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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

5 0. ALCÍM
5 0 0.

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0.

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

24 973,03

5 0 0 1.

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött
bevétel

p.m.

p.m.

26 846,—

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

8 758,20

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

60 577,23

5 0 0 2.

5 0 1.

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2.

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó
bevételek – Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

379 414,65

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

439 991,88

5 1. ALCÍM
5 1 1.

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0.

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek –
Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

992 513,45

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

58 687,97

5 1 1 1.

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 051 201,42

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

1 051 201,42

5 2. ALCÍM
5 2 0.

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

2 200 000

1 800 000

3 270 885,33

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 200 000

1 800 000

3 270 885,33
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5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK
5 8. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

5 5 0.

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy
elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények
vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési
ellátmányokat – Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

2 108 018,07

5 5 1.

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

1 247 809,39

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

3 355 827,46

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

746 120,45

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól,
támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek,
beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Célhoz
kötött bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 7 2.

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3.

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések
– Célhoz kötött bevétel

p.m.

p.m.

2 689 703,17

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

3 435 823,62

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Célhoz kötött
bevétel

p.m.

p.m.

533 490,59

5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

533 490,59

5 5. ALCÍM

5 7. ALCÍM
5 7 0.
5 7 1.

5 8. ALCÍM
5 8 1.

5. cím – Összesen

2 200 000

1 800 000

12 087 220,30
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0.

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

24 973,03

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5 0 0 1.

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

26 846,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó
bevételek kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5 0 0 2.

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

8 758,20

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket
tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.
5 0 1.

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.
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5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

5 0 2.

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

379 414,65

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének j) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Ez a jogcímcsoport egyben a fenti termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó bevételek kimutatására is szolgál.
5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 1 1.

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0.

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

992 513,45

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket
tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.
5 1 1 1.

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

58 687,97

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2 200 000

2006-os pénzügyi év

1 800 000

3 270 885,33

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb
kamatainak kimutatására szolgál.
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5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0.

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve
a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Célhoz kötött
bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

2 108 018,07

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1.

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

1 247 809,39

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ
VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0.

INTÉZMÉNY

ADMINISZTRATÍV

MŰKÖDÉSÉVEL

KAPCSOLATOS

EGYÉB

HOZZÁJÁRULÁSOK

ÉS

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

746 120,45

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1.

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból
származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY
VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

5 7 2.

ADMINISZTRATÍV

MŰKÖDÉSÉVEL

KAPCSOLATOS

EGYÉB

HOZZÁJÁRULÁSOK

ÉS

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek kimutatására
szolgál.
5 7 3.

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

2 689 703,17

5 8. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

5 8 1.

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel
2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2006-os pénzügyi év

533 490,59

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Ez a jogcímcsoport egyben a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is
szolgál.

