
A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium feladatai 2001. évben rendkívül sokféle
szakmai tevékenységben testesültek meg.

A gazdaságpolitikai és stratégiai célok kidolgozása érdekében kialakította a
közlekedés és a vízügy fejlődését elősegítő koncepciókat, elkészítette a struktúra
fejlesztési elképzelések megvalósítására vonatkozó javaslatokat és szervezte azok
végrehajtását. Intézményhálózata útján ellátta a közlekedési (közúti, vasúti, légi) és a
vízügyi (vízügyi igazgatás, vízgazdálkodás) tevékenységekkel kapcsolatos állami
feladatokat. A gazdaságpolitikai programok és az állami költségvetés kidolgozása
során javaslatot tett a közlekedéssel és a vízügy szolgáltatásaival kapcsolatos
gazdasági és társadalmi érdekek érvényrejuttatására, kialakította a közlekedésre és a
vízügyre vonatkozó kormányzati műszaki fejlesztéspolitika feltételrendszerét.

Egyes intézményei egészségügyi, közművelődési, szociális és kutatási tevékenységet
is végeztek.

A minisztérium tevékenységi struktúra változásait követő szervezeti módosulások a
következők voltak:

� A Vasútegészségügyi Ellátó Szolgálat keretében működő MÁV Orvosszakértői
Intézet által � a vasutas munkavállalók és biztosítottak munkaképesség-csökkenés
véleményezése és elbírálása tekintetében � végzett elkülönült tevékenység (és
ennek következtében az intézmény) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet
módosítására kiadott 229/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében 2001.
január 1-jével, a 9969/3/2001. számú Megszüntető Okirattal megszűnt. A
továbbiakban a vasutas biztosítottak esetében is az Országos Orvosszakértői Intézet
az illetékes.

� A légiközlekedés fejlesztésének stratégiai feladatairól szóló 2078/2000. (IV. 14.)
Korm. határozat 3. pontja értelmében ki kellett dolgozni az LRI jelenlegi
szervezetének átfogó rekonstrukcióját a következők szerint:

a légiforgalmi irányítási, a repülőtér üzemeltetési tevékenységek szétválasztása;
a repülőtér üzemeltetési tevékenységek, további a versenyszférában érintett egyéb
tevékenységek gazdasági társaságként való működtetése.

Fenteknek megfelelően a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről
(2001. dec. 31.) és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat (2001. dec. 31.),
valamint a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Részvénytársaság
létrehozásáról (2002. jan. 01.) a 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet rendelkezett.

A 2078/2000. (IV. 14.) Korm. határozat 8. pontja előírta, hogy az EU
követelményeknek és a Kormány csatlakozási tárgyalásokon képviselt álláspontjának
megfelelően át kell alakítani a légiközlekedési igazgatás szervezetét, amelynek alapja
az egységes légügyi hatóság feladatkörébe rendelt, a repülés biztonságára és a
légiközlekedés gazdálkodására vonatkozó szabályozás és felügyelet.
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Az előzőeknek megfelelően a 2369/2001. (XII. 18.) Korm. határozatban a Kormány
egyetértett a légiközlekedési igazgatás átszervezésével. A Légügyi Igazgatóság
megnevezésű költségvetési intézményből létrejött a Polgári Légiközlekedési Hatóság
és részben önállóan gazdálkodó intézményként a Polgári Légiközlekedési Biztonsági
Szervezet 2002. január 1-jétől. Az átalakítás során figyelembe vettük a közigazgatás
továbbfejlesztésének 2001-2002. évekre szóló kormányzati feladattervéről rendelkező
1057/2001. (VI. 21.) Korm. határozat I/I. a) pontjában foglaltakat is, mely szerint az
operatív feladatok közül többek között az egyedi hatósági jogköröket a minisztérium
szervezetétől elkülönült önálló hatáskörű központi hivatalra kell bízni, minisztériumi
szinten csak az ágazati stratégiai, szabályozási és az ellenőrző feladatok maradhatnak.
A 2369/2001. (XII. 18.) Korm. határozat 2. pontja szerint a másodfokú légügyi
hatósági feladatok a minisztérium Légiközlekedési Főosztályáról a Közlekedési
Főfelügyelethez kerültek.

Fentiek miatt a fejezethez tartozó, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények
száma 45-re csökkent, a részben önállóan gazdálkodó intézmények száma pedig 3
maradt.

A költségvetési intézmények mind ágazati hovatartozásukat illetően, mind pedig
finanszírozási forrásaikat tekintve nagymértékben különböznek egymástól.

� Ágazati hovatartozást illetően az intézmények többsége a közlekedési ágazathoz
tartozik (24), ezt követi a vízgazdálkodási ágazat (13), az egészségügyi ágazat (4),
a művelődésügyi ágazat (1), valamint az igazgatási ágazat (1) és a szociális ellátás
(1), a kutatás-fejlesztés (1);

� Finanszírozási források szempontjából ugyancsak összetett a kép. A 45 intézmény
közül rendszeres működési költségvetési támogatásban 18 részesült, a 3
egészségügyi alapellátást végző intézmény működési kiadásait az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozta, az Útgazdálkodási és Koordinációs
Igazgatóság működését, illetve feladatainak ellátását az Útfenntartási és -fejlesztési
célelőirányzat bevételeiből biztosította a fejezet. A közlekedési felügyeletek
költségvetési támogatással azonos minőségű és elbírálású, jogszabályokon alapuló
hatósági ár- és díjbevételekből gazdálkodtak, melyek rendszeres, tartós forrást
jelentettek a költségvetési gazdálkodásukban. A Légiforgalmi és Repülőtéri
Igazgatóság jelentős nagyságrendű működési kiadásait saját bevételeiből fedezte.

A fejezet szakmai feladatainak ellátásához a felügyelete alá tartozó költségvetési
intézmények bevételi és kiadási előirányzatain kívül fejezeti kezelésű központi
beruházási előirányzatokkal, ágazati célelőirányzatokkal, PHARE és ISPA
segélyekkel, támogatási célprogramokkal, illetve fejezeti kezelésű tartalék
előirányzattal rendelkezett.
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A fejezet 2001. évi zárszámadásának adatai kiemelt jogcímeken a következők:

millió forintban
Kiemelt előirányzat 2000. évi

CXXXIII.tv.sz.
eredeti előir.

2001. évi
módosított

előir.

2001. évi
teljesítés

Kiadások
Központi beruházás 52.350,0 63.276,5 55.803,2
Működési előirányzat (Intézményi és
fejezeti) 99.165,4 157.950,4 115.833,1
Támogatási célprogram (UFCE, VICE) 69.050,0 73.282,6 72.731,0
Kiadások összesen: 220.565,4 294.509,5 244.367,3
Bevételek
Központi beruházás
Működési előirányzat (Intézményi és
fejezeti)

87.552,8 114.012,5 92.114,0

Támogatási célprogram (UFCE, VICE) 600,0 4.359,8 5.685,8
Bevételek összesen: 88.152,8 118.372,3 97.799,8
Maradvány felhasználás
Központi beruházás 7.431,3 7.431,3
Működési előirányzat (Intézményi és
fejezeti)

19.596,0 14.862,5

Támogatási célprogram (UFCE, VICE) 2.641,1 2.641,1
Maradvány felhasználás összesen: 29.668,4 24.934,9
Támogatások
Központi beruházás 52.350,0 53.428,2 53.428,2
Működési előirányzat (Intézményi és
fejezeti)

11.612,6 26.758,9 26.758,9

Támogatási célprogram (UFCE, VICE) 68.450,0 66.281,7 66.281,7
Támogatások összesen: 132,412,6 146,468,8 146.468,8
Átlagos állományi létszám (fő): 13.449 13.382 13.203

A fejezet 2001. évi költségvetési támogatást érintő előirányzatait (Kormány és fejezeti
hatáskörben) az alábbi módosítások változtatták meg:

millió forint
Eredeti támogatási előirányzat 132.412,6
A Magyar Köztársaság moszkvai diplomáciai képviseletén szolgálatot
teljesítő közlekedési szakattasé tevékenységéhez szükséges pénzügyi
és létszám előirányzatok átcsoportosításáról szóló 2323/2000. (XII.21.)
Korm. határozat alapján a kiadási és támogatási előirányzat
csökkentése

-22,0
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000.
évi CXXXIII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése értelmében a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) felemeléséből adódó
többletkiadásainak fedezetére a kiadási és támogatási előirányzat
megemelése 57,5
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Az 1037/2001. (IV.13.) Korm. határozat értelmében a Felső-Tisza
vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztésére � az SZJA meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználási
előirányzat terhére � a fejezet kiadási és támogatási előirányzatának
megemelése 441,8

A 2087/2001. (IV.20.) Korm. határozat értelmében a 2001. évi tiszai
árvíz során károsodott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések
helyreállítására és újjáépítésére vonatkozó 1033/2000. (IV.12.) Korm.
határozatban meghatározott feladatok finanszírozására
� az elsőrendű árvízvédelmi művek helyreállítására 3.963,0
� az állami közúthálózat árvízkárainak helyreállítására 3.597,3
� az önkormányzati közúthálózat árvízkárainak helyreállítása 1.499,3

A fejezet kiadási és támogatási előirányzatának megemelése a
költségvetés általános tartaléka terhére, ezzel egyidejűleg az
Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat kiadási és támogatási
előirányzatának csökkenése 2001. tavaszi árvízvédelmi feladatok
kapcsán felmerült védekezési költségek finanszírozására

-3.500,0

A 2130/2001. (V.30.) Korm. határozat értelmében a fejezet kiadási és
támogatási előirányzatának megemelése a 2001. tavaszi árvízvédelmi
feladatok kapcsán felmerült védekezési költségek finanszírozására 5.099,6

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000.
évi CXXXIII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése értelmében a
tárgyévben megvalósuló � a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben
meghatározott feltételeknek megfelelő � létszámcsökkenések egyszeri
többletkiadásainak támogatás-arányos fedezetére a fejezet kiadási és
támogatási előirányzatának megemelése 19,6

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000.
évi CXXXIII. törvény 49. § (2) bekezdése alapján a
Pénzügyminisztérium fejezet központi beruházási kiadásaiból
fejezetünkhöz átcsoportosításra került a helyi érdekű útépítések
beruházásaira 35,0

A Pénzügyminisztérium által a feladatfinanszírozás keretében az
"Országmozgósítás, gazdasági felkészülés központi kiadásai"
előirányzatról tartalék visszapótlására átcsoportosított kiadási és
támogatási előirányzat növelés 42,4

A 2215/2001. (VIII.17.) Korm. határozat értelmében a Magyar Posta
Rt. informatikai hálózata kiépítéséhez szükséges tőkejuttatás
fedezeteként a Miniszterelnökség fejezettől átcsoportosításra került 400,0
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A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000.
évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a köztisztviselők
új illetményrendszerének bevezetéséből adódó többletkiadások
fedezetére a fejezet kiadási és támogatási előirányzata a
Miniszterelnökség fejezet céltartaléka terhére megemelkedett

215,1

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium a módosított 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében felsorolt kulturális szakmai
munkakörben foglalkoztatottak szakmai szorzójának 2001. Szeptember
1-jén hatályos változásával összefüggésben a béremeléshez szükséges
előirányzatokat a fejezetünk felügyelete alá tartozó múzeumi dolgozók
béremelésére átcsoportosította 2,7

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló
CXXXIII. törvény 49. § (2) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium
központi beruházási kiadásai terhére a helyi érdekű útépítések és
rendezések beruházásaira a fejezetünk kiadási és támogatási
előirányzata megemelkedett 17,0

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000.
évi CXXXIII. törvény 17. § (2) bekezdése, valamint a 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet 46. § (7) bekezdése értelmében a központosított
bevételek között tervezett vízkészlet-járulékából befolyt
többletbevételhez kötött kiadási és támogatási előirányzat növelése a
teljesült bevétel mértékéig 874,4

A 2378/2001. (XII.18.) Korm. határozat értelmében a központi
költségvetés általános tartalék terhére a fejezet kiadási és támogatási
előirányzata megemelkedett
� Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése 79,0
� Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése 131,0
� Közép-Tisza árvízvédelmi rendszer fejlesztése 351,0
� Vízkárelhárítás egyéb beruházásai 126,0
� Vízkárelhárítási művek fenntartása 50,0
� Az AETR 2001. évi üteme 494,0
� EU csatlakozást elősegítő folyamatban lévő intézményi

beruházások támogatása 95,0
� Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat 1.500,0

 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló
2000. évi CXXXIII. törvény 5. §-a � a Magyar Köztársaság 2000. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 30. §
(4) bekezdésével kiegészített � (9) bekezdésének értelmében a
közszféra 2001.évi egyösszegű kereset-kiegészítésének kifizetéséből
adódó többletkiadásainak fedezetére a fejezet kiadási és támogatási
előirányzatának növelése 164,1
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. § (7)
bekezdésének felhatalmazása alapján � figyelembe éve a 255/2000.
(XII.25.) Korm. rendeletben, valamint a 2034/2001. (II.23.) Korm.
határozatban foglaltakat � a 2000. évben ISPA támogatást kapott
"Győr város szennyvíztisztító telep fejlesztése" és a Szeged térség
szennyvízkezelési rendszer és a csatornahálózat" KöM projektek
társfinanszírozásaként a KöViM "Kiemelt városok szennyvíztisztítása"
fejezeti kezelésű előirányzatából 2001. évben előirányzat-módosítással
a KöM" EU csatlakozás környezetvédelmi programjai és kormányzati
beruházásaira átcsoportosított összeg -634,0

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló
törvény 17. § (2) bekezdése, valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm.
rendelet 46. § (7) bekezdése értelmében a központosított bevételek
között tervezett gépjárműadó és túlsúlydíj teljesítése elmaradt az
előirányzattól, ezért a teljesítéshez kötött kiadási és támogatási
előirányzatot a teljesült bevétel mértékéig csökkenteni kellett -1.042,6
Módosított támogatási előirányzat 146.468,8

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények a 2001. évi szakmai
feladataik teljesítéséhez a következő kiemelt kiadási, bevételi és támogatási
előirányzatokkal rendelkeztek:

millió forint

Kiemelt előirányzat 2001. évi
eredeti

előirányzat

2001. évi
módosított
előirányzat

2001. évi
teljesítés

Index
Telj./mód.

Előirányzat
Kiadások
Személyi juttatás 20 259,4 25 095,2 24 616,8 98,09
Munkaadókat terhelő járulékok 7 294,3 8 908,1 8 466,3 95,04
Dologi kiadás 28 149,4 50 448,3 44 390,5 87,99
Egyéb műk.-i célú tám., kiadás 1 718,2 11 225 ,3 10 728,7 95,58
Kamatfizetések 500,0 500,0 249,4 49,88
Intézményi beruházási kiadások 8 690,4 20 215,1 8 792,7 43,50
Felújítás 1 770,5 2 864,7 1 890,4 65,99
Egyéb int. felhalm. kiadás 390,5 2 144,9 2 719,2 126,78
Egyéb központi beruházás 0,0 29 132,6 28 088,2 96,42
Kölcsönnyújtás 35,0 299,6 282,8 94,39

Kiadások összesen: 68 807,7 150 833,8 130 225,0 86,34

Bevételek
Intézményi működési bevétel 50 431,4 55 150,9 53 054,2 96,20
Működési c. pe. átvétel 8 811,7 19 461,1 19 554,7 100,48
Felhalm. c.pe. átvétel 548,0 9 730,1 9 545,4 98,10
Kölcsönnyújtás 955,1 1 190,7 589,1 49,48
Pénzforg. nélküli bevétel 19 143,3 14 409,8 75,27
Saját bevételek összesen: 60 746,2 104 676,1 97 153,2 92,81
Költségvetési támogatás 8 061,5  46 157,7 46 157,7 100,00
Bevételek összesen: 68 807,7 150 833,8 143 310,9 95,01
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Kiadások alakulása

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények 2001. évi eredeti kiadási
előirányzata 68.807,7 millió forint, a módosított előirányzata 150.833,8 millió forint, a
tényleges teljesítés pedig 130.225,0 millió forint.

A módosított kiadási előirányzatnál 20.608,8 millió forinttal kevesebb a tényleges
teljesítés. A kiadási megtakarítás jelentős mértékű az intézményi beruházásoknál
(11.422,4 millió forint), a dologi kiadásoknál (6.057,8 millió forint), az egyéb központi
beruházásoknál (1.057,8 millió forint), a személyi juttatásoknál (478,4 millió forint) és
a munkaadókat terhelő járulékoknál (441,8 millió forint).

Az intézményi beruházási kiadási megtakarítás döntő része (9.886,2 millió forint) a
Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságnál keletkezett, a beruházások 2002. évre
áthúzódó pénzügyi teljesítései és a közbeszerzési eljárások lefolytatásának 2-3 havi
időigénye miatt. Az alaptevékenység keretében végzett légiforgalmi irányítás több
éves rekonstrukciója � az egységes polgári-katonai légiirányító rendszer nemzetközi
integrációja, a MATHIAS program keretében � tovább folytatódott. A XXI. század
technológiáját megtestesítő fejlesztés az EUROCONTROL (a légi közlekedés
biztonságára létrejött szervezet) integrációs programjához illeszkedik. Ez a visszterhes
program a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságot 942,6 millió forint
visszafizetéssel érintette az 1.6410 számú Légiforgalmi Irányítás  Program EBB
hiteleként. A hitelfelvétel 2001. évben 320,2 millió forint volt.

A Kormány a légi közlekedés stratégiájáról szóló előterjesztést elfogadta és a
2078/2002. (IV.14.) Korm. határozatban elrendelte a légi közlekedés fejlesztésének
stratégiai feladatait. A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatás meglévő kötelezettségei,
illetve az átalakulással és a gazdasági társaság létrehozásával kapcsolatos
kötelezettségei, továbbá a légi közlekedés igazgatás szervezetének átalakításával
kapcsolatos kiadások nem terhelhetik az államot, ezért a Légiforgalmi és Repülőtéri
Igazgatóság előző évek fel nem használt előirányzat-maradványából 4.895,0 millió
forint a fentiekben részletezett kötelezettségek teljesítésére került kifizetésre, ebből a
Budapest Airport Rt. tőkeemelésére fordított összeg 4.000,0 millió forint.

Az intézményi felhalmozási kiadások módosított előirányzata és teljesítési adatának
alakulásánál a másik jelentős megtakarítás (1.550,6 millió forint) a közlekedési
felügyeleteknél keletkezett. A beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi
fedezet rendelkezésre állása hosszabb átfutási időt vett igénybe egyrészt a
központosított közbeszerzés miatt, másrészt mert az Európai Megállapodásban
szereplő EU integrációval kapcsolatos feladatokra és az AETR 2001. évi ütemére a
közlekedési felügyeletek a központi általános tartalékból a forrásokat 2001. év
december hónapban kapták meg.

A dologi kiadásokban jelentősebb összegű megtakarítás (2.364,4 M Ft) a Légiforgalmi
és Repülőtéri Igazgatóságnál (a szervezeti változás miatt a készletbeszerzés területén,
a kommunális szolgáltatásoknál, valamint a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-
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jánál) keletkezett. A közlekedési felügyeleteknél volt még dologi kiadás megtakarítás
(783,9 millió forint), melyet egyrészt a takarékos és megfontolt gazdálkodás és a
bevételi lemaradás, illetve az áthúzódó pénzügyi teljesülések okozták.

A személyi juttatási megtakarítás 290,4 millió forint összegben (ezzel összefüggő
munkaadókat terhelő járulék megtakarítás 128,8 millió forint) a közlekedési
felügyeleteknél keletkezett, amely a köztisztviselői létszámzárlattal (tervezett létszám:
2201 fő, tényleges létszám: 2064 fő), illetve a bevételi elmaradással összefüggő
forráshiánnyal indokolható.

Bevételek alakulása

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények 2001. évi eredeti saját
bevételi előirányzata 60.746,2 millió forint, a módosított előirányzat 85.532,8 millió
forint volt. (A pénzforgalom nélküli bevétel módosított előirányzata 19.143,3 millió
forint, a teljesítés 14.409,8 millió forint volt.)

A módosított előirányzat növekménye az eredeti előirányzathoz viszonyítva 24.786,6
millió forint.

A módosított előirányzat és az eredeti előirányzat közötti jelentősebb nagyságrendű
növekmény egyrészt az árvízvédekezéssel összefüggő működési célra átvett
pénzeszközök, illetve az intézményi működési bevételek módosított előirányzatának
növekményéből adódtak (10.279,9 millió forint), továbbá a működési és felhalmozási
célra átvett pénzeszközök és intézményei működési bevételek módosításai jelentettek
(1. cím 5.062,6 M Ft, 2. cím 2.686,6 M Ft, 4. cím 2.543,5 M Ft, 6. cím 2.592,2 M Ft,
9. cím 1.188,2 M Ft) többletet.

Az Államháztartási Hivatal kettős fedezetvizsgálata miatt szükség volt a kiemelt
kiadási előirányzatok módosításával összhangban a várható többletbevételi
előirányzatok módosítására is.

A saját bevételek tényleges teljesítési adata 82.743,4 millió forint, ami a módosított
előirányzatnál 2.789,4 millió forinttal kevesebb. Az eltérés oka, hogy a bevételek
teljesülése különösen a felhalmozási és a működési célra átvett pénzeszközök
vonatkozásában előre nem határozható meg, valamint a működési bevételek, a
hatósági díjtételek nem teljesültek a módosított előirányzat szintjén.

Támogatások alakulása

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények 2001. évi eredeti
támogatási előirányzata 8.061,5 millió forint, a módosított előirányzat 46.157,7 millió
forint. A módosított előirányzat 38.096,2 millió forinttal magasabb, mint az eredeti
előirányzat, amelynek indokai a következők:



9

− a fejezeti kezelésű ágazati célelőirányzatok és a központi beruházási előirányzatok
támogatását előirányzat-módosítással a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények
használták fel, ami fejezeti vonatkozásban belső átcsoportosítás volt a fejezeti
kezelésű és az intézményi költségvetési előirányzatok között,

− a kormányhatározatokkal rendelkezésünkre bocsátott egyszeri jellegű
pótelőirányzatok és a feladatfinanszírozás keretében más fejezettől előirányzat-
módosítással átvett támogatások jelentettek többlettámogatást a fejezet
intézményeinek.

A költségvetési támogatás a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési
intézményeknél a módosított előirányzat szintjén 46.157,7 millió forint összegben
realizálódott.

Maradvány alakulása

A fejezetnél keletkezett előirányzat-maradvány összesen 25.319,9 millió forint, ebből
előző évek jóváhagyott  maradványa 3.895,8 millió forint, a tárgyévi előirányzat-
maradvány 21.424,1 millió forint. A fejezet által jóváhagyásra javasolt 25.319,9 millió
forint előirányzat-maradványból kötelezettségvállalással nem terhelt 13,8 millió forint.
A fejezet önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradványa 382,4 millió
forint.

A felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány � az önrevíziós elvonással
csökkentve � 24.937,6 millió forint, melynek jogcímei a következők:

millió forintban
Megnevezés Fejezeti

kezelésű
előirányzatok

Intézményi
előirányzatok

Összesen

Társadalombiztosítás pénzügyi
alapjaitól átvett pénzeszközök
maradványa: 79,7 79,7
Központi beruházások előirányzat-
maradványa: 6.968,6 390,4 7.359,0
Támogatási célprogramok maradványa: 1.877,6 46,3 1.923,9
Fejezeti kezelésű ágazati
célelőirányzatok maradványa: 2.802,4 703,0 3.505,4
Egyéb kötelezettségvállalással terhelt
maradvány: 12.055,8 12.055,8
Kötelezettségvállalással terhelt
előirányzat-maradvány összesen: 11.648,6 13.275,2 24.923,8
Kötelezettségvállalással nem terhelt
előirányzat-maradvány: 13,8 13,8
Felhasználásra javasolt előirányzat-
maradvány összesen: 11.648,6 13.289,0 24.937,6
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Létszám alakulása

A 2001. évi létszám-előirányzat (13.449 fő) magában foglalta a személyi juttatások
előirányzatából (20.259,4 millió forint) foglalkoztatható, a költségvetési tervezéskor
meghatározott létszámkeretet. A 2001. évi zárólétszám 246 fővel csökkent (13.203 fő),
a személyi juttatások előirányzata viszont 4.357,4 millió forinttal emelkedett (24.616,8
millió forint).

Létszám változás címenként
fő

Cím
szám

Megnevezés Tervezett
létszám

Záró-
létszám

Változás

1. KöViM igazgatás 342 350 +8
2. Közlekedési felügyeletek 2.201 2.064 -137
4. Útgazdálkodási és Koordinációs Igazg. 89 86 -3
5. Légügyi Igazgatóság 59 57 -2
6. Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 2.958 2.641 -317
7. Vízügyi és Árvízvédelmi Intézmények 5.012 5.627 +615
8. MÁV Egészségügyi Szolgáltató Intézm. 45 45 -
9. MÁV Egészségügyi Alapellátó Intézm. 2.600 2.198 -402
10. Közlekedési Múzeum 139 132 -7
11. Magyar Űrkutatási Iroda 4 3 -1

Összesen: 13.449 13.203 -246

A zárólétszám eltérése az eredetileg tervezett létszámtól a szervezeti változások (MÁV
Orvosszakértői Intézet kiszervezése, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság átfogó
rekonstrukciójával összefüggő légiforgalmi irányítási és üzemeltetési tevékenységek
szétválasztását megelőző létszámcsökkenések) és a természetes létszámcsökkenés,
továbbá a vízügyi igazgatóságok árvízvédekezéssel kapcsolatban felmerült
többletfeladataival összefüggő közmunkás foglalkoztatás, illetve a 2000. évi tényleges
zárólétszám és a 2001. évi tervezett nyitólétszám közötti feladat és létszámváltozások
következménye.

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek végrehajtották a köztisztviselők
új illetményrendszerének bevezetéséből adódó többletfeladatokat, a kulturális szakmai
munkakörökben foglalkoztatottak szakmai szorzójának 2001. szeptember 1-jei
hatályos változásával összefüggő előirányzat-módosításokat, a közszféra 2001. évi
egyösszegű kereset-kiegészítésének kifizetéséből adódó többletfeladatokat, valamint a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) felemeléséből következő előirányzat-
módosításokat. A módosított személyi juttatások és létszám előirányzatokkal � a
jogszabályok figyelembevételével � önállóan gazdálkodtak.

Az Államháztartási Hivatal

A kincstári rendszer működése 2001. évben is jelentős többletfeladatokat rótt a
költségvetési intézmények dolgozóira, a kincstári kódokkal kapcsolatos egyeztetési
feladatok jelentős kapacitásokat kötöttek le.
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A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése ugyanakkor nagy segítséget jelentett a
gazdálkodás naprakész figyelemmel kísérésében.

A kincstár által nyújtott információk jelentős mértékben hozzájárultak az ellenőrzési
feladatok teljesítéséhez és lehetőséget nyújtottak a főkönyvi elszámolással történő
egyeztetésre.

Összességében a tárcának és intézményeinek munkakapcsolata az Államháztartási
Hivatallal megfelelő és kiegyensúlyozott volt.

1. Cím: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium igazgatás

A KöViM alaptevékenységét (feladat- és hatáskörét) a 103/2000. (VI.20.) Korm.
rendelet határozza meg.

A KöViM igazgatás hatáskörébe a minisztérium állami feladataival kapcsolatos
tevékenység kiadásainak pénzügyi finanszírozása, továbbá az igazgatási
tevékenységgel összefüggő feladatok elvégzése tartozik. Gondoskodik a minisztérium
székházának és a minisztérium használatában lévő egyéb ingatlanoknak az
üzemeltetéséről, karbantartásáról és felújításáról. Végzi a hivatal működéséhez
szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzésével, karbantartásával,
raktározásával és nyilvántartásával összefüggő feladatokat. Felelős a minisztérium
működésével összefüggő pénzügy-technikai feltételek biztosításáért.

A költségvetési előirányzatok és a teljesítések adatai
                         millió forintban

Megnevezés 2000. évi
tény

2001.évi
eredeti ei.

2001.évi
törvényi

módosított ei.

2001.évi
módosított

ei.

