			2				Felhalmozási költségvetés
				1				Intézményi beruházási kiadások		400,4			248,4
				2				Felújítás		125,0			76,9
	4 				Üdülők
		9 				Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága							2,2
			1				Működési költségvetés
				1				Személyi juttatások					1,4
				2				Munkaadókat terhelő járulékok					0,3
				3				Dologi kiadások					0,1
	9 				Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1 				Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok				16,0			73,5
			1				Működési költségvetés						17,7
				1				Személyi juttatások		10,0
				2				Munkaadókat terhelő járulékok		4,0
				3				Dologi kiadások		2,0			43,7
				5				Egyéb működési célú támogatások, kiadások					499,4
			2				Felhalmozási költségvetés						12,3
				3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					98,9
		2 				Célelőirányzatok
			3 				Világbanki segély a 2000. évi dátumváltás probléma megoldására					11,7	11,7
			12 				Svéd–Magyar Európa tanulmányok képzési program					45,0
			14 				Modernizációs és Integrációs Program támogatása		137,0		137,0	107,9		76,2
			15 				Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása		30,0		30,0	30,0		30,0
			17 				X–400-as rendszer üzemeltetése		100,0		100,0	100,1		100,0
			18 				Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása		100,0		100,0	29,5		13,8
			41 				Bős–Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása	97,5		97,5	52,4	8,0	13,5
			42 				Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása		10,0		10,0	10,0		10,0
			43 				Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása		90,0		90,0	90,0		90,0
			52 				PHARE HU–9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje		579,0	579,0		253,3	253,3
			53 				PHARE HU–9503 Közigazgatás reformja		415,0	415,0		184,6	184,6
			54 				Állami vezetők egészségügyi ellátása		50,0		50,0	41,7		50,0
			56 				EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása	100,0		100,0			0,8
			57 				Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása		95,0		95,0	49,0		75,0
			58 				Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása		20,0		20,0	20,0		20,0
			59 				Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai		250,0		250,0	117,6	110,3	89,2
			60 				Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása		515,0		515,0	358,7		463,3
			61 				2000. év informatikai problémáinak (Y2K) koordinációjára		325,0		325,0	21,1		98,1
			62 				Hajnalcsillag Közalapítvány, Pázmány Péter Egyetem, Stefánium, Oktatási
							   Központ Építmény					200,0		200,0
			63 				Magyarország 2000. tanácskozás előirányzat-maradvány elszámolásához					5,7
		6 				Beruházási célprogramok
			1 				Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése		450,0		450,0			161,6
			2 				Kormányzati távközlési célprogram		216,8		216,8	0,5		147,1
			3 				EXPO'96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi,
							   ingatlanhasznosítási feladatok		300,0		300,0	0,6	0,6
		7 				Fejezeti tartalék		330,1		330,1			49,4
 									1–9. cím összesen:	13 313,5	3 264,0	10 049,5	12 931,0	3 410,2	9 884,9

	10 				Kormányzati Ellenőrzési Iroda
		1 				Kormányzati Ellenőrzési Iroda				324,7			321,5
			1				Működési költségvetés			13,9			15,6
				1				Személyi juttatások		164,2			169,4
				2				Munkaadókat terhelő járulékok		62,0			65,4
				3				Dologi kiadások		80,4			59,7
				5				Egyéb működési célú támogatások, kiadások					1,6
			2				Felhalmozási költségvetés
				1				Intézményi beruházási kiadások		–6,0			48,6
				2				Felújítás		2,0			1,8
				3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		36,0
		2				Fejezeti kezelésű előirányzatok
			1 				EU-hoz való csatlakozás programja
				1 				ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés
								   támogatással fedezett része		7,0		7,0			7,0
				2 				ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés
								   segéllyel fedezett része		286,0	286,0				
 									10. cím összesen:	631,6	299,9	331,7	346,5	15,6	328,5
	11 				Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
		1 				Nemzetbiztonsági Hivatal				4 821,7			4 767,6
			1				Működési költségvetés			37,8			150,1
				1				Személyi juttatások		2 585,4			2 589,0
				2				Munkaadókat terhelő járulékok		992,8			913,5
				3				Dologi kiadások		715,5			786,8
				5				Egyéb működési célú támogatások, kiadások					0,4
			2				Felhalmozási költségvetés			41,9			66,9
				1				Intézményi beruházási kiadások		52,9			74,0
				2				Felújítás		77,7			0,8
				3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					11,7
				4				Egyéb központi beruházás		447,1			475,6
				5 				Lakástámogatás		30,0			15,0
		2 				Információs Hivatal				4 547,9			4 496,7
			1				Működési költségvetés			120,0			51,7
				1				Személyi juttatások		1 505,8			1 505,5
				2				Munkaadókat terhelő járulékok		574,8			521,9
				3				Dologi kiadások		2 086,8			2 089,7
			2				Felhalmozási költségvetés						9,3
				1				Intézményi beruházási kiadások		22,8			22,7
				2				Felújítás		37,6			45,2
				4				Egyéb központi beruházás		420,1			251,9
				5 				Lakástámogatás		20,0			19,0
		3 				Nemzetbiztonsági Szakszolgálat				7 500,6			7 500,0
			1				Működési költségvetés			90,0			216,5
				1				Személyi juttatások		3 684,6			3 620,0
				2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 405,1			1 380,5
				3				Dologi kiadások		1 200,1			1 208,2
			2				Felhalmozási költségvetés			145,3			31,9
				1				Intézményi beruházási kiadások		385,0			395,8
				2				Felújítás		100,0			72,6
				3				Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		20,0			30,5
				4				Egyéb központi beruházás		906,1			388,7
				5 				Lakástámogatás		35,0			35,0
		4				Fejezeti kezelésű előirányzatok
			1 				Speciális eszközök fejlesztése		2 486,3		2 486,3			2 425,1
 									11. cím összesen:	19 791,5	435,0	19 356,5	16 454,0	526,4	19 189,4
	12 				Tartalékok
		1 				Költségvetés általános tartaléka		52 257,1
		2 				Céltartalékok
			1 				Végkielégítésre és felmentési illetményre szolgáló keret		2 500,0
	13 				Kormányzati rendkívüli kiadások
		1 				Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelése					1 250,0		
 									X. fejezet összesen:	88 493,7	3 998,9	29 737,7	30 981,5	3 952,2	29 402,8