2001.évi
tény

5/1 5/3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
            millió forintban egy tizedessel                                             %-ban

Kiadás 4 049,0 1 852,2 1 852,2 9 743,8 8 778,3 216,80 473,94

ebből: személyi
juttatás 1 093,2 876,6 876,6 1 233,4 1 211,6 110,83 138,22

központi
beruházás 247,8 321,7 321,7 129,82

Bevétel 2 223,5 269,8 269,8 6 341,0 6 418,4 288,66 2378,95
Támogatás 2 586,0 1 582,4 1 582,4 3 402,8 3 402,8 131,59 215,04
Létszám (fő) 357 342 342 350 98,04 102,34
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A 2001. évi előirányzat módosítások levezetése

millió forintban
2001. évi előirányzat

módosítások levezetése
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból

személyi
juttatás

Eredeti előirányzat 1 852,2 2 69,8 1 582,4 876,6
Módosítások jogcímenként 7 891,6 6 071,2 1 820,4 356,8
Kormányzati 127,0 127,0 96,0
Fejezeti 7 003,9 5 310,5 1 693,4 249,1
Intézményi 760,7 760,7 11,7
Módosított előirányzat 9 743,8 6 341,0 3 402,8 1 233,4

Az intézmény eredeti működési bevétele 32,2 millió forint, a teljesítés pedig 57,2
millió forint volt. Az 57,2 millió forintból 26,6 millió forint alaptevékenységgel
összefüggő egyéb bevétel, 17,1 millió forint az alaptevékenység sajátos
szolgáltatásainak ellenértéke (önköltségen továbbszámlázott szolgáltatás), valamint
13,5 millió forint összegben ÁFA visszatérülés, tehát csak látszólagos bevétel.

A minisztérium igazgatásának vállalkozási tevékenysége nincs, saját bevételi
lehetőségei korlátozottak.

Az eredeti működési bevételi előirányzatuk 269,8 millió forint, a teljesítési adat
viszont 5.437,5 millió forint volt. Ebből az összegből jelentős nagyságrendű a
188/1996. (XII.17.) Korm. rendelet alapján a közúti közlekedésbiztonság egyes állami
feladataira befolyt 359,4 millió forint, a vasúttal kapcsolatos árvízkárok
helyreállítására átvett 204,0 millió forint, valamint a Budapest Ferihegy Nemzetközi
Repülőtér Üzemeltető Részvénytársaság tőkeemelésére a a Légiforgalmi és Repülőtéri
Igazgatóság  által átadott 4.000,0 millió forint.

Az összes bevételi teljesítési adat az 5.437,5 millió forint működési bevételt, a 220,2
millió forint felhalmozási bevételt és a 760,7 millió forint maradvány felhasználást
figyelembe véve 6.418,4 millió forint összegben alakult.

A költségvetési támogatás a tervezett 1.582,4 millió forinttal szemben 3. 402,8 millió
forintra emelkedett. A támogatás növekedését elsősorban a fejezeti kezelésű ágazati
célelőirányzatokból (1.258,0 millió forint) és a fejezeti tartalékból (134,5 millió forint)
állami feladatellátásra átvett költségvetési támogatás növekmények, a
Pénzügyminisztérium fejezettől a feladatfinanszírozás keretében előirányzat-
módosítással országmozgósítási feladatokra átvett támogatás (42,4 millió forint),
valamint a köztisztviselők új illetményrendszerének bevezetéséből (138,1 millió
forint), illetve a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásaihoz (7,4 millió forint)
szükséges támogatásnövekmények idézték elő.

A minisztérium állami feladatait � a költségvetést kiegészítő források igénybevételével
� maradéktalanul ellátta.
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A lakásalap finanszírozása saját forrásból történt, a tárgyévben kiutalt kölcsön 0,9
millió forint volt.

A felhalmozási kiadások finanszírozására átvett támogatások összege felújításra 98,0
millió forint, központi beruházásra 164,0 millió forint. A támogatáscsökkenés 22,0
millió forint volt, mely összeget a Külügyminisztérium fejezet részére a moszkvai
szakattasé feladataival összefüggésben adták át.

A KöViM igazgatás 2001. évi intézményi költségvetésének eredeti előirányzatai a
fejezet által juttatott egyszeri és bázis jellegű pótelőirányzatok, illetve a 760,7 millió
forint előirányzat-maradvány felhasználásával biztosítottak fedezetet a minisztérium
dolgozóinak személyi juttatásaira, a munkaadókat terhelő járulékokra, a dologi, a
felhalmozási és egyéb kiadásokra, az állami alapfeladatellátásra, a minisztériumban a
munkafeltételek biztosítására, a székház fenntartására és felújítására, továbbá
irodabútorok beszerzésére és a számítógépes informatikai rendszer korszerűsítésére.

2. Cím: Közlekedési felügyeletek

Az 1991. évi XX. törvény 95. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Kormány 231/97. (XII. 12.), valamint az ezt módosító 233/1998. (XII. 30.)
rendeletében határozta meg az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és
hatáskörét. A törvény rendelkezése szerint a közlekedési hatósági feladatokat � a
közlekedési és vízügyi miniszter irányítása és felügyelete alatt működő, egységes
államigazgatási szerv, � a Közlekedési Főfelügyelet (ezen belül annak részben
önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye a Központi Közlekedési Felügyelet), a
Fővárosi Közlekedési Felügyelet és a 19 megyei közlekedési felügyelet látja el.

Az egységes közlekedési hatóság feladata a közlekedés biztonságának és a környezet
védelmének műszaki szempontból hatósági eszközökkel való biztosítása, a
közlekedési szolgáltatások engedélyezésének és ellenőrzésének ellátása, a közlekedési
szakemberek képzése és vizsgáztatása, hozzájárulás a közlekedés folyamatos
működőképességének fenntartásához. Talán alig van olyan állampolgár, akit közvetlen
vagy közvetett módon ne érintene, hogy milyen műszaki állapotú járművek kerülnek
az utakra, milyen a közút állapota és milyen képzést kapnak a járművezetők.

A közlekedési felügyeletek feladataiban 2001. évben bekövetkezett néhány fontosabb
jogszabályváltozás:

� A 28/2001. (II.15.) Korm. rendelettel módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes
rendelet előírásai szerint módosultak a kis tehergépkocsikkal történő
személyszállításra vonatkozó előírások. A beszámolási időszak második felében
egyértelműen növekedett a szállítható személyek változtatására vonatkozó
átalakítási engedélykérelmek száma.
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� A 18/2001. (V. 23.) KöViM-BM-KöM együttes rendelet újra szabályozta a
környezetvédelmi felülvizsgálatra meghatározott feltételeket. A jogszabály több
lépcsős hatálybaléptetéssel egyre szigorúbb előírásokat fogalmaz meg. Ezen
jogszabály bevételi előirányzat módosítást indokolt, de a kiadási oldalon is jelentős
ráfordítás emelkedést okozott az új igazolólap és plakett beszerzési
értéknövekedése, valamint a díjban foglalt átadott pénzeszköz mértékének
emelkedése. Ezen utóbbi tétel, valamint a jármű vizsgáztatás eljárási díjaiban
foglalt 3 %-os növekedés előirányzat módosításokat tett szükségessé.

� Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének
engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet � amely egy harminc
éves jogszabály helyébe lépett � 5. § (2) bekezdése új feladatként írja elő az
engedélyező hatóság számára az engedélyező eljárásban közreműködő
szakhatóságok hozzájárulásának beszerzését. Ezen feladat jelentős � díjtétel nélküli
feladatként � többletmunkát igényelt.  Az érintett ingatlantulajdonosok köre is
jelentősen bővült, hiszen nemcsak a területükben érintett ingatlantulajdonosok,
hanem az út környezetében élők is érintettek az eljárásban.

� Járművezető képzés és vizsgáztatás területén a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletet
hatályba lépése is többletfeladatot jelentett, létszám és költségmegtakarítási
lehetőség nélkül. A rendelet előírásai miatt a megelőző időszakban végzett a
vizsgához kapcsolódó vezetői engedély kiadás, illetve kategória érvényesítés
helyett vizsgaigazolást kell kiállítani.

� 2001. évben lépett hatályba a 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési
előéleti pontrendszerről, amely elméletileg befolyásolhatja az utánképzésben
résztvevők számát. A gyakorlatban a törvény még nem éreztette hatását.

� Az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításának következtében a jármű
átalakítások során megszűnt  a használt gépkocsi alváz, illetve karosszéria
felhasználásának lehetősége. A jogszabály kihirdetése és annak hatályba lépése
közti időszakban jelentős mértékben növekedett az ilyen típusú átalakításra
vonatkozó kérelmek száma. A változás következtében természetesen csökken ezen
számozott fődarabok vámkezelést megelőző vizsgálatainak mennyisége.

� Hatályba lépett a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének
munkájáról szóló 2001. évi IX. törvény, az (AETR) Európai Megállapodás és
annak végrehajtási rendelete. Egyértelmű elrendelés, szabályozás is szükségessé
vált. A személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt az ellenőrzések csak az ősz
folyamán kezdődtek meg. Módosultak a nemzetközi közúti áruszállításban részt
vevő járművek menetíró készülékkel (tachográffal) való felszerelésére vonatkozó
előírások.

A közlekedési hatóság 2001. évben 1.493.833 jármű műszaki vizsgáztatását,
ellenőrzését végezte el. A közúti járművek műszaki megvizsgálásának adatai alapján
az előző évhez képest 2,8%-kal csökkent a megvizsgált és az időszakos vizsgára
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kerülő járművek száma. Hasonlóan csökkent a hibás, illetve a balesetveszélyesnek
minősített járművek aránya is. A közúti ellenőrzések során hibásnak minősített
járművek száma is kevesebb volt, mint az előző évben.

Közúti közlekedési szolgáltatás

A közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, valamint a közúti szolgáltatás
szabályszerű végzése szempontjából, mintegy 500 ezer jármű közúti ellenőrzése
történt meg. A hibás járművek aránya 17% volt, ami az előző évhez viszonyítva
(18,2%) kis mértékű, de folyamatos javulást mutat. A közúti közlekedési szolgáltatási
tevékenység feltételrendszerének ellenőrzése (belföldi, illetve nemzetközi közúti
árufuvarozói engedély megléte) folyamatosan történt és az év során külön ellenőrzésre
kerültek a saját számlás szállítók is. A nemzetközi árufuvarozók esetében számottevő
szabálysértéseket az ellenőrzés nem tapasztalt, a belföldi közúti közlekedési
szolgáltatást végzők esetében ugyanakkor több mint 1100 esetben szabálysértési
feljelentést kezdeményezett a közlekedési hatóság. A hétvégi forgalomkorlátozás
ellenőrzésének tapasztalatai azt mutatják, hogy az üzemeltetők a jogszabályban
foglaltakhoz alkalmazkodnak, a szabálytalanságok száma csökken, az ellenőrzött
járművekből megközelítően 7% közlekedett szabálytalanul.

A taxi közlekedésben a járművek számában számottevő változás nem következett be,
ami a fuvarpiac stabilizálódására utal. Az elmúlt november 1-jétől a személytaxi
gépkocsikkal és személygépkocsival végzett személyszállítási tevékenységek
engedélyezését ismételten a közlekedési hatóság végzi (területi közlekedési
felügyeletek).

A nemzetközi közúti árufuvarozási engedélyek forgalmáról

Az egy oda-vissza útra érvényes járati engedélyek száma (loco, loco-tranzit, tranzit,
kishatár) 350 ezer, az állandó (1 évre érvényes) engedélyek 17 ezer, a CEMT
engedélyek száma 677 volt. Az elmúlt évhez viszonyítva a járati engedélyek kiadása
11,4%-kal csökkent, míg az országos engedélykontingens összetételének változása
következtében az állandó engedélyek kiadása mintegy megháromszorozódott. A
CEMT engedélyek mennyisége az elmúlt évhez viszonyítva nem változott.
A közúti járművek tekintetében a 2001-ben bekövetkezett jogszabályváltozások közül
az alábbiak emelhetők ki:

� az AETR Egyezményben foglaltak ellenőrzése,
� a közúti járművek műszaki vizsgájának kölcsönös elfogadásáról szóló 1998. évi

Bécsi Egyezmény ratifikálása,
� az Európai Unió jármű műszaki direktíváinak magyarországi átvétele,
� új rendeletként életbe lépett a belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozás

engedélyezési rendje.

A korábbi jogszabály-változások következményeként 2001. december 31-ével járt le a
határideje annak, hogy az időszakos műszaki vizsgához tartozó vizsgálóállomás
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hálózat teljes körére kiterjedően az ISO 9000-es szabványsorozat szerinti
minőségbiztosítási rendszert alkalmazzák. A rendszer kialakítása és tanúsítása a
közlekedési hatóságnál 1999-ben, a többi intézménynél pedig 1999-2001 között
folyamatosan ment végbe. Ki kell emelnünk, hogy a tanúsító szervezetek zömében
külföldi erre akkreditált tanúsítók voltak, ami hozzájárul ahhoz, hogy az Európában
eddig is elismert magyar vizsgáztatási rendszer elfogadottsága és tekintélye tovább
növekedhessen.

A vámelőzetes vizsgálatok száma a 2000. évihez közel háromszorosára emelkedett.

2000. év 2001. év

Főváros+KKF 19.590 57.231

Az összesen 57.231 db jármű megvizsgálása szükségessé tette Csepelen a 7.sz.
Vámhivatal területén újabb vizsgálósorok építését, valamint az ügyfélfogadó és
adminisztrációs területek átépítését és bővítését. A Központi Közlekedési Felügyelet
kapacitásait ki kellett egészíteni megbízott vizsgabiztosi állománnyal, valamint
adatrögzítő kapacitásokat is kellett bérelni.

A közúti tevékenységről

A közúti tengelyterhelés-mérés koordinálása és felügyelete 2001-ben is fontos szerepet
töltött be a Közlekedési Főfelügyelet munkájában. A megyei felügyeletek által kiadott
4269 bírságoló határozatból 142 megfellebbezésre került. Ezekből 117 esetben
helyben hagyták az első fokú határozatot, 25 esetben pedig módosították.
Nagy súlyt fektettek arra, hogy a tengelyterhelés ellenőrzést jelentőségének
megfelelően végezzék a területi hatóságok. A megyei felügyeletek 2001-ben 25.747
mérést végeztek. Túlterhelést 4.146 esetben tapasztaltak (a mérések 16,1%-ában),
amely azt jelenti, hogy minden hatodik megállított jármű bizonyult túlterheltnek. (Ez
az arány 1,35%-kal volt nagyobb a 2000-ik évinél). Három megyei felügyelet részére
összesen 22,0 millió forint értékben új, az eddigieknél korszerűbb mérőműszer-
együttesek kerültek beszerzésre.

Járművezető-képzés és vizsgáztatás

Nagy változást jelentett 2001. évben a vezetői engedélyek és egyéb vezetésre jogosító
dokumentumok kiadásának az okmányirodák hatáskörébe való telepítése. Az
intézkedésnek megfelelően a közlekedési felügyeletek az egyes járműkategóriákból
tett sikeres vizsgákat követően vizsgaigazolást állítanak ki az állampolgárok részére,
melynek alapján az okmányirodáktól kapják meg a vezetői engedélyt.

A különböző kategóriákhoz tartozó egyes vizsgatárgyakból összesen 584.589
járművezetői vizsgát végeztek el, amely 0,9%-kal (5.229 vizsgával) több a 2000.
évinél. Ez a kismértékű növekedés az egyes vizsgatárgyak változó eredményességének
tudható be. Az újonnan megszerzett járműkategóriákról 123.333 vizsgaigazolást adtak
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ki. Ezt a számadatot a 2000. évi adatokkal összevetve megállapítható, hogy a vezetői
engedélyekbe bejegyezhető, különböző járműkategóriákból 2001-ben közel 3%-kal
(3.714 db-bal) kevesebbet szereztek meg az állampolgárok. Ez a csökkenés főként a
demográfiai hullámmal magyarázható.

Az autósiskolák száma 2001. év végén 907 volt, iskolavezetői névjegyzékben 1.402 fő
iskolavezető, a szakoktatói névjegyzékben pedig 5.503 fő szakoktató szerepelt. Az
autósiskolák száma ugyan 1993. óta növekszik, de egyre kisebb mértékben. E
tendencia arra enged következtetni, hogy � alig változó szakoktatói létszám mellett �
az autósiskolák különböző hatások miatt évek óta tartó osztódása lefékeződött.

PÁV vizsgálatok

Egy új vizsgálóeszköz beszerzésével lehetővé tették a drog- vagy egyéb kábítószert
fogyasztó gépjárművezetők kiszűrésének biztonságosabbá tételét. Az összes vizsgálati
létszám 24.397 fő volt, mely a 2000. évi adatokhoz  viszonyítva 6%-os növekedést
mutat. A vizsgált létszámból gépkocsivezetésre alkalmasnak minősült 14.997 fő.

A vasúthatósági tevékenység

A 2001. évben keletkezett vasúthatósági ügyek száma országosan 1.870 volt. Ennek
túlnyomó részét a Vasúti Felügyelet, majd a Fővárosi Közlekedési Felügyelet, illetve
az a hat megye végezte (BAZ, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Pest és Zala), ahol
villamos trolibusz közlekedés van, illetve a hegyeken ahol sífelvonók vagy keskeny-
nyomközű vasutak vannak. Zala megyében pl. az üzemelő erdei vasutak hossza már
meghaladja a 100 km-t, fejlesztése folyamatos.

Hajózási feladatok

Az EU csatlakozás kapcsán hosszú idő után jelentősen felgyorsult a tengerhajózás
ismételt megindításához szükséges korszerű jogi alapok megteremtése. Jelentős
előrelépés történt a Baranya megyei Közlekedési Felügyeletnél, ahol decemberben
átadták az Európai Unió által a víziközlekedésben csatlakozási feltételként szabott
hatékony ellenőrzési rendszer első elemeként a hatósági ellenőrhajót, ami az EU
rendszerében szükséges ellenőrzésekre is alkalmas, figyelembe véve Mohács város
jövőbeni EU-határ szerepét.

A légi közlekedés másodfokú feladatai

Ehhez a tevékenységhez a jogszabályi háttér a többször módosított 1995. évi XCVII.
törvény és annak végrehajtására kiadott 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet, továbbá az
egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatásköréről szóló 231/1997. (XII.
12.) Korm. rendeletben meghatározott. Biztosítani kell az államigazgatási eljárásokat a
légijárművek lajstromozási eljárásában, a típusvizsgálati eljárás, az egyedi
légialkalmassági eljárás, a polgári repülőtér létesítési, fenntartási és megváltoztatási,
engedélyezési eljárása során és az ilyen és ehhez hasonló másodfokú eljárásokban.
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A költségvetési előirányzatok és a teljesítések adatai

Megnevezés 2000. évi
tény

2001.évi
eredeti

ei.

2001.évi
törvényi

módosított
ei.

2001.évi
módosított

ei.

2001.évi
tény

5/1 5/3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
            millió forintban egy tizedessel                                             %-ban

Kiadás 12 541,1 13 836,0 13 836,0 19 003,4 16 149,8 128,77 116,72

ebből: személyi
juttatás 4 130,6 4 721,0 4 721,0 5 584,0 5 293,6 128,16 112,13

központi
beruházás 321,4 458,5 339,6 105,66

Bevétel 13 904,2 13 836,0 13 836,0 18 234,9 16 844,9 121,15 121,75
Támogatás 191,9 768,5 768,5 400,47
Létszám (fő) 2 026 2 201 2 201 2 064 101,88 93,78

A 2001. évi előirányzat módosítások levezetése

2001. évi előirányzat módosítások
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból

személyi
juttatás

Eredeti előirányzat 13 836,0 13 836,0 4 721,0
Módosítások jogcímenként 5 167,4 4 398,9 768,5 863,0
Kormányzati
Fejezeti 3 637,0 2 868,5 768,5 822,4
Intézményi 1 530,4 1 530,4 40,6
Módosított előirányzat 19 003,4 18 234,9 768,5 5 584,0

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 15.214,5 millió forint, a
teljesítés 13.870,4 millió forint. A bevételi elmaradás az alaptevékenység bevételeinél
mutatható ki, mely a hatósági ár- és díjemelések elmaradásának a következménye. A
működési és a felhalmozási célra átvett pénzeszközök, valamint a kölcsönnyújtás
összegei a módosított előirányzat szintjén teljesültek. Az általános forgalmi adó
befizetés összege 1.693,4 millió forint volt.

A maradványfelhasználás a módosított 1.712,3 millió forinthoz viszonyítva 1.593,5
millió forint összegben történt meg.
A személyi juttatásoknál a megtakarítás 290,4 millió forint, amely a tényleges létszám
tervezettől történő elmaradásának, illetve a bevételi elmaradással összefüggő
forráshiány következménye volt.



19

Ez a megtakarítás kihatással van a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára is,
amelynél a megtakarítás 128,8 millió forint.

A dologi kiadások területén egyrészt a szigorú költséggazdálkodás, másrészt egyes
kényszermegtakarítások bevezetése miatt jelentős a módosított előirányzathoz
viszonyított megtakarítás (783,9 millió forint).

Az intézmények a működési feladatok ellátása során a felhalmozási kiadásoknál az
állagmegóvásra, a működőképesség fenntartására törekedtek. A megtakarítás (1550,6
millió forint) fő okaként említhető, hogy a beruházások megvalósításához szükséges
pénzügyi fedezet rendelkezésre állása hosszabb átfutási időt vesz igénybe egyrészt a
központosított közbeszerzés miatt, másrészt mert az Európai Megállapodással, illetve
az EU csatlakozással összefüggő pénzeszközöket a felügyeletek � jogszabály alapján �
csak december hónapban kapták meg.

Az Európa Megállapodásból (AETR Egyezmények) előírt feladat, hogy 2002. január
1-től csak tachograffal felszerelve lehet forgalomba helyezni a 3,5 tonna súly fölötti
tehergépkocsikat és azokat a 3,5 tonna súly alatti transportereket is, melyek
szerelvény-össztömege pótkocsi vontatás esetén a 3 tonnát meghaladja. A közlekedési
felügyeletek az AETR Megállapodással kapcsolatos fejlesztésekre 494,0 millió forint,
az EU integrációval összefüggő intézményi beruházások megvalósítására 95,0 millió
forint, a központi beruházásokra pedig 179,5 millió forint költségvetési támogatásban
részesültek.

A központi beruházási támogatást 160,1 millió forint saját forrással kiegészítve az
Egységes Közlekedési Hatóság országos informatikai rendszerének kiegészítésére
fordították.

A közlekedési felügyeletek működési kiadásaikat saját bevételekből, hatósági ár- és
díjbevételekből finanszírozzák, így a köztisztviselői új illetményrendszer
bevezetéséből adódó többletkiadásokra költségvetési támogatásból nem részesülhettek.
A hatósági ár- és díjbevételek (a díjemelés, illetve a díjbevételi struktúra átalakításának
elmaradása miatt) nem nyújtottak teljes egészében fedezetet a személyi juttatások és
járulékok emelésére, ezért pénzügyminisztériumi engedéllyel az intézményi beruházási
kiadások átcsoportosításával biztosította a fejezet a forrás fedezetet.

Kiemelkedő feladatuk volt a közlekedési felügyeleteknek az ISO 9002 típusú
minőségbiztosítási rendszer működtetése. Az intézmények többsége sikeresen túl van a
második megerősítő külső auditáláson is.

Az intézmények dolgozóinak támogatásaként lakásépítés céljára 21,9 millió forintot
használtak fel.

Összefoglaló értékelésként megállapítható, hogy valamennyi felügyelet visszafogott
szakmailag magas színvonalú gazdálkodást folytatott, a rendelkezésükre álló
forrásokat a jogszabályokban biztosított kereteken belül használták fel. A
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kiegyensúlyozottabb működéshez a jövőben szükséges lesz a hatósági díjak �
feladattal arányos � korrekciójának megvalósítása.

4. Cím: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) 1996. június 1-jével kezdte meg
működését a 15/1996. (V.7.) KHVM rendelet alapján.

Állami alapfeladatként ellátandó tevékenységei:

Az Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzattal és az állami megrendelői feladatok
ellátásával kapcsolatos feladatkörben:

� a fejezeti felügyeleti szerv irányítása mellett a célelőirányzat kezelésével,
tervezésével és működésével összefüggő, a célelőirányzat terhére vállalt
kötelezettségek szerinti gazdálkodási feladatok ellátása,

� a célelőirányzat egészére kiterjedően az előirányzati kötelezettségek nyilvántartása,
az utalványozási és az elszámolási feladatok ellátása, a könyvvezetési
kötelezettségeknek, valamint a pénzügyi és az ebből eredő szakmai
adatszolgáltatási feladatoknak a végrehajtása,

� az új út-, híd-építéseknél és a kapacitásbővítő út-, híd-rekonstrukciós munkáknál a
beruházások megvalósításának a miniszter részéről történő engedélyezést követően
az állami megrendelői jogkör gyakorlása, a szerződések előkészítése, a szerződések
megkötése és teljesítésük ellenőrzése,

� az Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzathoz kapcsolódó feladatok
szabályozásáról szóló 12/1999. (III.11.) KHVM rendelet 5. §-ban említett
pályázatok előkészítése, meghirdetése és lebonyolítása, valamint a támogatás-
felhasználás ellenőrzése,

� az éves költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű kiemelt jelentőségű közúti
beruházások tekintetében az állami megrendelői feladatok ellátása,

� a nemzetközi programok ügykezelése keretében a PHARE segéllyel, a nemzetközi
kölcsönegyezményekkel, EU segélyekkel és támogatásokkal, valamint az EU
integráció előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A közútkezelő közhasznú társaságok tevékenységének koordinálása (a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. §-a alapján):

� az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatainak ellátásához szükséges
elemző és döntés-előkészítő tevékenység végzése, a vagyoni nyilvántartási adatok
vezetése, kezelése, gazdaságossági elemzések, éves munkatervben meghatározott
átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés és célvizsgálat végzése.

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság és állami alapfeladatainak ellátását az
Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat finanszírozta.
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A költségvetési előirányzatok és teljesítési adatait a következő táblázat mutatja

Megnevezés 2000. évi
tény

2001.évi
eredeti

ei.

2001.évi
törvényi

módosított
ei.

2001.évi
módosított

ei.

2001.évi
tény

5/1 5/3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
            millió forintban egy tizedessel                                             %-ban

Kiadás 12 951,9 902,1 902,1 11 404,3 10 526,8 81,28 1166,92

ebből: személyi
juttatás 269,5 303 303 306,8 296 109,83 97,69

központi
beruházás 2 347,7 5 198,9 4 861,9 207,09

Bevétel 2 406,1 902,1 902,1 3 616,6 3 350,8 139,26 371,44
Támogatás 10 716,3 7 787,7 7 787,7 76,67
Létszám (fő) 81 89 89 86 106,17 96,63

A 2001. évi előirányzat-módosítások levezetése

2001. évi előirányzat módosítások
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból

személyi
juttatás

Eredeti előirányzat 902,1 902,1 303,0
Módosítások jogcímenként 10 502,2 2 714,5 7 787,7 3,8
Kormányzati
Fejezeti 10 331,2 2 543,5 7 787,7 3,8
Intézményi 171,0 171,0
Módosított előirányzat 11 404,3 3 616,6 7 787,7 306,8

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságnál 2001. évben többletfeladatként
jelentkezett az "Állami és Önkormányzati közúthálózat árvízkárainak helyreállítása"
megnevezésű ágazati célelőirányzat elszámolásának gazdasági-ügyviteli lebonyolítása.
Az eddigi legnagyobb árhullám vonult le 2001. év tavaszán a Tiszán és a folyó
visszaduzzasztó hatása miatt a Túron, amely legnagyobb mértékben Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyét sújtotta. A fent említett fejezeti kezelésű előirányzat célja az
országos közúthálózaton, valamint az önkormányzati közúti vagyontárgyakban
keletkezett károk helyreállítási munkálatainak a finanszírozása volt. A fejezet átadta az
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságnak a fejezeti kezelésű előirányzat feletti
rendelkezési és utalványozási jogot. Az Államháztartási Hivatal az előirányzat-
átcsoportosítást a fejezeti kezelésű előirányzatról a megvalósító költségvetés szerv, az
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság javára végrehajtotta, így 5.096,6 millió
forinttal megemelésre került a dologi kiadások előirányzata az alábbiak szerint:

� Állami Közúthálózat árvízkárainak helyreállítása 3.597,3 millió forint
� Önkormányzati közúthálózat árvízkárainak helyreállítása 2.499,3 millió forint

A "Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program" megnevezésű ágazati célelőirányzat
elszámolása 2000. évben az UKIG intézményi gazdálkodása keretében valósult meg.
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A "Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési hozzájárulási kiadásai" megnevezésű
részprogram 2000. évi 134,8 millió forintos maradványból 2001. év folyamán 33,6
millió forint felhasználásra került. Az Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat által,
a "kedvezményes útdíjak állami támogatása" címén az Alföld Koncessziós Autópálya
Rt. részére kifizetett összegeket visszapótlási kötelezettségként utalták át az
Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat részére. A felhasználás összegével,
felügyeleti szervi hatáskörben megemelésre került az egyéb működési célú
támogatások, kiadások előirányzata.

A 217/1999. (XII.27.) rendelet 46. § alapján, az alábbiakban felsorolt kiemelt
jelentőségű beruházások elszámolása az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
intézményi gazdálkodása keretében valósult meg.

1. 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I., II. ütem
2. Akadálymentes közlekedés fejlesztése
3. Esztergomi Mária-Valéria híd építése
4. Székesfehérvárt elkerülő út építése
5. A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése
6. A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz építése
7. A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése
8. 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza
9. A 10-es főút rekonstrukciója
10. 83-as főút Pápát elkerülő szakasz I., II. ütem
11. Törökszentmiklóst elkerülő út építése
12. Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása

E kiemelt jelentőségű beruházások kiadási előirányzatát és teljesítési adatát az
intézményi beszámoló, "Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre" megnevezésű során szerepeltette, a központi beruházási kiadások között.
Mivel ezen a soron eredeti előirányzat nem szerepelt, évközi előirányzat-módosítás
vált szükségessé. Felügyeleti szervi hatáskörben 5.099,8 millió forintos előirányzat-
módosítás történt, melyből költségvetési támogatás 2.691,1 millió forint volt. A
kiemelt jelentőségű beruházások teljesítési adata 4.861,9 millió forintos összeget tett
ki.

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság az állami többletfeladatok ellátása
érdekében összesen 7.787,7 millió forint költségvetési támogatásban részesült.
Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság engedélyezett létszámkerete 89 fő, a
2001. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 86 fő, a 3 fős tervezett létszámbővítés
az Autópálya Fejlesztési Főosztályon még nem történt meg. A közalkalmazottak
egyösszegű kereset-kiegészítéseként saját forrásból 3,8 millió forintot fizettek ki.

A 10.526,8 millió forint kiadást 3.179,9 millió forint (működési bevétel, UFCE-ből
működési és felhalmozási célra  átvett pénzeszköz) saját bevétel, 170,9 millió forint
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előző évi maradvány felhasználás és 7.787,7 millió forint költségvetési támogatás
finanszírozta.

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság dolgozói közül 10 fő részesült
lakásépítési támogatásban összesen 9,7 millió forint összegben.

Az UKIG 2001. évben eredményesen ellátta az intézményi feladatait, valamint az
Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat működtetésével összefüggésben a
közútkezelő közhasznú társaságok tevékenységének szervezését és ellenőrzését, a
vagyonkezelés koordinálását, az alapítói döntések előkészítését és érvényesítését.

5. Cím: Légügyi Igazgatóság

A Légügyi Igazgatóság � szakmai és adminisztratív osztályok útján � ellátja a légi
közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI.30.) Kormány rendeletben meghatározott, a légi közlekedés első fokú
hatósági feladatait.

A magyar légi közlekedési hatóság 2001-ben teljes jogú tagja lett a Join Aviation
Authorities (JAA) elnevezésű,  az egységes európai légügyi hatóságnak. A Légügyi
Igazgatóság folyamatosan részt vett a JAA munkacsoportjainak és vezetői
értekezleteinek munkájában, valamint a hatósági munkája során � a magyar
jogszabályok keretein belül � érvényre juttatta a JAA által megfogalmazott
elvárásokat.

A Légügyi Igazgatóság � az egyedi hatósági ügyintézés mellett � aktívan részt vett a
légi közlekedést érintő jogszabályok előkészítésében. A légi közlekedési igazgatás
szervezeti átalakításáról szóló 2369/2001. (XII.18.) Korm. határozat végrehajtása
érdekében 2001. évben megkezdte a szervezet átalakítását és elkészítette a Légügyi
Igazgatóság új Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az Igazgatóság felkészítése
2001-ben elkezdődött az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségtanúsításra.

A Légügyi Igazgatóság 2001. évben a köztisztviselői állomány részére a légi
közlekedési balesetkivizsgálás és az államigazgatási eljárás szabályaiban
bekövetkezett változások ismertetését, alkalmazását célzó tanfolyamot szervezett.
Magyarországon ellenőrzést tartott az ICAO küldöttsége, mely során a Légügyi
Igazgatóság beszámolt a hatóság által végzett feladatokról, az ICAO szabványainak,
ajánlott gyakorlatainak magyar jogszabályban történő kihirdetéséről, valamint azoknak
a magyarországi alkalmazásáról.

Az USA People to People Ambassador programja keretében nagy tekintélyű
repülőorvosi delegáció volt Magyarországon. A küldöttség szakmai programjában a
Légügyi Igazgatóság és ezen belül a Repülőegészségügyi Szolgálat vett részt.
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Közforgalmú és közforgalmon kívüli területen 2001. évben elvégzett feladatok:

� a MALÉV és a Farnair vezető hajózó állományának szakszolgálati megerősítő
vizsgáztatása,

� a MALÉV hajózóinak tavaszi és őszi szimulátor gyakorlatai alatt, a szükséges
hatósági szimulátor ellenőrzések (252 fő),

� útvonal ellenőrzések (252 fő),
� a bemutató repülések, ejtőernyős ugrások, különleges repülések engedélyezése,
� szakszolgálati engedélyek megszerzéséhez, meghosszabbításához, kiterjesztéséhez

szükséges elméleti vizsgáztatás,
� a vitorlázó oktatók tanfolyam rendszerű elméleti és gyakorlati vizsgáztatása,
� a magyar lajstromban lévő légijárművek légialkalmassági felülvizsgálata,
� kiképző szervezetek jóváhagyása, ellenőrzése.

A Légügyi Igazgatóság feladata az üzemeltetők által bejelentett repülőesemények,
repülőbalesetek kivizsgálása. Az elmúlt évhez viszonyítva csökkent a bejelentések
száma, és a saját hatáskörben vizsgált események száma. Míg 2000. évben a
bejelentések száma összesen 163 volt, addig 2001. évben már 155-re csökkent. Ebből
37 eseményt (2000. évben 42) saját hatáskörben vizsgált a Légügyi Igazgatóság.

Az orvosi minősítésekkel kapcsolatos eljárásokban 2001. évben a következő
határozatok kerültek kiadásra:

- Korlátozással alkalmas                     47 esetben
- Nem alkalmas                                     7 esetben
- Ideiglenesen nem alkalmas                 1 esetben
- Repülőesemény utáni felülvizsgálat   8 esetben

A Légügyi Igazgatóság feladata a lajstromozásra kötelezett légijárművek állami
lajstromozása, illetve a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstrom vezetése.
Ezzel összefüggésben vizsgálják a lajstromozásra kötelezett légijárművek egyedi
légialkalmasságát, az alkalmasság bizonyítványának kiadását, illetve az érvényesség
meghosszabbítását.

Tevékenységi körükbe tarozik a légi közlekedési szakszemélyzet szakszolgálati
engedélye megszerzéséhez és meghosszabbításához szükséges szakmai vizsgáztatás és
ellenőrzés, valamint a szakszolgálati engedélyek kiadása, érvényességének
kiterjesztése, meghosszabbítása, továbbá a szakképzéshez szükséges tantervek és
vizsgakövetelmények jóváhagyása.

A Légügyi Főigazgatóság ellátta a polgári légi közlekedés hatósági engedélyezésével
kapcsolatos feladatokat (a repülések engedélyezése, a repülésirányítás, a repülőterek és
ideiglenes leszállópályák, irányítástechnikai eszközök és berendezések, valamint a
légijárművek üzemben tartási és szakszolgálati engedélyek tekintetében), 2001. évben
115 db üzemben tartási engedélyt és 9309 db repülési engedélyt adtak ki.
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Engedélyezi a charter járatokat és egyéb engedélyhez kötött légiszállításokat,
szakterületét illetően részt vesz a repülőbalesetek kivizsgálásában.

A költségvetési előirányzatok és teljesítési adatai

Megnevezés 2000. évi
tény

2001.évi
eredeti ei.

2001.évi
törvényi

módosított
ei.

2001.évi
módosított

ei.

2001.évi
tény

5/1 5/3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
            millió forintban egy tizedessel                                             %-ban

Kiadás 271 281 281 386,3 383,3 141,44 136,41

ebből: személyi
juttatás 113,2 132,2 132,2 164,3 165,8 146,47 125,42

Bevétel 170,6 139,8 139,8 222,1 227,7 133,47 162,88
Támogatás 128,8 141,2 141,2 164,2 164,2 127,48 116,29
Létszám (fő) 51 59 59 57 111,76 96,61

A 2001. évi előirányzat módosítások levezetése

2001. évi előirányzat módosítások
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból

személyi
juttatás

Eredeti előirányzat 281,0 139,8 141,2 132,2
Módosítások jogcímenként 105,3 82,3 23,0 32,1
Kormányzati
Fejezeti 73,4 50,4 23,0 26,4
Intézményi 31,9 31,9 5,7
Módosított előirányzat 386,3 222,1 164,2 164,3

Az Igazgatóság működését 164,2 millió forint költségvetési támogatás, 31,9 millió
forint maradvány-elszámolás és 195,8 millió forint saját bevétel finanszírozta.

A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz viszonyítva 23,0 millió forinttal
emelkedett. Ebből 22,4 millió forint a köztisztviselők új illetményrendszerének
bevezetéséből, 0,6 millió forint pedig a minimálbér emelésből adódó többletkiadásokat
fedezte.

A bevételek a tervezettel (139,8 millió forint) szemben 190,2 millió forint összegben
teljesültek, melynek oka a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság átalakulásával
kapcsolatos be nem tervezett megrendelések realizálódása. A gazdálkodásban
időlegesen likviditási problémát okozott, hogy vannak olyan bevételek, amelyek
periódikusan (minden második évben) esedékesek, ezért a fejezet a költségvetési
támogatásból időarányostól eltérő keretnyitást engedélyezett az intézménynek.
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A dologi és folyó kiadások jelentősen megnövekedtek. Az Igazgatóság által
lefolytatandó eljárások számának többszörösére történő növekedése, valamint a
légijárműveket üzembentartó szervezetek, a karbantartó szervezetek és a légijárművek
számának növekedése jelentős többletfeladattal és kiadással volt csak megoldható.
Egyes szakmai tevékenységeket külső vállalkozók bevonásával tudtak csak
elvégeztetni.

További kiadást jelentettek a JAA teljes jogú tagságával járó nemzetközi
kötelezettségek, az ECAC új előírásai bevezetésének költségei, az EASA
felállításával, új szakszolgálati engedélyek legyártásának költségei, a megfelelő
informatikai háttér és adatbázis kialakítása, a hatékony közigazgatást biztosító ISO
9001:2000 bevezetésének költségei.
Mindezekhez a többlet-feladatokhoz a fejezet a gazdálkodási év során � működési
célú, véglegesen átadott pénzeszközként � 20,0 millió forintot biztosított az
intézménynek, amelyből 18,0 millió forintot dologi kiadásokra fordítottak.

Felújítási kiadásuk nem volt. Az üzemben tartott gépkocsik műszaki állapotának
megőrzésére elegendő volt a karbantartási ráfordítás. A jelenleg használt igen régi fa
barakképület felújítására � várhatóan felépítendő székház miatt � pénzkiadást nem
fordítottak.

A beruházási kiadások 35,1%-kal meghaladták az eredeti előirányzatot. Jelentősebb
beruházások voltak az MGS légiinformációs program telepítése, a JAR-145 szabvány
okmány elkészítése, az ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány és néhány kisebb
szoftver, valamint telefon belépési díj.

Lakásépítésre és korszerűsítésre 2001. évben kérelem nem érkezett a dolgozóktól.

6. Cím: Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság

A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság (LRI) a kizárólagos állami tulajdonú
Budapest Ferihegy nemzetközi repülőtér és annak üzemeltetéséhez kapcsolódó
létesítmények, valamint más repülőterek (Kiskunlacháza, Siófok, stb.) működtetésére a
légi forgalom irányítására létrehozott központi költségvetési szervként működött 2001.
évben.

Tevékenységét a 12/1993. (V.7.) KHVM rendelet alapján végezte. Alaptevékenységei
közé tartozott kizárólagos állami tevékenységként a légiforgalmi irányítás és az ehhez
kapcsolódó feladatok, továbbá alapfeladatként végezte a közforgalmi repülőterek
fenntartását és üzemeltetését, a szakszemélyzet képzését, a repülés-egészségügyi
szolgálat biztosítását, a repülőtéri feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzések
és fejlesztések bonyolítását, a repülőtér biztonsági és védelmi feladatait.
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A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság, a közlekedési és vízügyi miniszter 45/2001.
számú rendelete alapján 2001. december 31-én megszűnt, működését két
utódszervezet vette át: a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető
Részvénytársaság (2002. január 1.), illetve a HungaroControl Magyar Légiforgalmi
Szolgálat (2002. december 31.), mint költségvetési szerv.
A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság alapító okiratban meghatározott jelentősebb
állami feladatainak teljesítése:

Légijármű forgalom alakulása

A ferihegyi repülőtér érkező és induló légijármű forgalma 2001-ben a 2001-ben a
2000. évihez képest 0,5%-kal nőtt. Ezen belül a legjelentősebb 20,3%-os forgalom
növekedést a kis piaci részesedésű (9,5%) LRI által kiszolgált nagygépes kereskedelmi
gépforgalom érte el. A MALÉV által kiszolgált legnagyobb forgalom részarányt
kitevő kereskedelmi gépforgalom 0,5%-kal nőtt. A Magyarországon átrepülő
gépforgalom a 2001. évben 0,5%-kal növekedett.

Légijármű forgalom 2000-2001. évi adatai

Megnevezés  2000. 2001. Index%
Kereskedelmi gépforgalom (Malév által
kiszolgált) 65.125 65.452 100,5
Kereskedelmi gépforgalom (LRI által kiszolgált) 5.686 6.843 120,3
Kisgépes forgalom 5.970 5.810 97,3
Egyéb gépforgalom 3.966 3.061 77,2
Ferihegy összes gépforgalma 80.747 81.166 100,5
Átrepülő gépforgalom 356.193 357.876 100,5
Ellenőrzött légtéren kívüli 22.356 21.821 97,6
Magyar légtér összesen 459.296 460.863 100,3

Az ellenőrzött légtéren kívül kezelt, alapvetően kisgépes forgalom 2,4%-kal csökkent.
Mindezek együttes hatásaként a Magyar Köztársaságban kezelt összes légijármű
forgalom 2001. évben kismértékben 0,3%-kal nőtt.

A repülőgép-forgalom menetrendszerű és bérelt (charter) járatokkal bonyolódik le. A
gépforgalom közel 17,2%-a volt charter járat 2001. évben. Az áruforgalomban a
charter járatoknak meghatározó szerepe van a kizárólag áruforgalmat lebonyolító
teherszállító gépek miatt, mivel az áruforgalom 49,1%a bonyolódott le charter
járatokkal.

Repülőtér-forgalom légitársaságok szerint

Ferihegyről 2001-ben 59 légitársaság indított repülőgépjáratot. Magyarországon a
légitársaságok jelenlegi forgalma kizárólag nemzetközi, azaz a légitársaságoknak
nincsenek belföldi járatai. A repülőgép-forgalom összességében 0,5%-kal nőtt a 2001.
évben. Az előző évekhez viszonyított kis ütemű forgalomnövekedés egyik oka a New
Yorkot ért terroresemény és annak eredményeként a légitársaságokat ért súlyos
gazdasági helyzet (pl. Sabena és Swissair felszámolása). A másik jelentős tényező,
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hogy a legnagyobb forgalmat lebonyolító MALÉV repülőgépforgalma 3,7%-kal
csökkent 2000. évhez képest. Mindemellett negatív hatással bír, hogy csökkentették a
Ferihegyen jelentős forgalmat lebonyolító Austrian Airlines és a KLM légitársaságok a
járataik számát. Ennek a forgalom kiesésnek némi ellensúlyozásaként jelentős
mértékben növelte járatai számát a Lufthansa, az Air France, illetve a British Airways.
A légi forgalomban erős koncentráció tapasztalható, hiszen a repülőgép-forgalom
közel 67,6%-át hat légitársaság szolgáltatja. A legnagyobb repülőgép-forgalmat � a
bilaterális megállapodásokban foglalt korlátozásokra is visszavezethető okból � a
MALÉV bonyolította le 44,8%-os piaci részesedéssel. Ez a részarány 3,2
százalékponttal nőtt a 2000. évihez képest a repülő-gépforgalom 3,7%-os csökkenése
mellett. A MALÉV versenyelőnye a postaforgalomban (68,2% részarány), illetve az
utasforgalomban (51,2%) a legszámottevőbb.

Utasforgalom alakulása

A ferihegyi utasforgalomban 2001-ben 4.595 ezer utas volt, ami összességében 2,2%-
os csökkenést jelent 2000-hez képest. Az utasforgalomra is jelentős negatív hatást
gyakorolnak a terroresemények. A transzfer utasforgalom 1995-2001 között évente
átlagosan 17%-kal emelkedett, ami nagymértékben meghaladja az összes utasforgalom
ugyanebben az időszakban jellemző átlagosan 7%-os átlagos növekedési ütemét. A
transzfer utasforgalom összes utasforgalmon belüli részaránya mindinkább erősödik.
Ezzel évről-évre növekszik a repülőtér forgalom-elosztó szerepe. A bilaterális
egyezményekben foglalt korlátozások miatt a transzfer utasforgalmat lényegében a
MALÉV bonyolítja le. A 10 legnagyobb utasforgalmat lebonyolító légitársaság piaci
részesedése a Budapest-Ferihegyi repülőtéren 2001-ben a következő:

Légitársaság Piaci részesedés (%)

MALÉV                   51,1
Lufthansa                   12,2
British Airways 4,7
Air France 3,8
KLM Royal Dutch 2,8
Austrian Airlines 2,7
Swissair 2,3
Scandinavian Airlines 2,2
Sabena 1,6

Repülőtéri koordinációs tevékenység

A repülőtéri koordináció a tevékenységét az 5/2000. évi KHVM rendelete alapján, a
IATA Wordwide Scheduling Guidelines kiadványa szellemében és a IATA Standard
Schedules Information Manuál kézikönyv szerinti módon végezte.

A repülőtéri kapacitásokkal való gazdálkodás magában foglalta a résidő kiosztást a
menetrendszerű és a menetrenden kívüli járatok számára, az állóhelyek, a check-in
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pultok, a poggyász szalagok biztosítását és a földi kiszolgálás előzetes egyeztetését,
amelynek során a Repülőtéri Koordináció ügyelt arra, hogy a konkurens kiszolgáló
szervezetek között korrekt verseny legyen. Ebben a tevékenységben a Repülőtéri
Koordinációt a Koordinációs Bizottság segítette tanácsadói minőségben. A 2001.
évben 22.639 állóhely került kiosztásra. A koordináció alaptevékenységét illető mutató
10%-kal nőtt, a 2000. évi 81.080 résidő biztosítását igénylő járattal szemben 2001-ben
89692 résidő kérelmet kezeltek, ebből teljesített, megvalósított üzemelési slot 65.923,
míg a törölt slot 23.769 volt.

A Repülőtéri Koordináció folyamatos kapcsolatot tartott a Budapesten üzemelő
légitársaságok állomásvezetőinek szövetségével, ezen légitársaságok kereskedelmi
vezetőinek szervezetével (valamint a ferihegyi forgalom lebonyolításában érintett
valamennyi hatósággal).

A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság költségvetési támogatásban nem részesült,
kiadásait � beleértve a felhalmozási kiadásokat is � teljes egészében saját bevételből
fedezte.

A költségvetési előirányzatok és a teljesítések adatai

Megnevezés 2000. évi
tény

2001.évi
eredeti ei.

2001.évi
törvényi

módosított
ei.

2001.évi
módosított

ei.

2001.évi
tény

5/1 5/3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
            millió forintban egy tizedessel                                             %-ban

Kiadás 27 009,0 34 639,0 34 639,0 51 292,9 37 928,9 140,43 109,50

ebből: személyi
juttatás 6 656,5 7 109,3 7 109,3 7 558,5 7 530,0 113,12 105,92

központi
beruházás

Bevétel 32 876,0 34 639,0 34 639,0 51 292,9 46 041,9 140,05 132,92
Támogatás
Létszám (fő) 2 760 2 958 2 958 2 641 95,69 89,28

A 2001. évi előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel
2001. évi előirányzat módosítások

levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból
személyi
juttatás

Eredeti előirányzat 34 639,0 34 639,0 7 109,3
Módosítások jogcímenként 16 653,9 16 653,9 0,0 449,2
Kormányzati
Fejezeti 2 592,2 2 592,2
Intézményi 14 061,7 14 061,7 449,2
Módosított előirányzat 51 292,9 51 292,9 0,0 7 558,5
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Az Igazgatóság összes bevétele 36.425,1 millió forint volt. A 9.616,8 millió forint
maradvánnyal együtt a teljesítés adata 46.041,9 millió forint összegben alakult. A
2000. évi teljesítési adathoz viszonyítva 40,05%-os emelkedés mutatható ki a
bevételek alakulásánál.

Az egyes bevételi források az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban
Megnevezés 2001. év 2001. év Index%

Útvonalhasználat díjbevétele 9.929,3 11.980,7 120,7
Leszállási díjbevétel 4.391,7 4.439,5 101,1
Repülőtérhasználati díj 42,4 71,6 168,9
Egyéb repülési tevékenység 18,1 232,2 1282,9
Összesen: 14.381,5 16.724,0 116,3

A repüléssel összefüggő bevételek teljesítési értéke összességében 16,3 %-kal haladta
meg az előző évet. A leszállási díjbevétel csekély változásának oka, hogy a leszálló
gépforgalom 2000-ről 2001. évre gyakorlatilag nem változott (0,6%). Az egyéb
repüléssel összefüggő bevétel 214,0 millió forintos növekedését a Cute használati
díjbevétel változása okozta. A Cute bevezetése 2000. július 1-jétől történt, mellyel
kapcsolatosan csak egy negyedévi bevétel folyt be 2000-ben. A 2001. év adata viszont
már egész évi Cute használati díjbevételt mutatja.

Alaptevékenységgel összefüggő bevételek

Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb bevételek (387,4 millió forinttal) 10,1%-kal
haladják meg a 2000-es évet. A növekedést elsősorban a Ferihegyi Utasterminál
Fejlesztő Kft-vel kapcsolatos terminál-üzemeltetési szerződésben foglalt
szolgáltatások nyújtásáért kifizetett összeg eredményezte. A 2. terminál
üzemeltetéséből befolyt bevételek 356, 9 millió forinttal növekedtek 2001-hez képest.

Az intézményi egyéb sajátos bevételek 478,5 millió forinttal, 24,2%-kal növekedtek,
ezen belül a helyiségek és eszközök bérbeadásának díjbevételei 271,5 millió forinttal,
a kötbér, bírság egyéb kártérítés bevétele 262,1 millió forinttal növekedett. Az ÁFA
visszatérülés bevétele 2000. évhez képest 81,4%-kal, 107,4 millió forinttal nőtt. Az
Igazgatóság 2001-ben a légiforgalmi irányítás fejlesztésével kapcsolatos beruházás
megvalósítására 320,2 millió forint EBB hitelt vett igénybe.

Vállalkozási tevékenységek bevételei

A vállalkozási bevétel 2001. éven 8.474,1 millió forint volt, a 2000. évi teljesítéshez
viszonyítva ez 39,4%-os növekedést jelent.

A II. "A" és "B" terminálok üzemeltetéséből jelentős többletbevételt eredményezett
(2.106,4 millió forint) a haszonbérleti díjbevétel, amely az Igazgatóság és a FUF Kft.
közötti haszonbérleti szerződés keretében realizálódott. Bevételnövekedés mutatható
ki még a földi kiszolgálásnál, az utasszállításnál, az ipari és építőipari szolgáltatásnál,
a gépkocsi kölcsönzésnél, illetve a járművek bérbeadásánál. Bevételcsökkenés a
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kereskedelmi tevékenységnél, a Cargo tevékenységnél és az exkluzív várók
bevételénél mutatható ki.

A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság módosított kiadási előirányzata 51.292,9
millió forint (eredeti előirányzat: 34.639,0 millió forint, engedélyezett előirányzat-
maradvány: 13.046,3 millió forint, tartalékalap felhasználása: 1.015,4 millió forint
többletbevétel: 2.592,2 millió forint), a teljesítési adata pedig 37.928,9 millió forint
volt. A kiadási megtakarítás összege 13.364,0 millió forint összegben a bevételi
lemaradás (806,1 millió forint), az előző évek kötelezettségvállalással terhelt
előirányzat-maradványának (4.444,9 millió forint), a beruházások áthúzódó pénzügyi
teljesítése miatti fel nem használásának a következménye volt. A kiadási megtakarítás
a beruházásoknál 9.728,3 millió forint, a felújításoknál 758,6 millió forint volt, az
egyéb felhalmozási kiadásoknál pedig a módosított kiadási előirányzatnál a teljesítés
600,7 millió forinttal volt több.

A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 2001. évi kötelezettségvállalással terhelt
előirányzat-maradványa 4.996,9 millió forint, az előző évek felhasználatlan
maradványa 3.602,7 millió forint, így összességében 8599,6 millió forint maradvány
mutatható ki a 2001. évi gazdálkodás folyamán. Az előirányzat-maradványt 139,0
millió forint befizetési kötelezettség terheli a központi költségvetésbe. Az Igazgatóság
2001. évi összes költségvetési befizetési kötelezettsége 1.563,8 millió forint volt a
bevételek meghatározott köre után.

A 2000. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból 9.616,8 millió forintot használt fel
az intézmény, melyből a legjelentősebb nagyságrendű összeg a Budapest Airport Rt.
tőkeemelésére fordított 4,0 milliárd forint.

Gazdasági társaságokban való részvétel

2001. december 31-i állapotnak megfelelően az LRI 3 társaságban vett részt, összesen
1.984,3 millió forint könyv szerinti nyilvántartási értékkel. A Ferihegyi Utasterminál
Fejlesztő Kft-ben 66%-os tulajdoni hányaddal vett részt, 1.946,4 millió forint könyv
szerinti értékben. A Duty Free Kft-ben 29%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik az
Igazgatóság, amely részesedés 37,7 millió forint értékkel szerepel a mérlegben. A
SITA alapítványban a tulajdonosi részarány 0,25%, nyilvántartási értéke 171 ezer
forint. A részesedések után összesen 1.479,4 millió forint osztalékbevételben részesült
az Igazgatóság 2001. évben. A FUF Kft. 1.415,6 millió forintot, a Magyar Duty Free
Kft. 63,8 millió forintot utalt át részükre nyereséges gazdálkodásuk eredményeként, az
utóbbinak még 129,2 millió forint osztalékfizetési kötelezettsége áll fent az
Igazgatósággal szemben.

Az Igazgatóság 2001. évben 19,5 millió forintot fordított kamatmentes, visszatérítendő
lakásépítési, vásárlási, illetve korszerűsítési kölcsönökre:

16 fő kapott korszerűsítési, és
39 fő építési, vásárlási kölcsönt.
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A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 2001. évben is biztosította a repülés
biztonságát és a légi forgalom zavartalan ellátását oly módon, hogy a feladatok
elvégzéséhez nem vett igénybe központi költségvetési támogatást. Az intézmény nagy
volumenű beruházásainak megvalósítása mellett is biztosította önfinanszírozó
képességét. Az EBB hitel és a saját forrásai biztosításával átvállalta a korábban
nemzetközi kötelezettséggel elindított légiforgalmi irányítás fejlesztését.

Az Igazgatóság az állami alapfeladatellátás mellett végezte a 2078/2000. (IV.14.)
Korm. rendeletben elrendelt légi közlekedési fejlesztéséhez szükséges stratégiai
feladatokat. Megtörtént a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság szervezetének átfogó
rekonstrukciója, melynek során szétválasztásra kerültek a légiforgalmi irányítási és a
repülőtér üzemeltetési tevékenységek. A repülőtér üzemeltetési tevékenységek és a
versenyszférában érintett egyéb tevékenységek ennek következtében gazdasági
társaságként működnek tovább.

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat pedig a kijelölt légterekben,
Budapest-Ferihegy Nemzetközi Repülőtéren, valamint Debrecen és Sármellék
repülőtereken a légiforgalmi szolgálatok biztosítására létrehozott önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szervként látja el feladatait 2002. január 1-jétől.

7. Cím: Vízügyi és árvízvédelmi intézmények

A címhez az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), a 12 vízügyi igazgatóság, az
OVF Hivatali Üdülő és a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Közgyűjtemény tartozik. Az
Országos Vízügyi Főigazgatóság 1990. november 1-jén önálló központi költségvetési
intézményként jött létre. Az OVF az alaptevékenysége keretében a vízügyi igazgatás
szaktevékenységének és a területi vízügyi szervezetnek az operatív szakmai
irányítását, valamint az országos (központi) vízügyi szakfeladatokat látja el. Az OVF
kiadásait költségvetési támogatás fedezi; vállalkozási tevékenységet nem folytat. A
vízügyi igazgatóságok (VIZIG) területi költségvetési (államigazgatási) szervként
működnek. Alapításuk 1990. november 1-jei hatállyal valósult meg, amikor az 1990.
évi LXVIII. tv. értelmében a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok átszervezése
lezajlott. A VIZIG-ek állami alapfeladatait (vízügyi szakigazgatás, vízkárelhárítás)
költségvetési támogatás, a Vízügyi célelőirányzatból átvett pénzeszközök és saját
bevétel finanszírozta. A Vízügyi Múzeum, Levéltár és Közgyűjtemény (kiválva a
környezetvédelmi intézményi rendszerből) 1993-tól, mint részben önálló költségvetési
szerv működik a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnál.

A Vízügyi Múzeum, Levéltár és Közgyűjtemény alaptevékenysége a magyar
vízgazdálkodással kapcsolatos muzeális értékű tárgyak, dokumentumok felkutatására,
beszerzésére, gyűjtésére, megőrzésére, restaurálására, védelmére, tudományos
nyilvántartására, feldolgozására és bemutatására, továbbá a levéltár kezelésére terjed
ki.
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A Vízügyi és Árvízvédelmi Intézményeknél a 2001. évi költségvetési évet a
kárelhárítások és az ezt követő helyreállítások tették rendkívülivé. A védekezés, mint
előre időben és volumenben nem tervezhető feladat, a kialakított kincstári rendszerbe
szervesen nem épült be, a feladatok finanszírozása, a hozzákapcsolódó előirányzatok
módosítása, a pénzellátás megfelelő időben való biztosítása nem volt mindig
zökkenőmentes. A feladatfinanszírozás tekintetében az árvíz- és belvízvédekezés
címén kapott pénzeszközök pótlólagos realizálódása okozott problémákat.

Az igazgatóságok ennek ellenére a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból feszes
pénzgazdálkodással meg tudták őrizni likviditásukat. A kiadási és a bevételi
előirányzatokat az elmúlt évben is meghatározóan befolyásolta a nagy volumenű,
esetenként együttesen jelentkező árvízvédekezés, belvízvédekezés és vízminőségi
kárelhárítás, valamint az ezt követő helyreállítás. Ennek következtében a tervezésnél
figyelembe vett prioritások a gyakorlati gazdálkodásban szükségszerűen
átrendeződtek. Az évközi előirányzat-módosítások a többletbevételek realizálásával és
a hozzájuk kapcsolódó feladatok megvalósításával párhuzamosan történtek, az előírt
befizetési kötelezettségek minden esetben határidőre teljesültek.

A költségvetési előirányzatok és a teljesítések adatai

Megnevezés 2000. évi
tény

2001.évi
eredeti ei.

2001.évi
törvényi

módosított ei.

2001.évi
módosított

ei.

2001.évi
tény

5/1 5/3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
            millió forintban egy tizedessel                                             %-ban

Kiadás 55 030,6 11 851,2 11 851,2 51 608,5 49 217,3 89,44 415,29

ebből: személyi
juttatás 7 803,4 4 742,0 4 742,0 7 695,2 7 591,9 97,29 160,10

központi
beruházás 15 168,5 22 710,3 22 129,6 145,89

Bevétel 33 786,1 5 873,8 5 873,8 18 335,6 17 608,5 52,12 299,78
Támogatás 23 447,4 5 977,4 5 977,4 33 272,9 33 272,9 141,90 556,65
Létszám (fő) 5282 5012 5012 5627 106,53 112,27

A 2001. évi előirányzat módosítások levezetése
       millió forintban

2001. évi előirányzat módosítások
levezetése

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból
személyi
juttatás

Eredeti előirányzat 11 851,2 5873,8 5 977,4 4 742,0
Módosítások jogcímenként összesen 39 757,3 12 461,8 27 295,5 2 953,2
Kormányzati 241,5 241,5 180,2
Fejezeti 36 412,1 9 358,1 27 054,0 2 585,9
Intézményi 3103,7 3 103,7 187,1
Módosított előirányzat 51 608,5 18 335,6 33 272,9 7 695,2
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A vízügyi intézmények 33.272,9 millió forint módosított támogatásából 19.900,3
millió forint a felhalmozási kiadásokra, 13.372,6 millió forint pedig működési
kiadásokra előirányzat-módosítással átvett költségvetési támogatás volt.

A kormányzati felhalmozási kiadások támogatása módosított előirányzata és teljesítési
adata 19.037,4 millió forint. Ebből 13.945,6 millió forint a fejezeti kezelésű
előirányzatok között vízügyi beruházásként eredetileg megtervezett költségvetési
támogatás előirányzat-módosítással történő átadása, 4.650,0 millió forint (Felső Tisza
vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése 79,0 millió forint, Bodrogközi árvízvédelmi
rendszerek fejlesztése 131,0 millió forint, Közép-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek
fejlesztése 351,0 millió forint, síkvidéki vízrendszer 126,0 millió forint, elsőrendű
árvízvédelmi művek helyreállítása 3.963,0 millió forint) a központi általános
tartalékból árvízvédekezésre biztosított egyszeri pótelőirányzat, 441,8 millió forint
(Felső Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése) pedig az Országgyűlés
fejezettől az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú
felhasználás előirányzat terhére árvízvédekezésre átvett költségvetési támogatás volt.

Az intézményi felhalmozási kiadások támogatása teljesítési adata 862,9 millió forint, a
tervezett 38,0 millió forinttal szemben. A teljesítési adat növekedését az ingatlan
értékesítésből a vízügyi és árvízvédelmi intézményeknél maradó többlet bevételek
felhalmozási célra történő felhasználása idézte elő.

Az intézményi működési támogatások tervezett összege 5.939,4 millió forint, a
módosított előirányzat és a teljesítési adat 13.372,6 millió forint. A többlettámogatás
összege 7.433,2 millió forint, mely
- a fejezeti kezelésű ágazati célelőirányzatokból előirányzat-módosítással átvett

költségvetési támogatás 1.955,1 millió forint (Szigetközi vízpótlás 120,0 millió
forint Vízkárelhárítási művek fenntartása 1.500,1 millió forint Nagymarosi
rehabilitált területek fenntartása 35,0 millió forint, Kis Balaton vízvédelmi
rendszerének fenntartása 50,0 millió forint. Távlati ivóvízbázisok fenntartása 60,0
millió forint, Duna-Tiszaközi homokhátság monitorjának működtetése 30,0 millió
forint, Ráckeve-Soroksári Duna-ág fenntartási költsége 80,0 millió forint, Tisza tó
fenntartása 80,0 millió forint),

- az általános tartalékból előirányzat-módosítással a Vízkárelhárítási művek
fenntartására átvett egyszeri pótelőirányzat 5.149,6 millió forint,

- a fejezeti kezelésű felújítási előirányzatból az OVF Siófoki Üdülő felújítására
biztosított 25,0 millió forint,

- a Vízügyi és Árvízvédelmi Intézmények köztisztviselői (OVF) és közalkalmazotti
dolgozói részére biztosított 259,8 millió forint (egyösszegű keresetkiegészítés
147,0 millió forint, a Ktv. új illetményrendszerével összefüggő támogatás 54,5
millió forint, minimálbér emelés 52,3 millió forint, a Vízügyi Közgyűjteményi
intézmény dolgozóinak szakmai szorzó emelésére a NKÖM fejezettől átvett
támogatás 2,0 millió forint, feladatfinanszírozás keretében más fejezetektől átvett
pénzeszköz 4,0 millió forint), továbbá
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- a fejezeti tartalékból biztosított 43,7 millió forint (jégtörőhajók üzemeltetése 13,2
millió forint, siófoki üdülő tárgyieszköz-beszerzés 0,5 millió forint, állami
kezelésben lévő belvízvédelmi művek fenntartása 30,0 millió forint).

A Vízügyi és Árvízvédelmi Intézmények módosított bevételi előirányzata (maradvány
nélkül) 16.148,7 millió forint, a tényleges teljesítési adat 15.578,7 millió forint, a
bevételi lemaradás 570,0 millió forint. A kiadások finanszírozásában jelentős szerepet
játszott a Vízügyi célelőirányzatból és a Belügyminisztérium fejezettől átvett
pénzeszköz összesen 6.313,7 millió forint összegben. A maradvány-felhasználás
összege 2.029,8 millió forint volt.

A költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási-bevételi előirányzat 11.851,2
millió forint, a módosított kiadási előirányzat 51.608,5 millió forint, a teljesítés
49.217,3 millió forint volt. A kiadási megtakarítás oka egyrészt a bevételi lemaradás,
másrészt a dologi kiadásokon belül a szolgáltatások és a vásárolt termékek ÁFÁ-ának
a módosított előirányzathoz viszonyított csökkenése.

A vízügyi igazgatóságok az alapfeladatok ellátása mellett az alábbi típusú vállalkozási
tevékenységeket is végeznek:
� műszaki tervezés,
� építési tevékenység,
� mezőgazdasági szolgáltatás,
� egyéb tevékenységek.

A vállalkozási tevékenység bevételi teljesítési adata 1.220,6 millió forint a tervezett
889,5 millió forinttal szemben.

A vízügyi igazgatóságok � a 2022/1994. Korm. határozat alapján � saját alapítású,
egyszemélyes gazdasági társaságokban részesedéssel rendelkeznek. E társaságokban
való részvétel kettős előnnyel jár:

� védekezés esetén mozgósíthatók az eredetileg e célra kialakított kapacitások,
� az éves rendes fenntartási munkák ellátásához olcsó szolgáltatást nyújtanak.

Általában az igazgatóságok által alapított társaságoknál vagyonvesztés nem történt,
gazdálkodásuk megfelelő, a tevékenység eredménye pozitív, piaci helyzetük stabil.

Az igazgatóságoknál az elmúlt év folyamán szervezeti változtatásra nem került sor, a
jogszabályváltozások miatt jelentkező többletfeladatokat csekély többletlétszám
növekedéssel hajtották végre.

A 2001. évi előirányzat-maradvány összegek áthúzódó kötelezettségvállalással
terheltek. A kötelezettségek közül a kormányzati beruházások áfája, a helyreállítási
munkák áthúzódó részei, az eszközbeszerzések maradványa és a szállítói kötelezettség
a meghatározó.

A kincstári vagyon hasznosítása általában helyiségek, földterületek és eszközök
bérbeadásával valósult meg.
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Az igazgatóságok általában a 2001. évben lakásépítési alapot nem képeztek, a
dolgozók által lakásépítési alapra visszatérített kölcsöntörlesztésekből támogatták a
dolgozók lakásépítését, vásárlását. Támogatásban 81 fő részesült 20,3 millió forint
összegben.

Összességében megállapítható, hogy a vízügyi költségvetési szervek 2001. évi
működési tevékenysége � az árvízvédekezéssel és helyreállítással kapcsolatos
többletfeladatokat is figyelembe véve � eredményes volt, gazdálkodási, pénzügyi
helyzetük elfogadhatóan alakult.

8. Cím. MÁV egészségügyi szolgáltatás

A címhez egy önállóan gazdálkodó intézmény, a MÁV Közegészségügyi Intézet, és a
Vasútegészségügyi Ellátó Szolgálat keretében (a korábbi három részben önállóan
gazdálkodó intézmény közül 2001. január 1-ig fennmaradt egyetlen működőként) a
MÁV Orvosszakértői Intézet tartozik.

A MÁV Közegészségügyi Intézet � a laboratóriumok akkreditálása érdekében �
rendszeresen részt vett a kémiai és mikrobiológiai ellenőrző vizsgálatokban.
Szűrővizsgálatokat (alkalmassági vizsgálatokhoz), továbbá ergonómiai és műszeres
vizsgálatokat (munkahelyi, üzemi környezetben) végeztek a MÁV Rt. területén.

A MÁV Orvosszakértői Intézet (így az általa a vasutas munkavállalók és biztosítottak
munkaképesség-csökkenés véleményezése és elbírálása tekintetében végzett elkülönült
tevékenység) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet módosítására kiadott 229/2000.
(XII.23.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében 2001. január 1-jével, a 9969/3/2001.
számú Megszüntető Okirattal megszűnt. A továbbiakban a vasutas biztosítottak
esetében is az Országos Orvosszakértői Intézet az illetékes ezeknek a feladatoknak az
elvégzésében.

A költségvetési intézmények és a teljesítések adatai:

Megnevezés 2000. évi
tény

2001.évi
eredeti ei.

2001.évi
törvényi

módosított
ei.

2001.évi
módosított

ei.

2001.évi
tény

5/1 5/3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
            millió forintban egy tizedessel                                             %-ban

Kiadás 202,0 80,5 80,5 429,1 416,4 206,14 517,27

ebből: személyi
juttatás 44,3 45,9 45,9 55,8 53,7 121,22 116,99

központi
beruházás 99,5 289,1 289,1 290,55

Bevétel 138,5 78,3 77,9 56,25
Támogatás 102,0 80,5 80,5 350,8 350,8 343,92 435,78
Létszám (fő) 47 45 45 45 95,74 100,00
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A 2001. évi előirányzat módosítások levezetése:

2001. évi előirányzat
módosítások levezetése

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból
személyi
juttatás

Eredeti előirányzat 80,5 80,5 45,9
Módosítások jogcímenként 348,6 78,3 270,3 9,9
Kormányzati 13,2 13,2 9,9
Fejezeti 297,0 39,9 257,1 -5,5
Intézményi 38,4 38,4 5,5
Módosított előirányzat 429,1 78,3 350,8 55,8

A MÁV egészségügyi szolgáltató intézmények a létszámcsökkentés
többletkiadásainak támogatás-arányos fedezetére 12,2 millió forint, a legkisebb
munkabér felemeléséből és az egyösszegű keresetkiegészítés kifizetéséből adódó
többletkiadások fedezetére 1,0 millió forint költségvetési támogatásban részesültek. A
2001. évi módosított kiadási és bevételi előirányzat 429,1 millió forint volt a 38,4
millió forint maradvány felhasználással együtt. A saját bevétel tényleges teljesítési
adata 39,5 millió  forint, a maradvány felhasználás 38,4 millió forint, a költségvetési
támogatás 350,8 millió forint volt. A kiadások finanszírozására rendelkezésre álló
források összege 428,7 millió forintban realizálódott.

A módosított kiadási előirányzat és a tényleges teljesítés (416,4 millió forint)
összegének figyelembevételével a kiadási megtakarítás 12,7 millió forint volt.

A dolgozók lakásépítésének támogatására költségvetési támogatásból nincs
lehetőségük, de a MÁV Rt. Vezérigazgatóság által a Foglalkozásegészségügyi,
Munkabiztonsági és Környezetvédelmi Főosztályon keresztül biztosított keretből az
intézet dolgozói is részesültek kamatmentes támogatásban.

9. Cím: MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

A címhez három önállóan gazdálkodó egészségügyi intézmény tartozik:

� MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Budapest
� MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
� Budai MÁV Kórház, Budapest

Az alapellátó intézményeknél a fő ágazatpolitikai cél 2001. évben is a betegellátás
folyamatos és standard színvonalú biztosítása volt.

Az egészségügy finanszírozásában országos vonatkozásban megnyilvánuló negatív
tendenciák (alulfinanszírozott társadalombiztosítási teljesítményfinanszírozás, amely a
működési költségeket nem fedezi és az amortizációt nem tartalmazza, továbbá az
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1996-tól megvalósult folyamatos kapacitáscsökkenés (ágyszámleépítés), valamint az,
hogy a súlyszám érték figyelembevételével azonos teljesítmény mellett sem elegendő a
társadalombiztosítási támogatás a működési költségekre) valamennyi fekvőbeteg
intézmény, kórház működésére és gazdálkodására jellemzőek. A jelenlegi pénzügyi
feltételrendszerben az orvos-szakma nagyon nehezen tud bázis szintű ellátást
biztosítani.

A kórházak a tartalékaikat az elmúlt időszakban olyan mértékben kimerítették, hogy a
külső feltételek javítása nélkül a betegellátás színvonala romolhat. A kórházak
szakmai véleménye alapján a betegellátás színvonalának javítása érdekében a
pénzügyi helyzet stabilitására és a gazdálkodás kiegyensúlyozottságára lenne szükség,
melynek megvalósításához a következőket javasolják:

� A HBCS forint értékének további emelése szükséges.
� Az egyes betegségek gyógyítására vonatkozó HBCS pontértékek nem fejezik ki

megfelelően a gyógykezelés költségigényét, ezért azok felülvizsgálata és az
arányok realitásának megfelelő módosítása szükséges.

� Egyes � szakmailag fontos � beavatkozások OEP, Egészségügyi Minisztérium
általi befogadása késik, ezért ezeket a Kórház vagy hitelezi, vagy csak jelentős,
utólagos adminisztrációval érvényesítheti.

� A beruházási források inflációt követő növelése, arányos elosztása, mint a fejezeti
felügyeleti szerv támogatása továbbra is szükséges.

� Az Európai Uniós csatlakozásra történő felkészüléshez biztosítani kell a pénzügyi
fedezetet.

A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Budapest speciális helyzetét tekintve,
tényleges területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik, hiszen a részben vasutas
betegek számára rendelkezésre álló országos hatáskörű intézményekbe a vidéken élő
sürgősségi ellátást igénylő vasutas populáció nem jut el, hanem az önkormányzati
kórházakat terheli. Ennek jelentős financiális vonzata van, amelyet a fővárosból
hozzájuk forduló nem vasutas betegek ellátásával és a nagybudapesti ügyeleti
rendszerben való részvétellel próbálnak ellensúlyozni.

A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet az ország olyan szinten műszerezett
intézménye, mind a diagnosztikai, mind a terápiás eszköztár tekintetében, amely
élenjár, de ahol a műszerek elhasználódási ideje is egyre nagyobb javítási költséget ró
az intézetre.

A teljesítményfinanszírozás keretében megemelt súlyszámok és azok forintösszege a
mai napig sem fedezi a gépek, műszerek vásárlásának, továbbá az amortizációnak a
költségeit, tehát az intézmény működésének feltételeit. Az elmúlt évek finanszírozási
tapasztalatait, jogszabály változásait végigkövetve a kórház az alábbiakat tapasztalta:
az eddig rosszabbul finanszírozott szakterületek javuló finanszírozási kondíciókat
nyernek el és a jobban finanszírozottak, az előzőeknek megfelelően � a kassza
összegének változatlansága miatt � romlanak. A súlyszám-forintösszeg valamint a
HBCS revízió olyan előre nem látható és kiszámíthatatlan következményeket is ró az
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intézetekre, amely szintén nehezíti a mindennapos működést, ebből kifolyólag a
hosszabb távra történő tervezés is csak esetleges.

A kórház adósságállománya 2001. I. félévében dinamikusan, átlagosan havi 40,0
millió forintot meghaladóan növekedett a gazdasági racionalizálás érdekében
végrehajtott struktúra átalakítási törekvéseik ellenére. A pénzügyi helyzet folyamatos
rendezését a források növelésére, a gazdasági hatékonyság javítására tett intézkedéseik
és a fejezeti felügyeleti szerv 155,0 millió forint összegű pénzeszközátadása
nagymértékben elősegítette, így az első félévi 386,5 millió forintos adósságállomány
december 31-re 143,7 millió forintra csökkent.
A kórház a betegellátási és gazdasági feladatait 1.374 fő átlagos dolgozó létszámmal
látta el. A kórház gazdálkodását � gazdasági helyzetéből adódóan � a költségek
csökkentése és a kiáramló bér mérséklése jellemezte.
Az új és szabályozottabb gazdálkodás bevezetése eredményeképpen a gazdasági
folyamatok szabályozottsági és ellenőrzöttségi szintje jelentősen javult, az orvos
szakmai teljesítmények alakulása változatlanul kedvező.

A Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet a KöViM egyik költségvetési
intézményeként elsődlegesen a területi illetőségébe tartozó vasutas biztosítottak és a
szabad kapacitásának kitöltésére TB biztosítottak betegellátását végzi.

A kórház a 2001. évi szakmai és gazdálkodási feladatainak ellátása során arra
törekedett, hogy az előző évek színvonalát fenntartsa és megőrizze. Azt a célt tűzte ki,
hogy lehetőségeikhez mérten ésszerűbbé, gazdaságosabbá, szervezettebbé tegyék az
orvos-szakmai és a gazdasági � műszaki szervezeti részeket. A kórház szakmai és
gazdasági feladatainak ellátására rendelkezésre álló forrás nem biztosította az
egészség-politikai célok megvalósítását. 2001. február 1-jén a megyei ÁNTSZ
tisztifőorvosa új beteg-beutalási rendet adott ki, mely szerint Törökszentmiklós és
vonzáskörzetének területi ellátási kötelezettségét megvonta intézetüktől. A hosszú
évek óta adott heti 2 napos megyei ügyeleti feladatok ellátását fenti időponttól szintén
megszűntette. Az azonnali hatállyal történő intézkedés felkészületlenül érte a kórházat.
A betegeik összetétel változásának hatása, súlyszám csökkenéshez vezetett, mivel az
aktív ellátású betegek száma lényegesen csökkent, helyettük kevesebb súlyponttal
finanszírozottakat tudtak felvenni. A bevétel kiesés 140,3 millió forint volt.

A működőképesség biztosítására saját hatáskörű intézkedéseket foganatosított a
kórház:

� 2001. december 31-vel az évek óta veszteséges gazdasági eredménnyel működő
Baleseti Sebészeti osztály megszűntetése (20 ágy) és a helyén rehabilitációt,
utókezelést és gondozást nyújtó  fekvőbeteg ellátás (30 ágy) létrehozása 2002.
január 1-jével, mely számításaik szerint önmagát fenntartva tud működni és
szervesen illeszkedik Jász-Nagykun-Szolnok Megye ellátási igényéhez is.

� A Baleseti sebészeti osztályhoz kötődő 5 db szeptikus ágy megszűntetése, amely
jellegéből fakadóan költségcsökkenést eredményez.
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� A diagnosztikai osztályok (Laboratórium, Röntgen, Kórszövettan)
tevékenységének teljes körű átvilágítása, felülvizsgálata és a szakmai feladatellátás
színvonalát még megtartó költségcsökkentő intézkedések bevezetése.

Az intézkedések hatására az átgondolt létszámgazdálkodás következtében a létszám 29
fővel csökkent. A fejezeti felügyeleti szerv a kórház helyzetét felülvizsgálva a lejárt
szállítói tartozások rendezésére 70,0 millió forint összegű finanszírozási forrást
biztosított az intézménynek.

A Budai MÁV Kórház pénzügyi helyzete stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.
2001. évben is határidőre eleget tett fizetési kötelezettségeinek. Lejárt fizetési
határidejű tartozása nem volt. A teljesítmények növelésére, ezzel párhuzamosan
szigorú, de ésszerű költséggazdálkodásra, valamint a munka hatékonyságának és
minőségének javítására összpontosítottak. A kórház az ágyszámának 3%-os
csökkentéséből eredő kiesést azzal gazdálkodta ki, hogy az előző évi magasabb
ágyszámon elért betegforgalmat � elsősorban az országosan is kiemelkedő 85%-os
ágykihasználással � 2001. évben is megtartotta. A vasutas betegek száma és aránya
sem csökkent az előző évhez viszonyítva. A fő ágazatpolitikai céljuk 2001. évben is a
betegellátás folyamatos és standard színvonalú biztosítása volt. A kórház a tartalékait
az elmúlt időszakban kimerítette, a jövőben a betegellátás színvonalának
szintentartásához a külső feltételek javítására lesz szükség. A kórház informatikai
fejlesztések és felújítások finanszírozásokra 32,0 millió forint fejezeti pénzeszközben
részesült.

A Kórháznak 2001. évben 45,0 millió forint többletbevétele keletkezett a DIMENZIÓ
Egészségpénztárral kötött együttműködési megállapodása keretében. Az
együttműködésben az Egészségpénztár betegeinek meghatározott fekvőbeteg
osztályokon történő betegellátását, míg a pénztár a kórház kijelölt kórtermeinek
egyszeri felújítását és a magas szintű szolgáltatás feltételeinek fenntartása érdekében
szolgáltatási díj fizetését vállalta. Ebből az összegből 20,0 millió forintot 13 db
kórterem felújítására és a komfortfokozat javítására kaptak, míg 25,0 millió forintot
arra, hogy ezen kórtermek állapotát a 2002. és 2006. években magas szinten tartsák. A
rendelkezésükre bocsátott pénzeszközt 2001. december 15-ig rendeltetésszerűen
felhasználták, a felhasználással elszámoltak.

A kórház működéséhez engedélyezett létszám 408 fő volt. Feladataikat 388 fő átlagos
állományi létszám foglalkoztatásával látták el. A többi egészségügyi intézményhez
képest versenyképes, az átlagot meghaladó bérszínvonaluk, a javuló
munkakörülmények, a magas színvonalú nővérszállói férőhelyek eredményeként 2001.
évben 5,6%-kal csökkent a fluktuáció. Az így is magas fluktuáció fő oka az
egészségügy általános problémája, a bérek versenyszférához mért alacsony színvonala
és aránytalansága a végzett munkához viszonyítva.
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A költségvetési előirányzatok és a teljesítések adatai

Megnevezés 2000.
évi tény

2001.évi
eredeti ei.

2001.évi
törvényi

módosított
ei.

2001.évi
módosított

ei.

2001.évi
tény

5/1 5/3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
millió forintban egy tizedessel %-ban

Kiadás 6 423,6 5 064,2 5 064,2 6 457,6 6 328,5 98,52 124,97

ebből: személyi
juttatás 2 193,9 2 202,1 2 202,1 2 353,9 2 331,8 106,29 105,89

központi
beruházás 602,3 39 31,2 5,18

Bevétel 6 037,2 5064,2 5064,2 6422,7 6450,9 106,85 127,38
Támogatás 543,9 34,9 34,9 6,42
Létszám (fő) 2 222 2 600 2 600 2 198 98,92 84,54

A 2001. évi előirányzat módosítások levezetése

2001. évi előirányzat
módosítások levezetése

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból
személyi
juttatás

Eredeti előirányzat 5 064,2 5 064,2 2 202,1
Módosítások jogcímenként 1 393,4 1 358,5 34,9 151,8
Kormányzati 6,4 6,4 4,7
Fejezeti 1 057,5 1 029,0 28,5 25,6
Intézményi 329,5 329,5 121,5
Módosított előirányzat 6 457,6 6 422,7 34,9 2 353,9

A MÁV egészségügyi alapellátó intézmények a közalkalmazottak a 2001. évi
egyösszegű kereset-kiegészítésére 8,5 millió forint költségvetési támogatásban
részesültek, a központi beruházási támogatás összege pedig 26,4 millió forint volt a
MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Bp. részére.

A kiadási megtakarítás 129,1 millió forint volt, a bevételi túlteljesítés pedig 40,9 millió
forint.
A többletbevételek nem az alaptevékenység bevételeiből, hanem a TB alapoktól és a
fejezettől átvett pénzeszközökből tevődtek össze, melyet szakmai készletek
beszerzésére, dologi kiadásokra, a megemelkedett közüzemi díjakra, szakmai gépek és
berendezések karbantartására, javíttatására fordítottak.

A személyi juttatásoknál a rendszeres személyi juttatásoknál volt 105,3 millió forint
kiadási megtakarítás, ami egyrészt a szervezeti változásból, másrészt a szakdolgozói
területen jelentkező létszámhiány miatt következett be.
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10. Cím: Közlekedési Múzeum

A Közlekedési Múzeum � múzeumi feladatait tekintve � a közlekedés egész területére
kiterjedő országos hatáskörű és gyűjtőkörű költségvetési intézmény.

A Közlekedési Múzeum alaptevékenysége körében végzi a közlekedési és a
közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek területén a hazai és nemzetközi jelentőségű
muzeális, illetve a közlekedés történetét, fejlődését dokumentáló tárgyi, írásos és
egyéb anyagok felkutatását, gyűjtését, rendszerezését megőrzését, védelmét,
tudományos nyilvántartását és feldolgozását.

Szakmai tevékenységével kapcsolatos állandó kiállítások: az autótörténeti állandó
kiállítás bővült az AUDI Kft-től kapott "AUDITT Cupe" és "AUDI Roadster" típusú
személyautókkal, bővült a vasúttörténeti kiállítás a "Magyar vasutak története 1945-ig"
című anyaggal, a Múzeumi Világnap alkalmával megnyílt az új nagyméretű "LGB"
terepasztal, az intézmény külső falánál elhelyezésre került az "M 61.004.psz.
NOHAB" diesel mozdony orr része, mint a szakmai munka jelképe és megnyílt a
"Hírességek csarnoka" kiállítás.
A tudományos eredményei megjelennek a szakmuzeológusok munkájában mint
kiállítási forgatókönyvek, restaurálási dokumentumok, önálló kiadványok,
tudományos és ismeretterjesztő cikkek. 2001-ben jelent meg a Közlekedési Múzeum
XII. évkönyve.

A költségvetési előirányzatok és a teljesítések adatai

    millió forint
Megnevezés 2000. évi

tény
2001.évi

eredeti ei.
2001.évi
törvényi

módosított
ei.

2001.évi
módosított

ei.

2001.évi
tény

5/1 5/3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
            millió forintban egy tizedessel                                             %-ban

Kiadás 265,5 216,6 216,6 417,2 407,8 153,60 188,27

ebből: személyi
juttatás 113,7 117,8 117,8 130,8 130,8 115,04 111,04

központi
beruházás 9,9 115,1 115,1 1162,63

Bevétel 42,4 21,5 21,5 128,6 128,8 303,77 599,07
Támogatás 230,1 195,1 195,1 288,6 288,6 125,42 147,92
Létszám (fő) 151 139 139 132 87,42 94,96
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A 2001. évi előirányzat módosítások levezetése
millió forint

2001. évi előirányzat
módosítások levezetése

Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból
személyi
juttatás

Eredeti előirányzat 216,6 21,5 195,1 117,8
Módosítások jogcímenként 200,6 107,1 93,5 13,0
Kormányzati 6,4 6,4 4,8
Fejezeti 187,2 100,2 87,0 8,2
Intézményi 7,0 6,9 0,1
Módosított előirányzat 417,2 128,6 288,6 130,8

A Közlekedési Múzeum a 2001. évi munkatervében meghatározott feladatait döntően
költségvetési támogatásból (működési költségvetés támogatást 203,6 millió forint,
felhalmozási kiadások támogatása 85,0 millió forint) finanszírozta 288,6 millió forint
összegben. Jelentős volt a működési célú pénzeszköz-átvétel pályázati
pénzeszközökből 10,8 millió forint, a felhalmozási célú pénzeszközátvétel a fejezettől
(központi beruházás maradványa) 65,1 millió forint összegben. A maradványfel-
használás 6,9 millió forint volt. Az intézményi saját bevételek növekedése a
belépőjegyekből, a rendezvény szervezésekből és a külső felek részére végzett kiállítás
építésekből származtak és a tervezett 21,5 millió forint összeggel szemben 121,9
millió forintban teljesültek.

A kiadási megtakarítás 9,4 millió forint volt, ami a felújításoknál és a beruházásoknál
keletkezett a következő évre áthúzódó kötelezettségek miatt. A személyi juttatások
kiadási és támogatási előirányzata 6,8 millió forinttal emelkedett a minimálbér, az
egyszeri kereset-kiegészítés és a közgyűjteményi dolgozók szakmai szorzójának
emelkedése miatt. A dologi kiadásoknál jelentősek voltak a készletbeszerzésre,
múzeumi tárgyak vásárlására, szakmai anyagok beszerzésére és szolgáltatásokra
fordított összegek.

Felújítási keretből valósították meg a Tatai úti raktár és irodaépület homlokzat
javítását, az irodaház és a pavilonok tetőszigetelését. Felújították a központi épület
telefonközpontját, vizesblokkjait és a kiállítástérben lévő "gyermekkabinet"
faszerkezetét. A kiállítási tárgyakon (gőzmozdony) is végeztek felújítási munkákat.

A Múzeum lakásépítési támogatásban 3 főt részesített 0,7 millió forint összegben.

11. Cím: Magyar Űrkutatási Iroda

A Magyar Kormány a 3/1992. (I.6.) Korm. rendelettel hozta létre a Magyar Űrkutatási
Irodát. Az Iroda feladata:
� a magyar űrkutatási-alkalmazási munkák elősegítése,
� az országos űrkutatási tudományos tevékenység összefogása,
� a tudományos eredmények társadalmi hasznosításának minél hatékonyabb

alkalmazása,
� a nemzetközi űrkutatási együttműködések koordinációja, illetve a fejlett

technológiákat igénylő űrkutatás eredményeinek alkalmazását, hasznosítását
elősegítő tevékenység ellátása.
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A hazai komplex űrkutatási tevékenységet két testület segíti, a Magyar Űrkutatási
Tanács (tagjai a minisztériumok képviselői, valamint neves hazai szakértők) és az
Űrkutatási Tudományos Tanács. A magyar űrkutatás széles körű, korszerű és egyre
jelentősebb társadalmi igényt és hasznosítást szolgáló kutatási és alkalmazási
tématerület együttesét foglalja magában.

A költségvetési előirányzatok és a teljesítések adatai
millió forint

Megnevezés 2000. évi
tény

2001.évi
eredeti ei.

2001.évi
törvényi

módosított
ei.

2001.évi
módosított

ei.

2001.évi
tény

5/1 5/3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
            millió forintban egy tizedessel                                             %-ban

Kiadás 85,2 84,9 84,9 90,7 87,9 103,17 103,53

ebből: személyi
juttatás 6,9 9,5 9,5 12,5 11,6 168,12 122,11

központi
beruházás

Bevétel 7,8 3,4 3,4 43,59
Támogatás 84,1 84,9 84,9 87,3 103,80 102,83
Létszám (fő) 4 4 4 3 75,00 75,00

A 2001. évi előirányzat módosítások levezetése

millió forint
2001. évi előirányzat

módosítások levezetése
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból

személyi
juttatás

Eredeti előirányzat 84,9 84,9 9,5
Módosítások jogcímenként 5,8 3,4 2,4 3,0
Kormányzati 2,4 2,4 1,8
Fejezeti 0,1 0,1 0,1
Intézményi 3,3 3,3 1,1
Módosított előirányzat 90,7 3,4 87,3 12,5

A Magyar Űrkutatási Iroda költségvetési támogatási előirányzatának teljesítési adata
87,3 millió forint volt, mely az előző évi előirányzat-maradvány, 3,3 millió forint
felhasználásával finanszírozta a kiadásokat. A kiadás teljesítési adata 87,9 millió
forint, melyből 36,2 millió forint a MŰI intézményi működési és felhalmozási
kiadásait, 51,7 millió forint pedig a kutatóhelyek működését finanszírozta.

Fentieken kívül a MŰI a "Kutatási feladatok" fejezeti ágazati célelőirányzatból 145,0
millió forint költségvetési támogatásban részesült az űrkutatással összefüggő feladatok
finanszírozására.
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Fejezeti kezelésű előirányzatok

A költségvetési előirányzatok és a teljesítések adatai

millió forintban
Kiemelt előirányzat 2001. évi

eredeti
előirányzat

2001. évi
módosított
előirányzat

2001. évi
teljesítés

Kiadások
Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési
kiadások

120,0

Vízkárelhárítási művek fenntartása 1 500,1
Polgári védelmi és információs feladatok 75,0
Nemzetközi tagdíjak 140,0
Kutatási feladatok 410,0 121,7 121,7
EU integrációs feladatok 320,0 159,9 159,9
Informatikai eszközfenntartás 90,0
Veszélyes árufuvarozás szabályozása 5,0
Légi riasztási rendszer fenntartási feladati 15,0
ENSZ vasúti project költségei 5,0
NATO tagságból adódó feladatok 40,0
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami
feladati

506,0 663,4 662,7

Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása 35,0

Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása 50,0
Távlati ivóvízbázisok fenntartása 60,0
A KöViM védelmi felkészítésének állami
feladata a honvédelemről szóló törvény alapján

5,0

Közlekedési könyvtárak finanszírozása 15,0
Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai
vizsgák lebonyolításához

10,0

Műszaki szabályozási feladatok 20,0
Nemzetközi hitelekkel összefüggő
bankköltségek, jutalékok

60,0 84,5 84,5

Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos
felkészítési és készenléti ágazati feladatok 10,0
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program 134,8      33,7
Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és
szerveinek működtetése 30,0
Duna-Tiszaközi homokhátság monitorjának
Működtetése 30,0
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Kiemelt előirányzat

2001. évi
eredeti

előirányzat

2001. évi
módosított
előirányzat

2001. évi
teljesítés

Ráckevesi-Soroksári Duna ág fenntartási
költségei

80,0

Tisza tó fenntartása 80,0
Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos
fordítási igény 8,0
Esztergom-Sturovo közötti Duna híd
újjáépítése (HU9908-01) 1345,0 1345,0 1281,8
Budapest-Ferencváros-Soroksár
vasútvonal rehabilitációja (HU9908-02) 3497,0 3849,0 3799,2
Észak-budapesti szennyvíztisztítómű
folyadékfázis

         3873,6 3873,6 2744,0

Vízügyi szektor ISPA segély 2869,0 2869,0
Közúti szektor ISPA segély 3380,0 3380,0
Vasúti szektor ISPA segély 11336,0 13349,5
Állami többletfeladatok     311,5            271,8
ISPA projekt előkészítése (HU9903.Phare
program) 381,3 70,3
Technikai segítségnyújtás az útburkolat
megerősítési projekthez 54,0 7,7
Magyar Posta Rt. tőkejuttatása informatikai
hálózat kiépítésére 400,0 400,0
Technikai segítségnyújtás a vasúti projekt
Tenderhez 54,0 13,6
Technikai segítségnyújtás a Budapest-
Szolnok-Lökösháza vonal
Rehabilitációjához 54,0 15,5
Budapesti központi szennyvíztisztító
telep ISPA technikai segítségnyújtás 150,0
KöViM központi épületének  felújítása 98,0
Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása              35,0
OVF siófoki üdülőjének felújítása 25,0
Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 63 150,0 63849,6 63633,9
Vízügyi célelőirányzat 5 900,0 9433,0 9097,1
Kormányzati beruházások 52350,0 39157,9 31744,9
Fejezeti tartalék 180,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok
kiadásai összesen 151 757,7 143 675,7 114 142,3



47

Kiemelt előirányzat
2001. évi
eredeti

előirányzat

2001. évi
módosított
előirányzat

2001. évi
teljesítés

Bevételek

Kutatási feladatok 7,1 7,1
Közúti közlekedésbiztonság egyes állami
feladatai 506,0 612,0 621,5
Esztergom-Sturovo közötti Duna híd
újjáépítése (HU9908-01) 1345,0 1345,0 1281,8
Budapest-Ferencváros-Soroksár
vasútvonal rehabilitációja (HU9908-02) 3497,0 3849,0 3799,2
Észak-budapesti szennyvíztisztító mű
folyadékfázis(HU9811) 3873,6 3873,6 2744,0
Vízügyi szektor ISPA segély
Közúti szektor ISPA segély
Vasúti szektor ISPA segély
Állami többletfeladatok

2869,0
3380,0

11336,0

2869,0
3380,0

11336,0
244,7 825,0

ISPA projektek előkészítése (HU9903 sz.
PHARE program) 381,3 70,3
Technikai segítségnyújtás az útburkolat
megerősítési projekthez
Technikai segítségnyújtás a vasúti projekt
tenderhez
Technikai segítségnyújtás a Budapest-Szolnok-
Lökösháza vonal rehabilitációjához
Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 600,0

54,0

43,0

40,5
4359,8

7,7

5,9

7,4
4144,1

Vízügyi célelőirányzat 1541,7
Kormányzati beruházások 444,5 0,7

Saját bevétel összesen 27 406,6 32 839,5 15 056,4

Támogatások

Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési
kiadások

120,0

Vízkárelhárítási művek fenntartása 1 500,1
Polgári védelmi és információs feladatok 75,0
Nemzetközi tagdíjak 140,0
Kutatási feladatok 410,0
EU integrációs feladatok 320,0
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Kiemelt előirányzat
2001. évi
eredeti

előirányzat

2001. évi
módosított
előirányzat

2001. évi
teljesítés

Informatikai eszközfenntartás 90,0
Veszélyes árufuvarozás szabályozása 5,0
Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai 15,0
ENSZ vasúti project költségei 5,0
NATO tagságból adódó feladatok 40,0
Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása 35,0
Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása 50,0
Távlati ivóvízbázisok fenntartása 60,0
A KöViM védelmi felkészítésének állami
feladata a honvédelemről szóló törvény alapján 5,0
Közlekedési könyvtárak finanszírozása 15,0
Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai
vizsgák lebonyolításához 10,0
Műszaki szabályozási feladatok 20,0
Nemzetközi hitelekkel összefüggő
bankköltségek, jutalékok 60,0
Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos
felkészítési és készenléti ágazati feladatok 10,0
Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és
szerveinek működtetése 30,0
Duna-Tiszaközi homokhátság monitorjának
Működtetése 30,0
Ráckevesi-Soroksári Duna ág fenntartási
Költségei 80,0
Tisza tó fenntartása 80,0
Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos
fordítási igény 8,0
Vasúti szektor ISPA segély 2 013,5 2 013,5
Magyar Posta Rt. Tőkejuttatása informatikai
hálózat kiépítésére 400,0 400,0
Technikai segítségnyújtás a vasúti projekt
Tenderhez 11,0 11,0
Technikai segítségnyújtás a Budapest-
Szolnok-Lökösháza vonal
Rehabilitációjához 13,5 13,5
Budapesti Központi szennyvíztisztító telep
ISPA technikai segítségnyújtás 150,0 150,0
KöViM központi épületének felújítása 98,0
Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása 35,0
OVF siófoki üdülőjének felújítása 25,0
Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 62 550,0 59 489,5 59 489,5
Vízügyi célelőirányzat 5 900,0 6 792,2 6 792,2
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Kiemelt előirányzat
2001. évi
eredeti

előirányzat

2001. évi
módosított
előirányzat

2001. évi
teljesítés

Központi beruházások 52 350,0 31 441,4 31 441,4
Fejezeti tartalék 180,0

Támogatások összesen 124 351,1 100 311,1 100 311,1

Maradvány felhasználás

Kutatási feladatok 114,6 114,6
EU integrációs feladatok 159,9 159,9
Közúti közlekedésbiztonság egyes állami
feladatai 51,4 51,4
Nemzetközi hitelekkel összefüggő
bankköltségek, jutalékok 84,5 84,5
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési
program 134,8 134,8
Állami többletfeladatok 66,8 66,8
Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 0,3 0,3
Vízügyi célelőirányzat 2 640,8 2640,8
Kormányzati beruházások 7272,0 7272,0

Maradvány-felhasználás összesen 10 525,1 10 525,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Beruházások:

13/1/1/0 Postai épületrekonstrukció

A Magyar Posta Rt. a költségvetési évben a jóváhagyott 350,0 millió forint
költségvetési támogatásból és a 2000. évi 33,5 millió forint költségvetési-maradvány
összegből folytatta az előző évekről áthúzódó - jóváhagyott beruházás finanszírozási
alapokmánnyal rendelkező - projektjeit, valamint egy újonnan indított beruházás
megvalósításába kezdett.

Folyamatban lévő beruházások:
1.) Pesterzsébet 1. posta rekonstrukciója
2.) Mezőkövesd 1. posta építése
3.) Csepel 1. posta rekonstrukciója
4.) Budapest 100. posta rekonstrukciója

Új induló beruházás:
Balatonalmádi 1. Posta rekonstrukció
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13/1/2/0 Kiemelt városok szennyvízkezelése

A beruházási előirányzat a főváros és a megyei jogú városok szennyvíztisztításának
költségvetési támogatási forrása. A Kormányprogramhoz kapcsolódóan 2001. évben az alábbi
városok beruházásai zárultak le:

Megvalósult projektek:

Székesfehérvár: a meglévő telep hatásfoknövelő korszerűsítése mellett a biológiai
tisztítás és az iszapvonal bővítése valósult meg 47,5 em3/nap kapacitásra. A beruházás
összköltsége 1,3 milliárd Ft, a költségvetés 150,8 millió forint, a PHARE segély 282,0
millió forint volt.

Dunaújváros: egy 15 ezer m3/nap kapacitású, új teljes biológiai szennyvíztisztítást
biztosító telep épült. Jelenleg a próbaüzem folyik. A beruházás teljes költsége 1,95
milliárd Ft, amiből 300 millió forint PHARE segély, 300 millió forint világbanki
kölcsön és 342,1 millió forint költségvetési támogatás.

Észak-pesti szennyvíztisztító telepen a meglévő kapacitás kémiai intenzifikálása és
200 m3/nap teljesítményre való növelése valósult meg a szennyvíziszapnak 560 em3

tárolókapacitású lerakóval együtt. A beruházás nettó összköltsége 6,7 milliárd Ft,
melyből az állami támogatás 693 millió forint, 4,2 milliárd Ft EU támogatás (LSIF) és
1,7 milliárd Ft világbanki kölcsön volt.

Nyíregyházán folyó két beruházásból lezárult az I. sz. központi szennyvíztisztító telep
hatásfoknövelő és tápanyag eltávolítást biztosító fejlesztése 22 em3/nap kapacitásra. A
beruházás nettó összköltsége 437,5 millió forint volt, melyből az állami támogatás
104,8 millió forint.
Az iszapvonal korszerűsítése beruházás 2001-ben kezdődött 790,0 millió forint
költséggel és ehhez 197,5 millió forint állami támogatást kapott a város.

Folyamatban lévő beruházások:

Veszprém: a meglévő 12 em3/nap kapacitású telephez a II. és III. szakaszban az
iszapkezelés és tápanyag eltávolítás megoldásához indult beruházás.

Salgótarján: a meglévő, de nem megfelelő tisztítási hatásfokkal rendelkező (15
ezer3/nap) szennyvíztisztító telep korszerűsítése indult el, mely a tápanyag eltávolítást
is megoldja. A teljes költség 1,1 milliárd Ft, a költségvetési támogatás 281,0 millió
forint, melyből a közbeszerzés elhúzódása miatt tényleges felhasználás 2001-ben nem
történt. Meg kell említeni, hogy az eredetileg ezen az előirányzaton jóváhagyott Győr
II. ütem, illetve Szeged I/B. és II. ütem fejlesztésének támogatása � tekintettel arra,
hogy időközben ISPA támogatást is kaptak � összhangban az államháztartási törvény
és a 255/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásaival, fedezetátadásai megállapodás
alapján a KöM vonatkozó előirányzatára került átadásra: Győr � 311,0 millió forint és
Szeged 323,0 millió forint összegben, mint 2001. évi ütem.
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13/1/3/3 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése

A program célja a Budapest-Szap közötti Duna szakasz szabályozása, konkrétan a
Bős-Nagymarosi vízlépcső elmaradásával érintett Duna szakasz megfelelő alakítása a
vonatkozó kormányhatározat szerint. A 2001. év feladatai: a Véneki mellékág
revitalizációjának befejezése, a Duna 1695 fkm-ben lévő hajózási akadály eltávolítása,
a Csicsói gázló rendezésének I. üteme, az Erebe-szigeti mellékág revitalizációjának
elindítása, a Dömösi gázló rendezésének előkészítése, valamint a monitoring rendszer
üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, összesen 300,0 millió forint értékben.

A Véneki mellékág építési munkájának műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént.
Az 1695 fkm-ben lévő hajózási akadály eltávolítása 25 %-ban megtörtént, azonban a
december 10-i határidő a vízállással kapcsolatos gondok és géphiba miatt 2002-re
áthúzódott. A Csicsói gázló I. ütem tervezett munkáiból a 29-es és a 30-as sz.
sarkantyúk építése 56 %-os készültségű. Az Erebei mellékág revitalizációjának
kivitelezésére a szerződéskötés megtörtént, a munka 2002-ben valósul meg. A Dömösi
gázló tervezési-kutatási munkáiból a szerződés szerinti részfeladatok teljesültek. A
monitoring rendszer keretein belül az észlelések a Határvízi Bizottság által előírt
kiegészítésekkel folyamatosan történtek. Összességében a munkák műszaki teljesítése
90 %-os volt, a projektek folytatódnak 2002-ben is.

13/1/3/7 Felső-Tisza vidéki árvízrendszer fejlesztése

A kiemelt előirányzat az elsőrendű árvízvédelmi műveknek egy olyan nevesített, belső
tartalmában létesítményekre kidolgozott, kormányhatározattal rendelkező
árvízvédelmi fejlesztési programja, amelynek végrehajtása 1996-tól folyamatban van.
Időszerűségét a védekezés szempontjából oly fontos időelőny hiánya indokolja és
szükségességét az elmúlt évek árvízi eseményei látványosan alátámasztották. A
beruházás célja a Záhony feletti Tisza szakasz árvízvédelmi fejlesztése, a szükséges
biztonság megteremtése.

A 2001. évi költségvetésben elfogadott 3.000,0 millió fotintot a Kormány 441,8 millió
forinttal, majd további 79,0 millió forinttal megemelte. A többletforrás
felhasználásának fő célja az árvízi jelenségek okainak megszüntetése, a töltések,
előterek, műtárgyak helyreállítása volt.

A 2001-re tervezett építési munkák, főbb fejlesztési feladatok:
1. Töltésfejlesztés Tisza bp. 114+200-116+210 tkm között (Panyola-Olcsvaapáti)
2. Töltésfejlesztés Tisza bp. 127+350-127+750 tkm között (Kisar belter)I.ütem
3. Töltésfejlesztés Tisza bp. 132+100-136+400 tkm között (Nagyar-Szatmárcseke)
4. Töltésfejlesztés Tisza bp. 139+600-141+200 tkm között (Szatmárcseke)
5. Töltésfejlesztés Tisza bp. 145+700-147+250 tkm között (Tiszakóród)
6. Töltésfejlesztés Tisza bp. 147+250-149+850 tkm között (T.kóród-T.csécse)
7. Töltésfejlesztés Tisza bp. 153+850-155+500 tkm között (Milota)
8. Töltésfejlesztés Szamos bp. 0+000-0+500 tkm között (Olcsva)
9. Töltésfejlesztés Kraszna jp. 0+000-0+900 tkm között (Olcsva)
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10. Töltéshelyreállítás Tisza jp 51+850-52+500 tkm között (Tivadar)
11. Töltéshelyreállítás a Palád jp 4+640-6+423 tkm között
12. Tisza bp112+000-114+200 tkm (Olcsvaapáti)*
13. Tisza bp 126+000-127+350 tkm (Kisar)*
14. Tisza bp 141+200-143+300 tkm (Szatmárcseke)*
15. Tisza bp 143+300-145+700 tkm (Tiszakóród)*
16. Tisza jp 38+000-45+800 tkm (Gulács, korrekcióval együtt)*
17. Szamos jp 0+000-0+630 tkm (Olcsvaapáti)*
18. 2001. évi helyreállítás Tisza/Tarpa
19. Vásárosnamény belterületi magaspart bevédése
20. Kiépített töltések koronastabilizációja és humuszolásos koronavédelme
21. Korábban fejlesztett töltések előtér védelme
22. Véderdő telepítés, anyagnyerőhelyek fásítása
23. Folyószabályozási munkák
24. Árvízi mederkárok helyreállítása
25. Nagyecsedi zsilip felújítása
26. Őrtelepek, védelmi központok felújítása
27. Hagyományos magyar észlelőhálózat fejlesztése
28. Számítástechnikai rendszer fejlesztése
29. Hírközlő rendszer fejlesztése
30. Fenntartó gépek, védelmi gépek és eszközök fejlesztése
31. PR tevékenység, régészeti feltárás
32. Területszerzés, kisajátítás, kártalanítás
*: 12-17-ig: 2002-ről előrehozott, megkezdett fejlesztések;
   a 2001. évre tervezett töltésépítések műszaki teljesítése összességében 95 %-os.

13/1/3/9 Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése

A kiemelt program célja a Tokaj és térsége környéki Tisza és Bodrog szakasz
árvízvédelmi fejlesztése, a megfelelő és elvárható biztonság megteremtése. A program
végrehajtása az előző években megkezdődött, és szükségességét a közelmúlt árvízi
eseményei is alátámasztották. A 2001. évi feladatok megvalósítására a költségvetési
törvény 900,0 millió forintot, a 2001. évi általános tartalék felhasználásáról intézkedő
2378/2001.(XII.18.) Korm. határozat további 131,0 millió forintot biztosított.

Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése II. ütem főbb létesítmények műszaki
készültsége összességében 90 %-os, részleteiben az alábbiak szerinti:
− Töltésfejlesztés, Tisza jp 24+250-27+320 tkm, Tiszakarád: a fejlesztés elkészült, a

műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént.
− Töltésfejlesztés, Tisza jp 41+100-41+900 tkm, Cigánd-alsó: a fejlesztés elkészült, a

műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént.
− Töltésfejlesztés, Tisza jp 61+400-62+200 tkm, Zemplénagárd-alsó: az esőzések

miatt a műszaki készültség 85 %-os, a befejezési határidő 2002.júniusra módosult.
− Töltésfejlesztés, Tisza jp 64+000-64+200 tkm, Zemplénagárd-felső:a kivitelezés

megvalósult, az üzembehelyezési eljárás folyamatban van.
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− Töltésfejlesztés, Bodrog bp 28+050-29+000 tkm, Halászhomok: a kivitelezés
megvalósult, az üzembehelyezési eljárás folyamatban van.

− Töltésfejlesztés, Tisza jp 17+800-21+660 tkm, Tiszabercel: a kivitelezés határideje
2002.július 31. Az előkészítő fakitermelés megkezdődött. A Hortobágy Nemzeti
Park Igazgatóság szakhatósági hozzájárulását megadta, a vízjogi engedélyezési
eljárás folyamatban van.

− Töltésfejlesztés, Tisza jp 9+650-14+600 tkm, Vencsellő: a kivitelezés határideje
2002. november 15. A Hortobágyi Nemzet Park szakhatósági hozzájárulása még
hiányzik.

− Tiszakarád, Cigánd fakadóvíz elvezetés: a tervek elkészültek, engedélyeztetés
folyamatban van.

− Védelmi központ átépítése, Tokaj: az építési hatóság a használatbavételi engedélyt
megadta.

− Gátőrházak felújítása: Tiszaberceli őrház 2001-re tervezett munkái elkészültek,
teljes befejezési határidő 2002. június.

− Eszközfejlesztések: terv szerint megvalósultak.
− Informatika, hírközlés, elektromos rendszer fejlesztése:. terv szerint megvalósultak.
− Árvízvédelmi biztonság helyreállítása Tiszakarád, Felsőberecki, Törökéri sztp-ek

környezetében: kiviteli tervek elkészültek.
− Régészet, PR, egyéb: szerződések szerint megvalósultak.

A Bodrog jobb parti települések árvízvédelmi rendszerének fejlesztése során a 2000-
ről áthúzódó munkák 212,2 millió forint értékben Olaszliszkát, Vámosújfalut,
Sárazsadányt és Bodrogolaszit érintik. A töltéseket a kivitelező már a III. negyedévben
készre jelentette, a hiánypótlásokat követően a műszaki átadások lezárultak. Az
üzembe helyezési eljárás megkezdődött.

Sárospatak Fazekas-sor árvízvédelme érdekében a tervezett töltés megépült
18 em3 kötött anyag beépítésével, 4,2 em3 vízépítési terméskőből készült
partbiztosítással. A nyomvonalba eső épület, a kisajátítási problémák és a helyhiány
miatt támfalas szerkezet építése is szükségessé vált. A külvizek elvezetését zsilipes
áteresz, átemelését szivattyúk biztosítják.

13/1/3/10 Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése

A kiemelt előirányzat az elsőrendű árvízvédelmi műveknek egy olyan nevesített,
tartalmában létesítményekre kidolgozott fejlesztési programja, amelynek végrehajtása
1999-ben megkezdődött, és szükségességét a közelmúlt árvízi eseményei is
látványosan bizonyították. Cél a Szolnokot és térségét érintő Tisza szakasz
árvízvédelmi fejlesztése az előírt mértékadó árvízszintre, az elvárható biztonság
megteremtése. A költségvetési törvény 600,0 millió forintot biztosított a közép-tiszai
fejlesztésekre. Szolnok megyei jogú város Önkormányzata a tiszaligeti árvízvédelmi
töltés megerősítéséhez 97,0 millió forinttal járult hozzá. Intézményi bevételi forrásból
további 389,0 millió forintot biztosítottunk, így 2001-ben az előző évi maradvánnyal
együtt 1437,7 millió forint állt rendelkezésre.
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A 2001.évi tervezett munkák műszaki készültsége 70 %-os, ami részleteiben az
alábbiak szerint alakult.
− Volt vasúti töltés Tisza jp 67+535 � 69+900 tkm-ig: a kivitelező a töltéserősítési

munkákat befejezte, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént.
− A Guttenberg téri munkák kiviteli tervei elkészültek.
− A Téglaházi szakasz (63+850 � 64+785 tkm): kivitelezés júniusban

megkezdődött, az anyagnyerőhely és a sitt lerakóhely biztosítva van. Elkészültek
a bontási munkák, a támfal szintjéig a földmunkák, részben a támfal. A
kivitelezések során az esőzések és a Tisza vízállás változások miatt megcsúszott
partszakasz stabilizálására a szükséges intézkedéseket megtettük. A védvonal
biztonságos megépítése érdekében nyomvonal korrekciót kellett végrehajtani.

− A Tárházi szakaszon: a kivitelezés során jelentős többletmunka vált szükségessé
(ismeretlen funkciójú csövek a gáttestben, gáttest alatti salakos, nagyon vizes
rétegek, amelyek kiszedése során a gát megcsúszott). Elkezdődtek a Gábor Áron
téri záporvíz fogadóakna és a bevezető műtárgy építési munkái. A tényleges
töltéserősítési munkák folyamatban vannak, valamint megépült 240 fm támfal.

− Tiszaligeten: a 0+000 � 0+356 tkm közötti szakasz építési munkái befejeződtek, a
műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. A szakaszmérnökség épületének
bontási munkái elkészültek, megkezdődött a tényleges kivitelezés, melynek során
az alapozási munkák elkészültek és folyamatban vannak az építési munkák.

− A tervezés, kisajátítás, kártalanítás az elvárások szerint történik. A PR munka a
vállalkozói szerződésben foglaltak szerint folyamatos.

− Védelmi informatika fejlesztése: A VIZIG fejlesztési igényének egyeztetése
megtörtént.

13/1/5/0 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

A költségvetési sorhoz kapcsolódóan 2001. évben a - kétéves költségvetésben
biztosított - szűkös pénzügyi lehetőségeken belül maradéktalan műszaki teljesítés
történt.
A szükségesnél alacsonyabb beruházási keret nehezíti a feladatok Balaton
Vízgazdálkodási Fejlesztési Programnak megfelelő ütemezett teljesítését. (A részletes
regionális főművi fejlesztési feladatokat tekintve a �Balaton kiemelt üdülőkörzet
regionális vízellátása� fejlesztési koncepció kiegészített vizsgálatok alapján
átdolgozott változata és az aktualizált �Balaton térség regionális szennyvízelvezetése
és tisztítása� fejlesztési koncepció végleges kiadás előtt már rendelkezésre áll.)

Az elmúlt év változatlanul szűkös pénzügyi forrásai miatt továbbra sem lehetett
elindítani olyan jelentős beruházásokat, amelyek a meglévő korszerűtlen
technológiával működő víziközművek fejlesztéseit szolgálnák. Ilyenek pl. a jobb
ivóvíz szétosztást szolgáló művek, a balatoni felszíni ivóvíztisztító műveknél a
szükséges technológiai továbbfejlesztések megvalósítása, stb.

A 2000. évben hatályba lépett Balaton törvény Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre
vonatkozó szigorú szabályozása nyomán kialakult, egyre erőteljesebben jelentkező
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települési csatlakozási szándék a fogadó főművek (kiemelten a Keszthely, Badacsony,
valamint Balatonfüred térségi főművek) dinamikusabb fejlesztését igényelné.

Az érdemi gyorsítás megvalósítását a vörsi kihelyezett kormányülésen hozott döntésre
alapozott 2180/2001. (VII. 13.) Korm. határozat Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
településeihez kapcsolódó rendelkezése segíti, amelynek értelmében a költségvetés az
állami közműfejlesztéseket 2002. és 2003. évekre 1-1 milliárd Ft többletforrással
erősíti. (A hivatkozott Korm. határozatban rögzített többletforrás � egyebek között -
elsősorban a �Balatonfüred térség csatornázása és szennyvíztisztítása V/1. ütem�
beruházás és azon belül a szennyvíztisztító telep megvalósításán felül az érintett
települések csatlakozását biztosító ún. Ny-i főgyűjtő rendszer kiépítését segíti.)

A �Keszthelyi szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése� a 2371/1999. (XII.
27.) Korm. határozatban rögzítetteknek megfelelően - a külső tápanyag
terheléscsökkentése érdekében - olyan módon történik, hogy az elfolyó tisztított
szennyvíz összes foszfor koncentrációja ne haladja meg a 0,5 mg/l értéket. (Az előbbi
beavatkozás következtében keletkező megnövekedett szennyvíziszap kezelését
biztosító beruházás pedig a �Keszthely térség csatornázása és szennyvíztisztítása IV/2.
ütem� tartalmának kibővítésével valósul meg.) Mindkét beruházás megfelelő ütemű
megvalósítása � a költségvetési sor egyéb fejlesztéseihez hasonlóan - csakis a
feladatok teljesítésére kidolgozott és a jóváhagyott tervvel összehangolt pénzügyi
források rendelkezésre állása mellett biztosítható.

13/1/7/1 Egyéb vízminőség-védelem

A program célja a vízminőségi kárelhárítás operatív végrehajtásához szükséges
megelőző, felkészülő teendők, így a védelmi helyek kiépítése, az eszközbeszerzések,
továbbá a Fertő-tó, a Velencei-tó és a Kiskörei-tározó vízminőségvédelmével
kapcsolatos beavatkozások megtétele. A 2001. évi feladatok ellátására biztosított
keretösszeg 260,0 millió forint volt.

A Fertő-tó és a Kiskörei-tározó vízminőségjavító beavatkozásaira, valamint a
Velencei-tavi Intézkedési Terv végrehajtására 90,0 millió forint felhasználása került
előirányzásra. A Fertő-tavi munkák keretén belül a parti és a tavi állomás
korszerűsítése, a tervezések és a kotrási munkák valósultak meg. A Kiskörei-tározó
IX. sz. szabályozó műtárgy utófenék helyreállítása elkészült, a HYDROLAB műszer
leszállításra került. A Velencei-tavi Intézkedési terv végrehajtása során elkészült a
Pákozd Szúnyog-szigeti partfal rekonstrukció II. üteme és a Velence Déli-kanyar
partfal rekonstrukció III. üteme, valamint a pátkai Kábelgát és Borosgát
helyreállításának I. üteme. A 2001-re tervezett őrtelepi rekonstrukció, és a betorkolló
vízfolyások torkolati rendezésének munkái elkészültek. A nádaratás természetszerűen
áthúzódik 2002. I. negyedévre.

Védelmi helyek kiépítésére 10,5 M Ft, kárelhárítási eszközök beszerzésére 53,0 millió
forint volt a keretösszeg, amelynek felhasználására a vízügyi igazgatóságokon és az
ÁBKSZ Kht-nél került sor.
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Az elmúlt időszak katasztrofális vízminőségi káreseményei következtében aktuálissá
vált a vízminőségi kárelhárítási tervek mielőbbi elkészítése. 2000-ben 7 VIZIG-nél
(ÉDU-, ADU-, KDT-, FETI-, ÉVIZIG, TIVIZIG és KÖVIZIG) kezdődtek meg a
tervek készítése, ezek befejezése 2001-ben megtörtént. Ebben az évben minden
Igazgatóság területén további vízgyűjtők vízminőségi kárelhárítási tervének
elkészítése valósult meg.
A laboratóriumi műszerek korszerűsítésére 20,0 millió forint került felhasználásra.

13/1/7/2 Vízbázis védelem

Az ivóvízbázisvédelmi célprogram végrehajtása keretében 2001. év során összesen
165 db. üzemelő ivóvízbázison folytatódtak, illetve kezdődtek diagnosztikai
vizsgálatok 1.645,0 millió forint összértékben. 2001. december 31-vel bezárólag 66 db
üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata fejeződött be, szemben az előzetes ütemezés
szerinti 79 db vízbázissal. Az említett beruházások átütemezése � a pécsi VIZIG
kivételével � nem a műszaki teljesítés, hanem a földhivatali dokumentációk
összeállítása miatt vált szükségessé.

A IV. negyedév során, a jóváhagyott engedélyokiratok alapján, valamennyi új
beruházással érintett Vízügyi Igazgatóság befejezte a 2001-ben indított 50 db üzemelő
vízbázis beruházás közbeszerzési eljárás keretében történő pályáztatását. A vízbázisok
túlnyomó többségénél, a szerződéskötést követően az előirányzott munkarészek
időarányos teljesítése is megtörtént. Négy vízbázis esetében azonban (a győri
Nagylózs-, a szombathelyi Pacsa- és a miskolci Sátoralyaújhelyi-vízbázisok), az
eredménytelen közbeszerzési eljárás következtében az érintett VIZIG-ek új eljárás
indítására kényszerültek.

A folyamatban lévő beruházások keretében Vállalkozók általában a tervezettnek
megfelelően folytatták a terepi (feltáró fúrás, észlelőhálózat kiépítés, szennyező forrás
felderítés, kúthidraulikai vizsgálat, meder geofizika, vízminőség vizsgálat, műszer
beszerzés) illetve biztonságba helyezéssel kapcsolatos engedélyezési és tervezési
(adatfeldolgozás, vízföldtani modellezés stb.) munkákat.

A folyó évben befejeződő beruházások zöménél, december végéig sor került a záró
dokumentációk átadására, illetve a földhivatali dokumentációk összeállítására. A bajai
és budapesti VIZIG néhány vízbázis esetében (Bajai-, Dávodi-, Foktői- és Szentendre-
Déli vízbázis) a védőterület kijelölési eljárás előkészítését is megkezdte.

A jelenleg tárcaegyeztetésen lévő Kormány-előterjesztés tervezet a vízbázisvédelmi
program befejezésének eredetileg 2004-re tervezett határidejét 2009-re javasolja
módosítani. A javasolt átütemezés értelmében a tizenegy érintett VIZIG 2002-re
összesen 56 db üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálatának indítására tett javaslatot.
Az OVF által elfogadott vízbázis lista alapján, a légifotók központosított
beszerzésének előkészítése érdekében, az érintett vízbázisok előzetesen becsült
védőterületének 1:100.000 méretarányú térképét valamennyi VIZIG határidőre
megküldte.
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2001 év folyamán a sérülékeny távlati vízbázisok biztonságba helyezésének keretében
19 db vízbázison folytak beruházások. A beruházások 2001. évi összértéke 344,6
millió forint volt.
A 2001. évben indult távlati vízbázisok nyílt közbeszerzési eljárása minden esetben
eredményesen lezárult.

13/1/7/3 Vízrajz

2001-ben központi vízrajzi beruházási feladatokra 410,0 millió forint állt
rendelkezésre, ennek felhasználása maradéktalanul megtörtént. A hálózat
korszerűsítésére kidolgozott, ütemezett tervek alapján a következő beruházási munkák
valósultak meg:

− Meglévő törzsállomások helyreállítása;
− távmérő hálózat kialakítása;
− meglévő törzs- és üzemi állomások korszerűsítése;
− új törzsállomások létesítése;
− hordozható mérőeszközök, mérőgépkocsik, vízijárművek, karbantartó eszközök

beszerzése;
− vízrajzi állomások tulajdonjogi helyzetének rendezése;
− központi műszerszolgálat részére tartalékalkatrészek beszerzése;
− réteg-, karszt,- hévíz- és forrás hálózat fejlesztési programjának elkészítése;
− 2001. évi fejlesztési tervben szereplő hidrometeorológiai eszközök előkészítése és

szerelése;
− központi mérőeszközök beszerzése;
− szakmérnöki mérőgyakorlat temetikájának kidolgozása, gyakorlat lebonyolítása;
− A vízrajzi adatátvitel fejlesztésére rendelkezésre álló összeg jelentős részét a

VIZIG-ek az SQL szerverrel kapcsolatos feladatok megoldását oldották meg.

13/1/8/0 Balatoni vízminőség védelem

A program célja a Balaton vízminőségének javítása, a romló tendencia megállítása. A
párhuzamosan megoldandó feladatokat kormányhatározat foglalja össze. A program
tartalmazza a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer létesítését és a Balatoni Intézkedési
Terv végrehajtásához szükséges munkákat. 2001-ben a költségvetés erre a feladatra
800,0 millió forintot biztosított.

A Balatoni Intézkedési Terv végrehajtására 200,0 millió forint  állt rendelkezésre,
aminek felhasználása a tervezettnek megfelelően történt:
− A Keszthelyi-öböl lepelkotrásával kapcsolatos feladatokból megvalósultak a

tervezési munkák, 84 ha kotrása, a kotrási munkák ellenőrzése. 2 db iszapszállító
berendezés, 1 db GeoExplorer, 3 GPS helymeghatározó egység, 6 db IHC vezérlő
relé került beszerzésre. A VÍZVÉDELEM hajó I. ütemű rekonstrukciója a főgép
motor nagyjavításával, új segédmotor beépítésével, a far-raktér átalakításával és a
korrózióvédelemmel megvalósult. Az üzemi kikötő rekonstrukció tervezett



58

tárgyévi munkái elkészültek. A Keszthely-Gyenesdiás 2/2 zagytér rekultiválása
megtörtént.

− A Sió felső szakasz vízszállító képességének helyreállítása során a Balatonszabadi
szivattyútelep felújítása, Siójuton 1 db szivattyúállás kiépítése megvalósult. A
siófoki mederelzáró műtárgy mozgató-berendezésének felújítása az időjárás
(lefagyás) miatt 70 %-os készültséget ért el, befejezése 2002-re áthúzódott.

− A nádrehabilitáció során a 2001-2002. évi nádaratásra a szerződéskötés
megtörtént, 2001. évi teljesítmény 40 %-os.

− A partvédőmű felújítás, az őrtelepi rekonstrukció terv szerint elkészült.
− A BVFP teljesítéséhez kapcsolódó feladatok � szabályozási vonal térképezés,

szűrőmezők és torkolati művek felülvizsgálata, Lesence nádasmező
rekonstrukciós terve, Balatonhenyei hordalékfogó rekonstrukciós munkái,
egyebek � a tervezettek szerint megvalósultak.

− Keleti-Bozót torkolati szakaszának rendezése keretén belül a merülőfal beszerzése
és a sólyapálya kialakítása megtörtént.

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer munkáira 2001-ben 600,0 millió forint állt
rendelkezésre, amit a múlt évi maradvány 86,5 millió forinttal emelt meg. Az év során
a KöViM, a KöM és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park között a műszaki tartalomról
folytatott egyeztetések vontatottan haladtak és jórészt eredménytelenül záródtak. Ezért
a kiviteli munkák csak korlátozottan voltak végezhetőek. A tényleges műszaki
teljesítés 74 %-os volt, melynek során áramlásjavító csatornák kotrása, létesítmények
készültségi szinttartása, vízkormányzó létesítmények és térségi szennyvízcsatorna-
szakaszok építése, különböző tervezések valósultak meg. Folyamatosan végezték az
állapotfelmérő vizsgálatokat, a régészeti feltárásokat.

13/1/9/1 Kombinált fuvarozás fejlesztése

A kombinált fuvarozás fejlesztésére 2001-ben 1.614,0 millió forinttal állt
rendelkezésre, amelyből 519,0 millió forint került felhasználásra.

A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) terminál pályaudvara MÁV
beruházásként folyik. A földterület megvásárlása és műszaki tervezése befejeződött, a
külső infrastruktúra építése elkezdődött 351,0 millió forint költségvetési támogatásból.
Elkészült a Budapest-Ferencváros-Soroksár pályarekonstrukció és a Soroksár BILK
összekötővágány 20,0 millió forint  Phare segélyből és 3.360,0 millió forint
pályavasúti támogatásból.

A MÁV Rt. a BILK működtetését biztosító vállalkozások előkészítésére vonatkozó
nemzetközi tárgyalásait az előnytelen tendenciák miatt lezárta. Ennek megfelelően
került függőbe az állami beruházás folytatása. Az új magyar tulajdonosokból álló
társaságalapítás 2001. decemberében történt meg, így a költségvetésből történő
beruházás folytatásának alapokmánya ekkor került aláírásra. Ennek eredményeként
húzódott át 2002. évre a 900,0 millió forintnyi keret.

A GYSEV soproni kombitermináljának kapacitásbővítő beruházása 700,0 millió forint
(ebből 2001-ben 50,0 millió forint) magyar, 100,0 millió forint osztrák költségvetési
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támogatásból és 250,0 millió forint saját tőkéből valósult meg. Új villamosított Ro-La
és kombi-vágányok épültek és átadásra került egy új konténer bakdaru. A megnövelt
terminálkapacitást egy új telematikai konténerirányító rendszer is szolgálja.

A Szeged-Kiskundorozsma Ro-La terminál előparkolójának építése befejeződött 28,3
millió forint  költségvetési támogatásból.

Kombitermináli számítógépes konténerirányító rendszer valósult meg 35,0 millió
forint költségvetési támogatásból Szolnokon, Szombathelyen és Pécsett.

13/1/9/2 Logisztikai központok fejlesztése

A logisztikai szolgáltató központok fejlesztésére 2001-ben 330,0 millió forint állt
rendelkezésre, amelyből 260,8 millió forint került felhasználásra.

A Székesfehérvári LSZK-ban folytatódott a közlekedési és közmű infrastruktúra
kiépítése 90,0 milió forint támogatással. Elkészült az első raktárbázis 160,0 millió
forint vállalkozói és 40,0 millió forint GM költségvetési támogatásból. Ennek
eredményeként az első zöld-mezős országos LSZK � a korábban (300,0 millió forint
támogatásból) megépített kombiterminállal együtt � ma már az alapvető logisztikai
funkciókkal rendelkezik.

A GYSEV Rt. soproni LSZK-jának bővítése 80,0 millió forint költségvetési
támogatásból folytatódott. Elkészült a nagy kapacitású transzformátorállomás és
kábelrendszer, a raktárak fejlesztése és az új informatikai rendszer megvalósítása
elkezdődött. Vállalkozói tőkéből faárukezelő és konténermosó bázis valósult meg.

A Szegedi LSZK-ban 25,0 millió forint támogatással megvalósult az Internet alapú
logisztikai portál információs és irányító rendszere, valamint a marketing akvizíciós
program és a számítógépes ügyviteli rendszer

A Debreceni LSZK tervezett közúti és közmű infrastruktúra fejlesztésének
tervdokumentációja elkészült, de a területrendezési terv elkészítésének és a kiviteli
tervek engedélyeztetésének elhúzódása miatt a beruházás 2002-ben kezdődik el.

13/1/9/3 Kikötők fejlesztése

A kikötők fejlesztése, 450,0 millió Ft-os keretösszegéből 220,0 millió Ft került el
különítésre a Győr-Gönyű OKK és egyben határkikötő külső infrastruktúra
létesítésére, amely összeg az alábbi munkákra került felhasználásra:

1. Tervezési és lebonyolítási munka
1.1.  Az iparvágány és az 1-es főút korrekciójának kiviteli tervezése, valamint a Ro-

Ro terminál kezelési utasításának elkészítése.
1.2. A  kikötő kotrása és feltöltése, valamint a szennyvízelvezetés, villamos ellátás

beruházásnak  lebonyolítási munkája.
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2. Kivitelezési munka
2.1. Elkészült a szennyvízelvezetés és villamos ellátás létesítése. 
2.2. A kikötő kotrási és feltöltési munkái keretében elkészült a Ro-Ro és kombinált

terminál előtti hajóút a szükséges hajózási mélységgel, de a tervtől eltérő kisebb
szélességgel (a lecsökkentett évi beruházási ütemmel összhangban), a kombinált
terminál feltöltése és felületének rendezése, a közműsávok felületének rendezése.

Folyamatosan készül a hajóút minimálisan szükséges 60 m szélességre történő
kotrása és ebből az anyagból a kikötő többi részének folyamatos feltöltése.

A kikötők fejlesztése 450,0 millió forintos keretösszegéből 48,0 millió forintot
különítettek el az OKK-k előkészítő és határkikötői fejlesztésekre.

A 2001. évre tervezett üteménél az alábbiak megvalósítására került sor:
•  A Csepeli Szabadkikötő logisztikai funkciójával kapcsolatos legfontosabb

körülmények és adottságok feltárásának második üteme,
•  A csepeli Ro-Ro kikötő tervei,
•  A mohácsi határkikötő elrendezési koncepcióterve, geodéziai, talajmechanikai,

hidrológiai felmérése, előzetes környezeti tanulmánya, előzetes építési, közúti,
vízjogi és vasúti tervek,

•  A szegedi határkikötő feladatmeghatározási és elrendezési koncepcióterve,
létesítési generálterv, geodéziai, talajmechanikai vizsgálatok, telephelyi
létesítmények vázlattervei, telephelyi épület engedélyezési terve, nyíltvízi
kikötőállás és kiegészítő létesítmények megvalósíthatósági tanulmányterve, a
medencés kikötő hullámtéri csatorna feliszapolódásának vizsgálata.

Egyéb kikötőfejlesztési előkészítő munkát az igen lecsökkentett források miatt nem
tudtunk vállalni, mert az a szerződéssel lekötött kivitelezési munkáktól (Baja, Győr-
Gönyű) vont volna el további forrásokat.

A kikötők fejlesztése, 450,0 millió forintos keretösszegéből 182,0 millió forint került
elkülönítésre a Bajai OKK részeként megépülő Ro-Ro kikötő II. ütem, szárazföldi
munkarész megvalósítására.

A 2001. évi pénzfelhasználás során az alábbiak valósultak meg:
•  Határőrizeti szolgálati hely kialakítása,
•  Tüzivíz vezeték kiépítése,
•  Csapadékvíz elvezetés kiépítése,
•  Villamos energiaellátás és térvilágítás kiépítése,
•  Út és térburkolat építési munkák,
•  Környezetvédelmi engedély kiegészítése,
•  Egyéb tervezési és pótmunkák,
•   Beruházás bonyolítási munkák.
A beruházás befejeződött és a műszaki átadás-átvétel megtörtént.
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13/1/10/0 Vasúthálózat fejlesztése

A 2000-2001. évi költségvetési törvény - a korábbi évektől eltérően - összevontan
tartalmazza a hálózatfejlesztési, és a rehabilitációs projekteket. A MÁV beruházásaira
17.000,0 millió forint költségvetési forrás állt rendelkezésre 2001-ben, amit
kiegészített az 2000-ről áthúzódó 1.502,6 millió forint maradvány.

A vasúti infrastruktúrával kapcsolatos állami kötelezettségeket a vasútról szóló
törvény határozza meg. A hálózatfejlesztési előirányzatból tervezett munkák
alapvetően rehabilitációs jellegű, pótló beruházások. Jelentős részt képviselnek a
korábbi időszakban megkezdett lokális munkák, amelyek befejezésével ezeken a
pontokon a műszaki és szolgáltatási színvonal is javul.

A költségvetési sor ezen feladatok teljesítésére szolgált 2001-ben is: fejlesztésre
kb.85%-át, fenntartásra (szintentartásra) 15%-át fordították.

A Ferencváros-Soroksár vv rekonstrukciója Phare támogatással megvalósuló
beruházás. (PHARE: 3.804,0 milliárd forint, kv.:5.0661,0 milliárd forint). A projekt
keretében al- és felépítményi munkák, utasforgalmi építmények létesítése,
műtárgyépítések, felsővezeték és bber. korszerűsítések történnek.
EIB hitellel a "háttérben" két beruházás fut:

1. Rákos-Újszász-Szolnok vasútvonal korszerűsítése,
2. Felsőzsolca-Hidasnémeti vasútvonal korszerűsítése.

Az utóbbi beruházás befejeződött, a sebességkorlátozások megszűntek, a vonal teljes
hosszán 100 km/ó sebességre alkalmas a vasúti pálya. Rákos-Újszász között a
kivitelezések folytatódnak, de a tervezetthez képest lassabb ütemmel az időben
megfelelő előkészítés hiánya miatt.
A Bp.-Vác-Szob vasútvonalon 2001-ben Vác-Verőcemaros között szakaszosan
folytatódtak a munkák. A rehabilitáció eredményeképpen a pályára engedélyezett
sebesség 100 km/ó-ra emelkedett.
Megújult a vasúti pálya Ferencváros-Kelenföld állomások között, 80 km/ó az
engedélyezett sebesség. Új vasúti műtárgy épült Érdnél, Simontornyánál,
Kunszentmártonnál a Kőrös-híd korszerűsítése elkezdődött. Pápa állomáson gyalogos
aluljáró, magas peron létesült, a felvételi épület utasforgalmi létesítményeit
korszerűsítettük. Jelentős összeget fordítottunk kitérőcserékre, egyedi alépítmény
korszerűsítésre az országos hálózat különböző pontjain. Elkezdődtek Záhony,
Szombathely, Szeged állomások felvételi épületeinek korszerűsítési munkái.
A vasúti/közúti útátjárók átépítését az útfejlesztési célelőirányzat felhasználásával
közös pályázatok keretében végeztük 2001-ben is.

A szintentartó munkák műszaki tartalma: kitérő és útátjáró felújítások, vasúti
alépítmény fejújítások, vágányhálózat felújítások, távközlési, erősáram és
biztosítóberendezési (TEB) felújítások az országos hálózaton.
Ugyanezen forrásból vannak finanszírozva az előkészítő tervezések is, melyek 2001-
ben a következők: ISPA projektek, északi és déli összekötő vasúti Duna-hidak
tervezése.
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13/1/11/0 VOLÁN autóbusz rekonstrukció

2000. év végén  a Volán gazdasági társaságok autóbusz-állománya 6.735 db, amelynek
átlagéletkora 10,73 év, a 12 éven felüliek aránya pedig meghaladja a 52%-ot.

2001-ben a rendelkezésre álló források segítségével (költségvetési juttatás és a
társaságok beruházási lehetőségei és tartós bérlet) a VOLÁN társaságok 392 db új
autóbuszt szereztek be. Ezen belül az autóbusz-rekonstrukció keretében beszerzett
autóbuszok száma 99 db volt. E fejlesztésekkel a Volán gazdasági társaságok
autóbusz-állományának átlagéletkora 10,73 évre, a 12 éven felüliek aránya pedig 57%-
ra alakult 2001. év végére. E beszerzésekkel a VOLÁN társaságok menetrend szerinti
autóbusz állománya öregedési folyamatát sikerült fékezni.

13/1/12/0 Nagymaros feletti befejezetlen védő töltések rendezése

A kormányzati beruházás a 2017/1994 (II.25.) Korm.határozat alapján folyik.
2001-ben elkészültek az Átal-ér torkolati szakaszának rendezési tervei, illetve
folytatódott a Tát- Esztergomi árvédelmi öblözettel kapcsolatos tervezési előkészítési
tevékenység.
A kiviteli munkák közül 2001. évben befejeződött a Szőny-Füzítői árok jókarba
helyezése, és megkezdődtek az Átal-ér torkolati szakaszának rendezési munkái.

13/1/13/0 Vasút egészségügyi fejlesztések

A 2001 évre biztosított 600,0 millió Ft költségvetési juttatás felhasználása jelentősen
elmaradt 2001-ben a lehetőségtől. Ennek oka a késői beruházás indítás, illetve
beruházási tartalom meghatározás volt.
A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Budapest építési beruházásai nem
fejeződtek be. A legfontosabb feladat az M1 műtőblokk építése, felszerelése. A
további évek műszaki tartalmának meghatározása az orvos-szakmai program
elfogadása után várható. A három MÁV kórház és a Vasútegészségügyi Kht orvosi
gép- és műszer beszerzései folyamatosan ezen forrásból fedezhetők.

13/1/14/0 Infrastruktúra fejlesztési feladatok

A költségvetés által biztosított 150,0 millió forintos keretből és az előző évi 51,3
millió forint összegű maradványból a központi beruházásokkal összefüggő döntés-
előkészítő munkák elvégzését lehetett biztosítani a tárca közlekedési ágazatainál, a
vízgazdálkodás és a vízkárelhárítás területén. Az előkészítő munkák között a Tisza
hullámterének vizsgálata, az előző évek árvízi hatásainak értékelése, a vízpótlási
feladatok elemzése, az ivóvíz minőség javító programok előkészítése, a folyamhajózás
területét érintő kikötő fejlesztések lehetőségeinek vizsgálata, újabb vasútvonalak
villamosításának előkészítése, közúthálózat fejlesztési célkitűzések magalapozása, a
Budapesti agglomeráció közlekedésfejlesztésének vizsgálata és a környezetvédelmi
intézkedések megalapozása volt kiemelt fontosságú.
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13/1/16/0 Akadálymentes közlekedés fejlesztése

A 2001. évi 200,0 millió forint  költségvetési támogatással és az előző évi
maradvánnyal együtt 305,7 millió forint állt rendelkezésre. Ebből a 2001. pénzügyi év
lezárásáig 221,8 millió forint került felhasználásra.

A folyami hajózás akadálymentesítésére a nemzetközi hajóállomáson két db. liftet
állítottak forgalomba az alsó és felső rakparti szintek áthidalására. Akadálymentesítési
átalakítás készült a Rákóczi, Táncsics és Hunyadi nagy személyhajókon. (eddigi
kifizetés: 15,3 millió forint)

Öt Volán társaság (Agria Volán,, Alba Volán, Kisalföld Volán, Kunság Volán,
Szabolcs Volán) 10,0-10,0 millió forint (összesen 50,0 millió forint) támogatással
vásárolt, a mozgáskorlátozottak igényeit kielégítő mélypadlós kivitelű autóbuszt. Hat
Volán társaság helyközi autóbuszra szerelhető lépcsőliftet szerzett be. (összesen. 16,7
millió forintért)

A GYSEV 20,0 millió forintos támogatásból Csorna állomáson WC átalakítását,
megközelítési lehetőségét, hernyótalpas lépcsőmászó beszerzését és 2db vasúti kocsi
átalakítását biztosította. (20,0millió forint)

A MÁV Rt felvételi épületek WC átalakítását folytatta, Balatonszentgyörgy,
Nagykanizsa, Pápa, Debrecen, Badacsonytomaj, Balatonfenyves és Püspökladány
állomásokon; aluljárók lépcsőinek akadálymentesítésére Veszprémben 2 db,
Balatonfüreden 1 db és Debrecenben 3 db felvonó beszerzése történt meg. 2001-ben
elkészült két db vasúti kocsira szerelhető emelő szerkezet prototípusa. (41,4 millió
forint)

Folytatva a posta hivatalok megkezdett akadálymentesítését, a 2001. évben sorra
kerülő átépítések: Rákospalota-1, Ceglédbercel, Salgótarján-1, Gödöllő-1, Abádszalók,
Döge, Nagyvarsány, Nyírmada, Szamosszeg, Tiszavasvári, Nyíregyháza-2,
Törökszentmiklós, Szolnok PFU, Mátészalka-1, Fehérgyarmat, Tiszasas, Miskolc-2,
Miskolc-23, Sellye, Beremend, Bonyhád-1, Szakadát, Siófok-4, Sásd, Veszprém-1,
Tapolca-1, Mosonmagyaróvár-1, Vasvár, Gyomaendrőd-1, Makó-1, Szeged-5,
Szarvas, Hódmezővásárhely-1, Békéscsaba-2, helyszíneken. (51,4 millió forint
támogatás felhasználásával)

Szigetmonostor gyalogos révátkelő akadálymentesítésére 5,0 millió forintot, Országos
közúthálózati csomópontok akadálymentesítésére 15,9 millió forintot használtak fel.
Beruházások előkészítésére 6,0 millió forintot fordítottunk.

13/1/17/0 Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése

A költségvetési törvénysoron rendelkezésre álló 100,0 millió forint az Országos
Vízügyi Főigazgatóság 2001. évi tervezett informatikai beruházási feladatainak
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végrehajtása során maradéktalanul felhasználásra került. A tárgyévi beruházási
munkák az ágazati informatika csaknem valamennyi irányát érintették.

Kiemelt feladatként az ágazati munkát jelentősen befolyásoló korszerűen aktuális,
egységes, és természetszerűleg �jogtiszta� szoftver-állomány megteremtése, az
ugyancsak országosan hasznosítható vízügyi törzsadatkezelő rendszer (OTAR), a
Magyar Hidrológiai Adatbázis (MAHAB) fejlesztése volt a fő cél, továbbá az ágazat
Interneten történő megjelenítésének továbbfejlesztése.

A főbb informatikai fejlesztési irányok elért eredményei az alábbiak:

1. Infrastruktúra
Szoftverfejlesztés témakörében befejeződött a szerverek 2000-s verzióváltási
programcsomagjának beszerzése, megtörtént a vízügyi ágazat Internet kapcsolatának
Lotus Notes és SQL illesztése.
Megvalósult a szórt spektrumú adatátvitel a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium
valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság között, létrejött az országos virtuális
hálózat üzemeltető központja, és a virtuális hálózat alsó szintjének kialakítása.
A folyamatirányítási tevékenység fejlesztéséhez kidolgozásra kerültek a
mintaalkalmazások, az irányítási tevékenység hatékonyságának növeléséhez a
mobilizálható, bármely körülmények között alkalmazható, a vízügyi rendszerhez
illeszthető Note Bookok és tartozékaik beszerzése megtörtént.
2. Adatbázis menedzsment
A kiemelt informatikai fejlesztési területként meghatározott Vízügyi Objektum
Törzsadat Kezelő Alrendszer (OTAR) menedzselési, adatkarbantartói tevékenysége
folyamatos volt és folytatódott az előző évben elkezdett vízkárelhárítási, és vízföldtani
törzsadatok definiálása és a rendszerbe való betöltése.
3. Vízgazdálkodási Információs Rendszer
Az OTAR és MAHAB adatbázisokra épülően megfogalmazásra került a MAHAB
Vízföldtani modul kifejlesztéséhez szükséges objektum, adatszótár, a fogalmi terv,
továbbfolytatódott az előző ütemben betöltött vízrajzi adatok hitelesítése az SQL
szerveren és a vízrajzi idősorok áttöltése a vízügyi igazgatóságokon.
4. Védekezési Információs Rendszer
A VIRDEMO rétegek kialakítása során az előző évi digitális térképek SQL alapra
kerültek, és a kapcsolatok megvalósultak, az állami tulajdonú művek, objektumok
adatfelvitele folytatódott.
Az Operatív Hidrológiai Modul 2.1. verzió fejlesztési munkái eredményeképpen
hatékonyabb lett a gyorsadat-szolgáltatás, már új hidrometeorológiai elemek
(talajfagy, hőmérséklet, csapadék, hóvastagság, hóvízegyenérték) is kezelhetők az
OHM rendszerben.
5. Térinformatikai projekt
Az OTAB alaptérképek beszerzése és frissítése, továbbá az SQL alapú térinformatikai
fejlesztés, a teljes térképi adatbázis, valamint egyéb meglévő SQL adatállománnyal
való kapcsolat kialakítása, a GIS (térinformatikai) rendszer és az SQL adatbázis
további metszeteinek összekapcsolása befejeződött.
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13/1/19/0 Az Esztergomi Mária Valéria híd építése

Az 1998. decemberében aláírt megállapodás alapján a híd elkészült, az ünnepélyes
forgalomba helyezés 2001. október 11-én megtörtént.
2001-ben döntés született a hídról elvezető, illetve csatlakozó út nyomvonaláról. Ezt
követően került sor � az év második felében � az Árok utca kivitelezésének
versenyeztetésére. A versenyeztetés eredménytelen volt, melyet ismét meg kellett
hirdetni. Emiatt a versenyeztetés átfutási ideje megnövekedett, ami meghiúsította az út
kivitelezésének tervezett időpontban történő megkezdését. A későbbi kezdés 2001-ben
kisebb műszaki teljesítést tett lehetővé, így a 2001-re rendelkezésre álló forrás nem
kerülhetett felhasználásra. A megmaradó költségvetési maradványból építése 2002.
májusára befejeződik és forgalomba helyezésre kerül.

13/1/20/0 A Szlovén vasúti átmenet építése

Költségvetési forrás, PHARE támogatás, KfW hitel felhasználásával valósult meg a
közvetlen vasúti összeköttetés kiépítése Magyarország és Szlovénia között. 19 km
hosszú egyvágányú vasúti pálya épült, a szükséges biztosítóberendezési, távközlési,
valamint utasforgalmi létesítményekkel együtt. Az üzemszerű forgalom diesel
vontatással megindult 2001-ben. A vonalszakasz villamosítása a 2000-ben elfogadott
ISPA program keretében történik.

13/1/21/0 A Székesfehérvárt elkerülő út építése

2001-ben az elkészült tervek közül a Sóstói úti csomópont és az 1. szervíz út építése
került versenyeztetésre.
A versenyeztetés előkészítése, a versenyeztetés átfutási ideje csak 2001. szeptember
végi munkakezdést tett lehetővé. A tél beállta előtti teljesítés nem tette lehetővé a
rendelkezésre álló forrás felhasználását, így összesen 180,2 millió forint maradvány
keletkezett, mely 2002-ben kerül felhasználásra a csomópont és szerviz út
építkezésének befejezésére.

A 2001. évi okmány még tartalmazta az elkerülő út I-II. ütemének megvalósítását,
azonban ezek a beruházások az NA Rt. finanszírozásában valósulnak meg 2002. évi
indítással.

13/1/22/0 A 4-es számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakaszának építése

A 2000. évben elkezdődött közműkiváltási munkák 2001. évben első felében teljes
mértékben megvalósultak.

A végleges és jóváhagyott kiviteli tervek 2001. április végére készültek el és ez alapján
elkészült az ajánlatkérési dokumentáció is. A versenyeztetés után a szerződést 2001.
szeptemberében megkötötték, a kivitelezés ütemszerűn folyik.
A létesítmény két szakaszban valósul meg 2003. októberi véghatáridővel.
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A versenyeztetés előkészítése, annak átfutási ideje csak 2001. szeptemberi
munkakezdést tett lehetővé, így a rendelkezésre álló forrás felhasználása nem történt
meg teljes körűen. A 2001. évi 1435 millió forint költségvetési támogatásból 802,6
millió forint került felhasználásra, 632,4 millió forint maradt meg, mely 2002.évre
maradványként került előirányzatosításra.

13/1/23/0 A 3-as számú főút Miskolcot elkerülő szakasza építése

A beruházás az M30-as autópályához igazodva önálló létesítményként két
ütemben valósult meg. Az I. ütem kivitelezés 2000. év októberében  befejeződött,
a beruházás végleges lezárására 2001. évben került sor.
A II. ütem az NA. Rt. beruházásában fog megvalósulni.

A beruházás 2000. évi egyéb forrás maradványából /7,6 millió forint/ 2001-ben 0,2
millió forintot használtak fel.

13/1/24/0 A 6-os számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése.

A 10 éves autópálya fejlesztési programhoz kapcsolódva folyik az előkészítés. Eddig
hálózatfejlesztési és döntés-előkészítő tanulmányok készültek a nyomvonal
kijelölésére. 2000. évben folytatódott a tanulmányterv és a környezeti hatásvizsgálat
készítése. Megkezdődött az előzetes régészeti feltárás, amely 2001. évre is
áthúzódott.
A megvalósítással összefüggő előkészítő munkálatokat az NA. Rt koordinálja.

A 2001. évi 100,0 millió forint költségvetési maradvány és az 51,4 millió forint
egyéb forrás maradvány a 2002. évi feladatokra került átcsoportosításra.

13/1/25/0 A 74-es számú főút Zalaegerszeget elkerülő szakaszának építése

A beruházás a Phare-CBC programhoz kapcsolódóan valósult meg. 2001-ben. Az I.
ütem kivitelezése elkészült, az ideiglenes forgalomba helyezés 2001. október 29-én
megtörtént. Az építési engedélyben előírt Pózva elkerülési munkái miatt 2001-ben a
vállalkozói szerződés módosításra került, illetve a pótmunkákra szerződéskötés
történt. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást jogorvoslati eljárás
hosszabbította meg, ezért a kivitelezési munkák a tervezettnél később indulhattak el,
ez kisebb műszaki teljesítést tett lehetővé 2001-ben.
A 2001. évi 250,0 millió forintos költségvetési támogatásból 235,4 millió forint
kifizetés történt

13/1/26/0 A 10-es számú főút rekonstrukciója

2001-ben tovább folytatódott a területszerzés, és az engedélyezési tervek készítése.
Az engedélyezési eljárás elhúzódása, a területszerzések átfutási ideje miatt csak
2002-ben kezdődhet el az első ütemként tervezett az ürömi csomópont kivitelezése.
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2001. évben 100,0 millió forint költségvetési támogatás volt biztosítva, melyből
felhasználás nem történt.
100,0 millió forint költségvetési maradvány és a 100,9-30,3 = 70,6 millió forint
egyéb forrás maradvány a projekt  2002 évi feladataira, az ürömi csomópont
építéséhez, lett előirányzatosítva.

13/1/27/0 A 83. sz. főút Pápát elkerülő szakasza

Az elkerülő út két ütemben épül meg. Az 5,7 km hosszú I. ütem építése kiemelt
kormányzati beruházásként valósult meg. A II. ütem /a 8404. j. úti csomópont és a 83.
sz. főúti visszacsatlakozásig terjedő 5,0 km hosszú szakasz/ a gazdaságélénkítő
program keretében valósul meg.
2001-ben az I. ütem közbeszerzési eljárása augusztus hónapban eredményesen
lezárult, a szerződést megkötötték, a kivitelezés megkezdődött. 2001-ben a 800,0
millió Ft költségvetési előirányzat teljes mértékben felhasználásra került. A 2002.évi
500,0 millió forint előirányzatból az I.ütem építési és a II.ütem előkészítési munkái
valósulnak meg. Az I.ütem forgalomba helyezése 2002. április 15-én megtörtént,
jelenleg az utómunkálatok vannak folyamatban.

13/1/28/0 Törökszentmiklós elkerülő út építése

2001-ben a közbeszerzési eljárás szeptember hónapban eredményesen lezárult, a
szerződést megkötötték, a kivitelezés megkezdődött. A beruházás szerződés szerinti
befejezése 2003 közepére tervezett.
Az előző évben a műszaki teljesítés tervezetthez képest történő csúszása miatt a
beruházás 2001. évi 1.400,0 millió forintos költségvetési támogatásából csak 822,0
millió forint került felhasználásra. Az 578,0 millió forint költségvetési maradvány a
beruházási munkák 2002. évi folytatásához lett előirányzatosítva.

13/1/29/0 Nyíregyháza elkerülő út tervezése és szanálása

A költségvetési támogatás összege a beruházás előkészítési munkálatainak
megkezdésére ad lehetőséget. Az elkerülő út tervezése kapcsolódik a gyorsforgalmi
úthálózat fejlesztési programhoz, ezért az előkészítés koordinálását az NA Rt. végzi.

A beruházás 2001. évben 50,0 millió forint. költségvetési támogatásban részesült,
mely nem került felhasználásra. Az 50,0 millió forint költségvetési maradvány az
előkészítések felgyorsítása, a változatok kidolgozhatósága érdekében 2002-re
előirányzatosítva lett.

13/1/30/0 Helyi érdekű út-építések és rendezések beruházásai

Pénzügyminiszteri rendelkezés alapján az év során Tiszaigar, Szajk, Kétpó, Sáránd,
Tiszatenyő községek önkormányzatai részesültek az összességében 52,0 millió forint
előirányzatból útépítések céljára. Szajk 10,0 millió forint, Sáránd 5,0 millió forint,
Tiszatenyő10,0 millió forint nagyságrendű beruházásai 2002-ben valósulnak meg.
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13/1/41/0 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

KöViM igazgatás

Megvalósult a tárca személygépkocsi parkjának frissítése. A kettőszázezer kilométert
futott, illetve öt évnél régebbi gépkocsik cseréje.

Folytatódtak a minisztériumi székház irodáiban az előző évben megkezdett
bútorcserék, illetve egyéb berendezések cseréje, javítva ezzel a munkakörülményeket
és a munkahelyi közérzetet.
Az elavult számítógépek egy része is modern, nagy teljesítményű számítógépre lett
kicserélve.
Irodagépeket, irodatechnikai eszközöket (fénymásolókat, faxokat, munkahelyi
iratmegsemmisítőket) kerültek beszerzésre, a munkatársak színvonalasabb és gyorsabb
munkavégzésének biztosítása érdekében.
A székház felújításának folytatásaként a már korszerűtlen és nem üzembiztos körforgó
személyfelvonót automatavezérlésű gyors liftekre cserélték.
A főbejárati aula átépítésével biztosítva lettek a kultúrált és biztonsági fogadási
körülmények.

A konyha-étterem-büfé szellőzésének elkészültével megfelelő körülmények
teremtődtek a munkahelyi étkeztetést igénybevevőknek és a konyhai személyzetnek.
Befejeződött a szigorú előírásokat kielégítő ún. NATO irattár kialakítása.

Közlekedési felügyeletek beruházásai:

Az összesen 250,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatból a Fővárosi KF nem
részesült.

A közlekedési felügyeletek vonatkozásában a 2001. év egyik kiemelten fontos
feladatát az Egységes Közlekedési Hatóság (EKH) informatikai rendszerével szemben
támasztott követelmények teljesítése jelentette.
Az egyedi fejlesztésű szoftverek telepítése 2001. évben megkezdődött. A szoftverek
bevezetéséhez szükséges felhasználói, valamint üzemeltetői (rendszergazda) ismeretek
elsajátítása saját oktatóbázison történik az Ipoly utcai telephelyen.

Az EKH másik jelentős feladata a szakmai területen belül az oktatás, vizsgáztatás, ill.
az ügyfélfogadás színvonalának emelése. Ezt egyrészt a vizsgacentrumok bővítésével,
ill. építésével (Békés, Csongrád, Győr, Nógrád, Szabolcs, és Szolnok megyék), ill. a
Mohácsi Hajózási Hivatal építésének megkezdésével (Baranya), másrészt gép,
berendezés-és műszerbeszerzésekkel, a vizsgasorok korszerűsítésével (Baranya, Bács,
Békés, Fejér, Heves, Somogy, Szabolcs, Szolnok, Veszprém, Zala) kívánták
megoldani. A gépberuházások üzembe helyezése megtörtént, az építkezések a
tervezettnek megfelelően alakultak.
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Vízügyi és árvízvédelmi intézmények beruházásai

A költségvetési törvénysoron 2001. évre rendelkezésre álló 224,2 millió forint 13,5
millió forint saját forrással egészült ki, így a teljes előirányzat 237,7 millió forint lett,
amelynek felhasználása 100 %-ban megtörtént.
Ezen a törvénysoron az alábbi beruházások valósultak meg:

millió forintban
� ÉDUVIZIG Győr:

Lift rekonstrukció 13,3
� KDVVIZIG Budapest:

Vízügyi Múzeum tetőtér beépítés és közmű rekonstrukció 62,0
Bp. VIII. Rákóczi út. 41. sz. épület rekonstrukciója 45,0

� ADUVIZIG Baja:
Deák Ferenc zsilip épületében kiállítóterem létesítése 20,0

� KDTVIZIG Székesfehérvár:
Igazgatósági épület rekonstrukciója 9,0

� KÖTIVIZIG Szolnok:
III. sz. irodaház fűtés korszerűsítés 27,2

− ATIVIZIG Szeged:
OSMA és BOMFORD típusú alapgéphez adapter
beszerzése 5,0

� KÖVIZIG Gyula:
Városház u. 25. sz. épület rekonstrukciója 15,0

� OVF Budapest
Informatikai beszerzések 26,2
HIDROT kaszálógépek beszerzése (3 db) 15,0

13/1/43/1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése

A program célja a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek
védbiztonságának fejlesztése, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság
megteremtése, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítása. A
rendelkezésre álló 1.400,0 millió forintból elsősorban töltéserősítések, fejlesztések
megvalósítását terveztük, de ebből kellett biztosítani a hírközléshez, a tervezéshez, az
előkészítéshez, a tulajdonjog rendezéshez, a lokálisan gyenge szakaszok
megerősítéséhez, az őrtelepek és védelmi központok infrastrukturális fejlesztéséhez,
valamint az egyéb járulékos beruházásokhoz szükséges pénzeszközöket is.

A töltéserősítési és fejlesztési munkák � mintegy 1.100,0 millió forint értékben � a
Mosoni-Duna, a Rába, a Duna, a Dráva, a Tisza, a Bodrog, a Berettyó, a Hortobágy-
Berettyó és a Kettős-Körös nem kielégítő védképességű � nagyrészt már a korábbi
években elkezdett � töltésszakaszait érintette. A töltéserősítések hossza összességében
meghaladja a 8 km-t, és szükség szerint a kapcsolódó műtárgyak, szivárgók,
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partrendezések, partbiztosítások is elkészültek. PHARE támogatással valósult meg a
Maros hordalékkúp beruházási programja. Ugyancsak PHARE támogatással épül a
Lapincs-árapasztó, melynek során 2001-ben a közművek kiváltása, a híd építése, a
vápa kialakítása befejeződött, a töltésépítés jelentős része elkészült, és folyamatban
vannak a műtárgyak és a távmérőállomás építési munkái. A Vasszentmihály
árvízvédelmi biztonságát szolgáló fejlesztéshez � amihez az év végén került aláírásra a
PHARE támogatási szerződés � a beruházó VIZIG nemzetközi tender lefolytatása után
a kivitelezői szerződéseket megkötötte. A beruházás 2002-ben valósul meg.

A hírközlés, informatikai fejlesztés érdekében � 85,0 millió forint felhasználásával � a
tervezett beruházások, beszerzések megtörténtek. Fő célkitűzés az igazgatóságok,
illetve szakaszmérnökségek távbeszélő alközpontjainak megfelelő szintű kiépítése,
szükségszerinti cseréje volt.

Az őrtelepek, védelmi központok infrastrukturális fejlesztése során befejeződött a
nicki, a rábaszentmiklósi, az uraiújfalui, a murakeresztúri, a battonyai, az antik
épületek felújítása, és a többi, mintegy további 15 őrtelep kisebb volumenű tervezett �
fűtés, nyílászárók, víz, szennyvíz, szigetelés, egyéb � munkája, amelyeknek egy része
a pénzügyi keretek szűkössége miatt 2002-ben folytatódik.

A tulajdonjog rendezésre fordítható mintegy 50,0 millió forint felhasználása az
igényeknek megfelelően történt. Tervezésre, geodéziai felmérésre, megvalósíthatósági
tanulmányokra (pl. Taktaköz, HTVR, Jászság, Rába, stb.) a további fejlesztések
előkészítése érdekében közel 100 M Ft-ot fordítottunk.

Az elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztésére biztosított költségvetési előirányzat
nem teszi lehetővé a Tisza Csongrád alatti szakaszán és a Duna vízgyűjtőn a
fejlesztések szükséges ütemben történő megvalósítását.

13/1/43/2 Folyó- és tószabályozás

A program célja a folyókkal illetve tavakkal egységes rendszerben a kárelhárítási, a
hasznosítási, valamint az ökológiai igények összehangolása. Az elvégzett munkák
elsődlegesen a folyómederben a víz és a jég szabályozott körülmények közötti
levonulását célozzák, védik az árvízvédelmi műveket és a kisvízi meder alakításával
biztosítják a víziutat, ahol ez szükséges. Ezen túlmenően biztosítani kellett a vízrajzi
atlaszok készítését, a kitűzőhajók és a jégtörő flotta üzemképes állapotban tartását is.
A költségvetés által biztosított beruházási keret 2001-ben 600,0 millió forint volt.

A folyószabályozási munkák keretében a Duna Mohács környéki és Solt alatti
szakasza rendezésének tárgyévi munkái elkészültek. A Tisza veszélyes kanyarulatai
rendezési munkáinak - Tiszavárkony térségében a hullámtéri lefolyás biztosításával -
műszaki készültsége közel 80 %-os, 2002-ben a munka folytatása szükséges. A Tisza
Körös-torok szabályozásának 1998-2001. évekre tervezett üteme lezárult. A PHARE
támogatással megvalósuló Rábca kotrás kivitelezése augusztusban megkezdődött,
műszaki teljesítése megfelel a tárgyévre tervezettnek.
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A Bodrog víziút fejlesztési munkái - a 2001-re ütemezett 8 terelőmű, földmunka és
mederkotrás � 50,0 millió forint felhasználásával megvalósultak. A hajópark
üzemképes állapotban tartása során a Kitűző-III, -IV, -V, -VII, -IX, a Jégtörő-VI, a
Berettyó-I, valamint a Hullám hajó felújítása megtörtént, összesen 80,0 millió forint
értékben. A mellékágak rehabilitációja keretén belül elkészült a Sugovicához
kapcsolódó mellékágak vizsgálata. A vízrajzi atlaszokhoz kapcsolódó munkák -
Dráva, Tisza kiskörei hullámtér - közel 130,0 millió forint felhasználásával a 2001-re
tervezett ütemnek megfelelően készültek el. A hajóút kitűző jelek helyreállítására 6,0
millió forint jutott.

13/1/43/3 Nagyműtárgyak rekonstrukciója

A program célja a 25-50 éve, vagy még régebben épült jelentősebb vízügyi
létesítmények � zsilipek, vízlépcsők, hajózsilipek, stb. � biztonságos üzemeltetésének
biztosítása. Ezek a létesítmények a használat során műszakilag és erkölcsileg
elavultak, és zavartalan működésük csak rekonstrukció révén oldható meg. 2001-ben a
rendelkezésre álló keretösszeg 850,0 millió forint volt.

A rekonstrukciós program szűk kereteinek megfelelő ütemben folytak a tervezett
munkák. Elkészült a Kvassay zsilip rekonstrukciója keretén belül a szivattyútelepi
alvízi ideiglenes elzárás és az 1.sz. szivattyúturbina rekonstrukciója, a Tassi zsilipnél
az alvízi bakdaru, betétgerendák és tároló, a felvízi betétgerendák
mozgatóberendezésének felújítása és a vagyonvédelmi térfigyelő rendszer.
Befejeződtek a Siófoki hajó- és leeresztő zsilip tárgyévre tervezett munkái. Elkészült a
Nagyecsedi szivattyútelepi rekonstrukció, valamint befejeződött a Hortobágy-Berettyó
ágotai vészelzáró műtárgy építése. A Tiszalöki vízlépcső, a Kiskörei vízlépcső és a
Békési duzzasztó 2001-re tervezett munkái ugyancsak elkészültek. A felsorolt
nagyműtárgyak 2002-re áthúzódó munkáinak előkészítése megtörtént. Jelezzük, hogy
a Tiszalöki Vlp-nél történt váratlan meghibásodás a 2002. évi beruházási költségeket
mintegy 30,0 forinttal megemeli. A Keleti beeresztő műtárgy felújításának
közbeszerzési eljárása elhúzódott, ezért az I. ütem tárgyévi munkái � szerződéssel
lekötve � 70 %-ban 2002-re húzódtak át. A költségvetési lehetőség és a rekonstrukciós
programban szükségszerűen meghatározott ütem között feszültség mutatkozik.

13/1/43/4 Síkvidéki vízrendezés

2001-ben a síkvidéki vízrendezési munkákra 1.426,0 millió forint állt rendelkezésre. A
program célja a közelmúlt belvíz-védekezési tapasztalatainak alapján a legsürgősebb
rekonstrukciós munkák elvégzése, a belvízvédelmi főművek vízelvezető
képességének, üzemképességének biztosítása volt.

A síkvidéki vízrendezési beruházások mind a 12 vízügyi igazgatóságot érintették. A
műszaki tartalom tekintetében a tervezett munkák az elsődleges csatorna
rekonstrukciók és � a szivattyútelepek üzemképességét biztosító � felújítások mellett a
kapacitásbővítést célzó szivattyú-telepi rekonstrukciós feladatokra is kiterjedtek.
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Jelentősebb rekonstrukciós munkával érintett belvízrendszerek: Rábca-Hansági,
Rábamenti, Észak- és Dél-Duna-menti, Sió-Nádor-Kaposi, Dráva menti,
Felsőszabolcsi, Túr-Szamos-közi, Hejő-Csincse-Laskó, Bodrogközi, Hamvas-Sárréti,
NyFCs-menti, Hortobágyi, Berettyó-Sebes-Körös köze, Kálló-Alsónyírivíz, Dobai,
Milléri, Hanyi-Sajfoki, Hortobágy-Berettyó, Kurcai, Sámsoni, Hosszúfoki,
Élővízcsatornai, tehát az ország belvízrendszereinek közel 30 %-a. A tervezett munkák
elsősorban mederrekonstrukciót jelentettek, de tartalmazták a szükséges műtárgy
átépítéseket, irtásokat, depónia rendezéseket, esetenként fenntartóút kialakítását is.
Jelentős gondot okoz még mindig a medrek és környezetük tűzszerészeti átvizsgálása
és szükség szerinti lőszer mentesítése.

A szivattyútelepi rekonstrukciós program keretében a Győr-sövényházi sztp-en
(ÉDUVIZIG) a mozgógerebek beépítése megtörtént, az Érsekcsanádi sztp
(ADUVIZIG) befejező és pótmunkái elkészültek, a DVCS torkolati sztp (ADUVIZIG)
kapacitásbővítéséhez megépült a provizórium a kapcsolódó partvédő munkákkal
együtt, a Búberki és Bárándi (NYUDUVIZIG), valamint a Mindszenti sztp-ek
(ATIVIZIG) rekonstrukciója ugyancsak befejeződött. A Karapancsai sztp
(ADUVIZIG), a Taktaföldvári sztp (ÉVIZIG), a Hosszúfoki sztp (KÖVIZIG) 2001-re
tervezett munkái elkészültek. A lankóci sztp rekonstrukciójához (KDTVIZIG)
elkészültek a műszaki változatok. A Báta II. szivattyútelep próbaüzem közben
jelentkező hibáinak javítására a VIZIG a szükséges intézkedéseket megtette. A
szivattyútelepek működésének biztosítása érdekében további 15 szivattyútelepen
végeztünk nagyrészt gépészeti felújításokat a TIVIZIG és a KÖTIVIZIG működési
területén. Folytatódott az anyagi lehetőségek határain belül a szivattyútelepi
energiaellátás rekonstrukciója.

A beruházási kereteken belül a legszükségesebb informatikai és hírközlési fejlesztések,
valamint a jövő évi beruházások előkészítése is megvalósult. Az őrtelepek
rekonstrukciójára összesen 8,0 millió forint jutott.

A rendelkezésre álló pénzösszegek nem teszik lehetővé a belvízvédelmi főművek
megfelelő ütemű rekonstrukcióját. Figyelemmel arra, hogy az alsóbb rendű � FVM
kezelésbe átkerült, főként vízgazdálkodási társulatok által működtetett �
belvízcsatornák jó karba helyezése gyors ütemben halad, fenn áll annak a veszélye,
hogy az állami főművek a rájuk vezetett vizek kártétel nélküli továbbvezetését nem
tudják teljesíteni, tehát az állami feladatokat nem lesznek képesek ellátni.

13/1/43/5 Dombvidéki vízrendezés

A dombvidéki vízrendezés a vízgyűjtőre csapadék formájában jutó víz lehetőség
szerinti legalacsonyabb kártételek melletti elvezetését, szabályozott lefolyását célozza.
Ez a célcsoport döntő mértékben rekonstrukciót, azaz a meglévő medrek, vízi
létesítmények eredeti állapotra történő helyreállítását, szükség szerinti korszerűsített
újjáépítését jelenti. A tárgyévi előirányzat � 400,0 millió forint � nem teszi lehetővé a
vízkárelhárítási, környezetvédelmi és környezetfejlesztési szempontból egyaránt
leghatékonyabb �tározós� vízrendezés megvalósítását, illetve megkezdését. A
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költségvetési törvény által biztosított előirányzatból a már megkezdett beruházások
folytatását, a közelmúlt helyi vízkáreseményeiből adódó lokális beavatkozásokat,
valamint a halaszthatatlan határvízi kötelezettségeket kellett teljesíteni.

Az Észak-dunántúli térségben az Által-ér alvízi levezető rendszer rekonstrukciójának
tárgyévi üteme megvalósult. Az Ikva-völgy belterületeket érintő munkáinak, valamint
a Cuhai-Bakony-ér rekonstrukciójának terve elkészült. A Nagy-Pándzsa torkolati
műtárgy rekonstrukciója folyamatban van, a munkák 2002-ben fejeződnek be. A
Közép-Duna-völgyi területen a Galga-patak rekonstrukciójának 2001.évi üteme
folytatódott. A Dunántúl többi területén elsősorban lokális beavatkozások történtek,
amelyek közül jelentősebbek a Kis-Koppány-patak, a Szent László vízfolyás, a Gaja-
patak Bakonycsernye belterületi szakasza, a Mezőlaki-Séd, a Baranya-csatorna, a
Karasica, a Pinka szentpéterfai szakasza, a Határmenti-árok és a Kerka. Az Észak-
magyarországi területen a Rédei-Nagy-patak rendezése, továbbá a Bene-patak
helyreállítása folytatódott, de ilyen pénzügyi lehetőségek mellett még 2002-ben sem
tudjuk a helyreállítási munkákat befejezni.

A következő évek előkészítése érdekében folytatódtak a tervezési munkák is, amelyek
közül legjelentősebbek az Ikva-völgy belterületeinek védelmét szolgáló fejlesztések
terve, a Ronyva Sátoraljaújhely belterületi szakaszának geodéziai felmérése, a
Völgységi-patak és a Cinca rendezési terve, valamint a Kebele-tározó és a Kőris-patak
kisajátítási és területfelhasználási terve.

A dombvidéki vízrendezés területén � a belvízvédelmi főműveknél leírtakhoz
hasonlóan � a közeljövőben jelentős problémák adódhatnak a különböző kezelésű
patakok, vízfolyások rekonstrukciós programjának eltérő üteme miatt.

13/1/43/6 Vízpótló és elosztó rendszerek

A vízpótló- és elosztó művek elsődleges célja az olyan, vízkormányzási eszközökkel
végrehajtható térségi vízátvezetés, amelynek révén a természetes állapotban
vízhiányos területekre csatornák, szivattyútelepek, zsilipek segítségével az
ökológiailag és ökonómiailag szükséges vízmennyiség átvezetése megoldható. Ez évi
feladat a 200,0 millió forintos előirányzat keretein belül a szigetközi mentett oldali
vízpótló rendszer tovább építése, a kettősműködésű csatornák és az NKFCS
rekonstrukciójának folytatása, továbbá a HTVR fejlesztése és a Jászsági-főcsatorna
beeresztő műtárgyának rekonstrukciója volt.

A Szigetköz mentett oldali vízpótlása keretén belül a területek tulajdonjogának
rendezése folytatódott az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően. Befejeződött a
Zsejkei csatorna föld- és műtárgyépítési munkája és elkészült az Orbánéri ök csatorna
terve. A Közép-Dunántúli tározók rekonstrukciója során a Fehérvárcsurgói tározó
oldaltöltésének burkolat helyreállítási munkái és a műtárgyak felülvizsgálati
tanulmányterve elkészült. A Devecseri tározónál az ideiglenes elzárás elkészült, a
felhúzószerkezet felújítása és új elzárótábla legyártása, beszerelése megvalósult. A
Felső-Tisza-vidéken az Oláhréti tározó hidromechanizációs kotrása befejeződött. A
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Közép-Tisza-vidéken a Jászsági-főcsatorna beeresztőműtárgy acélszerkezeti és
elektromos rekonstrukciója elkészült. Az  NKFCS Keleti-ág 18.j. műtárgy
rekonstrukciója és az üzemi út építése megvalósult. A Tiszántúli térségben a HTVR
fejlesztés 2001-re ütemezett tervezési munkái elkészültek.

13/1/43/7 Duna-Tisza közi hátság vízvisszatartása, vízpótlása

A Duna-Tisza közi hátság vízpótlása speciális célprogram, amelynek keretén belül
meg kell valósítani a víz visszatartását, a domborzat adta lehetőségek kihasználásával
tározók építését. A program célja a lesüllyedt talajvíz okozta vízhiány enyhítése az
érintett négy VIZIG (KDVVIZIG-, ADU-, KÖTI-, ATIVIZIG) összehangolt,
egyeztetett tevékenységével. 2001-ben a program folytatására összesen 200,0 millió
forint állt rendelkezésre.

A tervezések, az előkészítő munkák az I. félévben, a kivitelezések a II. félévben
valósultak meg. Az éves műszaki teljesítés 100 %-os. Folytatódott a DTCS előző
évben megkezdett mederkotrása. A Foktő-Barákai vízkivétel kapacitásbővítéséhez az
elektromos átalakítási munkák befejeződtek, a szivattyúk beszerzése megtörtént. A
Kolontói zsilip és a Harta-II-összekötő csatorna műtárgyának rekonstrukciója
befejeződött. A Gerje 16+000 km szelvényében a tervezett vízvisszatartó műtárgy
megépült. A Gátér-Fehértói-ök csatorna, az Algyői-főcsatorna rekonstrukciós munkái
a tervezettnek megfelelően haladtak. Folyamatos volt a talajvízmegfigyelés és
elkészült az elemző tanulmány a vízviszonyok javítását célzó lehetséges víztározók
létesítésére.

13/1/43/8 Balatoni vízkárelhárítás

Elsődleges cél a Balatonnal kapcsolatos vízkárelhárítási tevékenységek elkülönített
kezelése, amelynek során � a balatoni vízszintszabályozás érdekében � a kiöntések
által okozott károk enyhítését, minimalizálását szolgáló mederrendezési munkák
valósulnak meg a Sió-csatornán. 2001-ben erre a tevékenységre 100,0 millió forint állt
rendelkezésre.

Az V. ütem keretében az igénybevett területek tulajdonjogi rendezése valósult meg. A
VI/1. és L/1. ütem kiviteli munkái a közbeszerzési eljárás lefolytatása után
augusztusban megkezdődtek. A 2001. évi műszaki teljesítés 100 %-os. A VI/1. ütem
befejezési határideje 2002. október. Az L/1. ütem jobb parti mederrendezési munkái a
régészeti leletek feltárása miatt � amire a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyt
adott ki a Wosynsky Mór Megyei Múzeum részére � 2002. júniusáig szünetel.

13/1/44/0 Múzeumi tevékenység beruházásai

A törvénysoron a Közlekedési Múzeum részére építési beruházásra jóváhagyott 115,1
millió forintot a Múzeum a kijelölt célnak megfelelően felhasználta.
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A beruházás keretében a Múzeum a városligeti két épülete közé egy 120 m2-es
alapterületű, három szint magas összekötő és átjáró épületet építtet. A beruházás
eredményeként megszűnt azaz áldatlan állapot, hogy a kiállítási épületek között csak a
második szinten legyen átjárás. A megvalósult beruházással lehetővé vált a
múzeumokban szokásos "körforgalom" kialakítása, a mozgáskorlátozottak számára is
elérhetővé váltak az eddig megközelíthetetlen kiállító terek, és így új látványos
kiállítótérrel is bővült a Múzeum.
A beruházás részeként a keletkező szabad térben első berendezésként "Hírességek
csarnoka" néven állandó kiállítást rendeztek be, továbbá a Múzeum új épületszárnya
homlokzatánál elhelyezésre került egy eredeti M 61.004 psz. NOHAB mozdony
felújított része.

13/1/45/0 Demecser nagyközség gesztorságában hét település szennyvíztisztító
telep beruházása.

A 2000 december végén kapott 30,0 millió forint forrásból, a beruházás teljes
egészében 2001-ben megvalósult.

13/1/46/0 Rév- és kompközlekedés fejlesztése

A beruházási forrásból Szalkszentmárton, Vezseny, Fajsz, Tiszainoka,
Szigetmonostor, Dunaalmás önkormányzatoknál kompvontató kishajó prototípusa,
köteles komp fejlesztése, Tiszai és Dunai Diesel motoros révcsónak beruházások
valósultak meg.

Ágazati célelőirányzatok:

Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások

A Duna egyoldalú elterelésével kialakult szigetközi helyzet kármérséklése érdekében
2001. év folyamán szükségessé vált vízpótlási feladatok végrehajtására 120,0  millió
forintot használt fel az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

Vízkárelhárítási művek fenntartása

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény által meghatározott és a 22/1996.
(XI.29.) KHVM rendelettel közzétett kizárólagos állami tulajdonú művek
fenntartásának állami kötelezettségére tekintettel a Kormány a 2060/1996. (III.13.)
számú határozatának 5. pontja alapján a vízkárelhárítási létesítmények fenntartására
címzetten kiemelt előirányzatként 1.500,1 millió forint került megtervezésre a
költségvetésben. A kialakult árvízi helyzet miatt az ár- és belvizek miatti védekezési
költségekre a fejezet támogatási és kiadási előirányzata 5.149,6 millió forinttal
növekedett, melyet a vízügyi igazgatóságok használtak fel.
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Polgári védelmi és információs feladatok

A polgári védelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról a polgári védelemről
szóló 1996. évi XXXVII. törvény 38. §-ának (2) bekezdése intézkedik. Ezen feladat
elvégzéséhez, illetve a fejezeti információs rendszer működtetéséhez,
továbbfejlesztéséhez került felhasználásra az ezen a jogcímcsoporton rendelkezésre
álló 75,0 millió forintból a KöViM igazgatás címen polgári védelmi feladatokra 10,0
millió forint, információs rendszer fejlesztésre 44,8 millió forint,
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 20,2 millió forint.

Nemzetközi tagdíjak

A nemzetközi közlekedési, hírközlési és vízügyi szervezetekben nemzetközi
szerződések alapján vállalt � kormányzati szempontból előnyös és nélkülözhetetlen
tagság tagdíj-kötelezettségek teljesítéseként 2001. évben a 140,0 millió forint összegű
előirányzatból 80,6 millió forintot felhasznált a KöViM igazgatás 59,4 millió forint
pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Kutatási feladatok

A 2001. évi költségvetési törvényben 410,0 millió forint az állami alapfeladatok
ellátása érdekében szükséges előkészítő munkák, felmérések, szakértői anyagok
megvalósíthatósági tanulmányok és koncepciók kidolgozásának, elkészítésének
pénzügyi forrásaként került biztosításra. A forrást kiegészítette a 114,6 millió forint
előző évi maradvány és 7,1 millió forint bevétel összesen 121,7 millió forint.

A rendelkezésre álló forrás összesen 531,7 millió forint, melyből 223,0 millió forintot
használt fel a KöViM igazgatás, 145,0 millió forintot a Magyar Űrkutatási Iroda, 160,0
millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 3,7 millió forint befizetési
kötelezettség a központi költségvetésbe.

EU integrációs feladatok

A Kormány 204/8/1998. (IV.8.) számú határozata és az "Acquis" átvételének
nemzetközi programja (ANP), valamint a 2001. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó jogharmonizációs programról és a program végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 2212/1998. (IX.30.) Korm. határozat rendkívül nagy mennyiségű
európai jogközelítési feladatot irányzott elő. Az eddigi tárgyalások bizonyították, hogy
a tárca ágazatai között különösen a közlekedés rendkívül érzékeny terület, amely
tekintetében számos átvételi mentességi igény kezelését szükséges megoldani.
Gazdasági érdekeink érvényesítése végett, a Kormány határozatai és jogharmonizációs
programja alapján elengedhetetlenül szükséges feladatok finanszírozására  a 320,0
millió forint eredeti előirányzat és a 159,9 maradvány összegből a KöViM igazgatás
380,8 millió forintot használt fel, 99,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással
terhelt maradvány.
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Informatikai eszközök fenntartása

Az 1106/1995. (XI.9.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltaknak megfelelően
gondoskodni kell a kormányzati szintű informatikai eszközök fenntartásáról és a
működés feltételeinek megteremtéséről. A betervezett 90,0 millió forintból
felhasználásra került a számítógép-hálózat átépítésére, a számítógéppark elavult,
elhasználódott PC-jének lecserélésére és a teljes állomány karbantartására 87,8 millió
forint, 2,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány a
KöViM igazgatás címen.

Veszélyes árufuvarozás szabályozására

A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos feladatokra biztosított 5,0 millió forintból
1,2 millió forintot az (1979. évi XIX. törvény az 1986. évi  II. törvény, a 20/1979.
(XI.18.) KPM rendelet, a 12/1990. (IV.20.) KÖHÉM rendelet, továbbá a 94/55., a
96/86., a 96/87., a 85/35. és a 95/50. sz.) EU-direktívák által előírtak szerint
elkészítendő szabályzatok kidolgozására használt fel a KöViM igazgatás, 3,8 millió
forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai

A KöViM feladatait a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, illetve a
végrehajtására kiadott 133/1994. (XI.21.) Korm. rendelet határozta meg. A feladatok
elvégzéséhez a 15,0 millió forint költségvetési támogatásból 14,0 millió forintot
használt fel. A KöViM igazgatás, 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt
maradvány.

ENSZ vasúti projekt költségei

Az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményhez (TER)
történő magyar csatlakozásról, valamint a projekt Központi Hivatalának (PGO)
budapesti működtetéséről szóló 2104/1997. (IV.29.) Korm. határozat alapján ellátandó
feladatok finanszírozásához felhasznált költségvetési támogatási előirányzat 5,0 millió
forint volt a KöViM igazgatás címen.

NATO tagságból adódó feladatok

Magyarország NATO tagságából adódóan ellátandó feladatokról a 3078/1995., illetve
a 3014/1996. sz. Korm. határozat rendelkezik.

Az ezzel kapcsolatos KöViM-et is érintő feladatokból a program keretében az alábbi
témák kidolgozását kellett elvégezni:

� NATO Közlekedési Szeminárium előkészítő és lebonyolító munkálatai;
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� NATO új stratégiai koncepciójából és a védelmi erők feladataiból adódó
követelményrendszer alapján a hazai közlekedési infrastruktúra vizsgálata;

� NATO szakértők albizottságok munkáiban történő részvétele;
� NATO szakértők részére nyelvi képzés;
� NATO iratkezelők, szakértők részére szakmai továbbképzés és honlap kialakítás.

A 2001. évi 40,0 millió forint költségvetési támogatást felhasználta a KöViM
igazgatás.

A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges
pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról a 188/1996. (XI. 17.) Korm.
rendelet intézkedik. A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a Korm. rendelet
és a KöViM �Szabályzat� szerint történt. A betervezett 506,0 millió forint összeghez
viszonyítva a módosított előirányzat az előző évi 51,4 millió forint előirányzat-
maradványt figyelembe véve 663,4 millió forint volt. A rendelkezésre álló forrás a
teljesítési adat szerint 672,9 millió forint, melyből 662,7 millió forintot használt fel a
fejezet a közlekedésre és a közlekedés biztonsággal kapcsolatos feladatokra, 10,2
millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt előirányzat.

Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása

A program célja a nagymarosi és visegrádi térségben a vízlépcső munkálatainak
befejezése után megvalósult tájrehabilitáció keretében kialakított létesítmények
üzemeltetése, fenntartása, a Visegrádon kialakított mesterséges öblöket összekötő
vízcserélő a vízpótló műtárgy üzemeltetése és karbantartása volt. A program
megvalósítására a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a 35,0 millió forint
költségvetési támogatást felhasználta.

Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása

A Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a Balaton vízminőség védelme érdekében a
tápanyag és hordalék visszatartást szolgálja. A már elkészült I. ütem műveinek és az
épülő II. ütem és az éves szinten a továbbiakban megvalósuló létesítményeinek
fenntartása a rendszer biztonságos üzemeltetésének és a művek állagmegóvásának
alapvetően fontos előfeltétele. A program megvalósítására a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság az 50,0 millió forint költségvetési támogatást felhasználta.

Távlati ivóvízbázisok fenntartása

A távlati ivóvízbázisok fenntartási kötelezettségét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja határozza meg. E kötelezettség
alapján, illetve a 2249/1995. (VIII.31.) Korm. határozat 4. pontja értelmében a távlati
ivóvízbázisokkal kapcsolatos feladatok körében gondoskodni kell a biztonságba
helyezés során létrehozott művek fenntartásáról is. A távlati vízbázisok gondozása
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évenként a szakági működési költségét, a vízminőségi mérések vizsgálatával
kapcsolatos költséget, a vízrajzi (szakaszmérnökségi) üzemeltetési költséget és a
karbantartási költséget foglalja magába. A vízügyi igazgatóságok a távlati ivóvíz
bázisok fenntartására biztosított 60,0 millió forint költségvetési támogatást
felhasználták.

KöViM védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény
alapján

A feladat végrehajtásáról a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 13. §-ának (2)
bekezdésének c.) pontja és a 178/1993. (XII.30.) Korm. rendelet 6. §-a intézkedik. A
költségvetés keretében elkülönítetten terveztük meg a honvédelmi feladatok
végrehajtásának költségeit. A honvédelmi felkészítés és az ország mozgósítás ágazati
feladatainak végrehajtását minisztériumunknál a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Tartalékgazdálkodási Kht. végzi.  A jóváhagyott 5,0 millió forintból felhasználásra
került 4,3 millió forint, a fennmaradó 0,7 millió forint pedig számítástechnikai és
szemléltető eszközök beszerzések szerződéssel lekötött támogatás.

Közlekedési könyvtárak finanszírozása

A KöViM államigazgatási nemzetközi feladataiból adódóan számos olyan feladattal
rendelkezik, amelyek szakmai anyagának elkészítéséhez nyilvános és nem nyilvános
közlekedési szakkönyvtárak adatszolgáltatását kell igénybe vennie. Nyilvános
közlekedési szakkönyvtár a Közlekedéstudományi Intézet Rt. dokumentációs és
információs központja, nem nyilvános közlekedési szakkönyvtársak a Közlekedési
Múzeum könyvtár, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság Repülésügyi Tájékoztató
Központja és a MÁV Rt. Dokumentációs Osztálya. A rendelkezésre álló 15,0 millió
forintból a közkönyvtári funkciók ellátásból eredő többletfeladatokra és a könyvtári
együttműködés feltételeinek javításra 13,7 millió forintot használtunk fel, 1,3 millió
forint pedig kötelezettségváltással  terhelt előirányzat-maradvány.

Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolítása

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerint a szakképesítésért felelős miniszter hatás- és feladatkörébe tartozik az egyes
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek meghatározása és közzététele. A
rendelkezésre álló 10,0 millió forint támogatási összeget a KöViM felelősségi körébe
tartozó és az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai
vizsgáinak lebonyolításához szükséges szóbeli és írásbeli tételeinek elkészítésére
használ fel a KöViM igazgatás.

Műszaki szabályozási feladatok

A program célja az EU szabályozási gyakorlathoz nem illeszkedő, ideiglenes jellegű,
egyes közlekedési és vízügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról szóló
27/1994. (IX.29.) rendelet mellékletében lévő kötelező szabványok kiváltása volt
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jogszabállyal elrendelt szabályzatokkal. A vizsgák lebonyolításához a költségvetési
törvényben biztosított 20,0 millió forintból felhasználásra került a KöViM igazgatásnál
10,0 millió forint, 10,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-
maradvány.

Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok

A program a korábban felvett hitelekkel összefüggő fizetési kötelezettségek fedezetére
szolgált. A fejezet 60,0 millió forint költségvetési támogatást tervezett, melyből 1,6
millió forintot használt fel a KöViM igazgatás, 1,5 millió forint
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány, 56,9 millió forint a központi
költségvetésbe befizetési kötelezettség.

A nukleárisbaleset elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati
feladatok

A nukleáris balesethárítás általános, illetve a főbb ágazati feladataira a felkészülést
(felkészítést) és a készenlét költségvetési támogatását az Országos Nukeárisbaleset-
elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 23. §-ában és a
Nukleárisbaleset-elhárítási Koránybizottság határozataiban előírtak értelmében önálló
előirányzatként megtervezett 10,0 millió forint támogatás biztosította, melyből a
KöViM igazgatásnál 2,0 millió forint került felhasználásra, 8,0 millió forint pedig
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program

A program 2000. évi � feladatfinanszírozással összefüggő � kötelezettségvállalással
terhelt támogatási maradványa 134,8 millió forint volt, melyből az Útgazdálkodási és
Koordinációs Igazgatóság 33,7 millió forintot  felhasznált, a központi költségvetésbe
befizetési kötelezettség 101,1 millió forint.

Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szerveinek működtetése

A tervezett 30,0 millió forintból a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos, súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben és a végrehajtásáról szóló 179/199.
(XII.10.) Korm. rendeletben meghatározott ágazati feladatok finanszírozásához 9,9
millió forintot felhasznált a KöViM igazgatás, 20,1 millió forint pedig
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

Duna-Tiszaközi homokhátság monitoringjának működtetése

A tervezett 30,0 millió forint a Duna-Tiszaközi homokhátság vízháztartási helyzetéről
és a további szükséges intézkedésekről szóló 2271/199. (X.22.) Korm. határozat
értelmében a mérő és megfigyelő rendszer működtetése biztosításának
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finanszírozására. A teljes összeg felhasználásra került a vízügyi és árvízvédelmi
intézményeknél.

Ráckeve-Soroksári Duna ág fenntartási költségei

A tervezett 80,0 millió forintot a Ráckeve-Soroksári Duna ág vízminőségének
javításával kapcsolatos feladatokról szóló 2022/2000. (II.4.) Korm. határozatban
foglalt feladatok elvégzéséhez használta fel a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság, Budapest.

Tisza tó fenntartása

A tervezett 80,0 millió forintot a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok
használta fel. A Tisza tó eredetileg tervezett duzzasztási szintjénél alacsonyabban lett
meghatározva a Tisza tó üzemszintje, melynek következtében a sekély vízű tó nagy
részénél elburjánzott a vízi növényzet. A növényzet alatti terület oxigén tartalma
rendkívül alacsony, amiből következően megindult a növényzet anaerob bomlása. Az
előirányzat felhasználása a növényzet terjedése szabályozásának és a bomló anyagok
eltávolításának a finanszírozását szolgálta.

Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos fordítási igény

A tárca feladatait érintő nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos fordítások
elvégzéséhez a tervezett 8,0 millió forintból 4,6 millió forintot használt fel a KöViM
igazgatás, a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 3,4 millió forint.

Esztergom-Sturovó közötti Duna híd újjáépítése (HU9908-01) (PHARE segély)

Magyarország és Szlovákia határán a háború alatt lerombolt híd felújítását az Unió
országonként 5,5-5,0 millió euróval támogatta. A PHARE segélyen felüli forrásokat a
Kormány a KöViM a költségvetési fejezetén keresztül finanszírozta (XVII. fejezet
13/1/19 sor, központi beruházási kiadások) a 2001. évre előirányzott 688,0 millió
forint központi beruházási támogatással és az előző évi előirányzat-maradvány
felhasználásával. A kiadási teljesítés 970,3 millió forint volt. Ehhez kapcsolódóan a
felhasznált PHARE segély összeg 1.281,8 millió forintban realizálódott.

Budapest-Ferencváros-Soroksár vasútvonal rehabilitációja (HU9908-02)
(PHARE segély)

A projekt célja volt biztonságos és hatékony közlekedés biztosítása a Budapest-
Ferencváros � Soroksár vasútvonalon. Az állomások átépítését követően a forgalom
további növekedése esetén a későbbiekben lehetőség lesz a 2. vágány megépítésére
Soroksári út Soroksár állomások között. Soroksár állomás felújítását követően az
állomást és a BILK telephelyét összekötő ún. 3. vágány (mely PHARE segélyből
valósult meg) kiszolgálása is könnyebbé válik. A pálya átépítését követően a
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karbantartási költségek jelentősen csökkennek, a forgalombiztonság növekszik. Ebben
az évben a program PHARE segélyből felhasznált összege 3.799,2 millió forint volt.

Észak-budapesti szennyvíztisztítómű folyadékfázis (HU9811) (PHARE segély)

A program célja volt az EU "Vízgazdálkodási keretirányelvé"-ben és "Települési
szennyvíztisztítási irányelvé"-ben előírtakhoz alkalmazkodás és ehhez a Duna
nemzetközi mértékű szennyezettségének csökkentése, valamint a budapesti
szennyvízcsatornázás kibővítése. A tervezett megoldás a meglévő Észak-budapesti
Szennyvíztisztító Telep korszerűsítését és kapacitásának 140.000 m3/d-ről történő
bővítését irányozta elő. A PHARE segély végső kedvezményezettje a Budapest
Főváros Főpolgármesteri Hivatal. Ebben az évben a programra PHARE segélyből
felhasznált összeg 2.744,0 millió forint volt.

Vízügyi szektor ISPA segély

A vízügyi szektor ISPA segélyprogramja elsősorban a 91/271 EEC irányelv teljesítését
szolgáló települési szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására irányul. Az
elsősorban megoldandó feladatok között Győr, Szeged és Budapest szennyvíz-tisztítási
programja szerepel, amelyeket további szennyvíztisztítási projektek fognak követni.
Ebben az évben az előirányzott 2.869,0 millió forint ISPA segély hiánya miatt kiadási
teljesítés nem volt a programon.

Közúti szektor ISPA segély

A program célja a hazai közúthálózat azon részének közelítése az EU előírásaihoz,
amely az ún. TINA hálózat részeként az Európai Unió közlekedési hálózatának részét
képezi. Az ISPA program keretében 7 hazai útszakasz burkolat-megerősítéséhez és
felújításához kértük az EU hozzájárulását. A program a 2001. évben nem indult el, az
előirányzott 3.380,0 millió forint ISPA segély nem érkezett meg a fejezethez.

Vasúti szektor ISPA segély

A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba, a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Cegléd-
Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációjára előirányzott 11.336,0 millió forint
ISPA segélyből megvalósítandó program 2001. évben nem indult el a segélyforrások
hiánya miatt.

A programra a 2123/2001. (V.30.) Korm. határozat értelmében a "Vasúthálózat
fejlesztése központi beruházási támogatási és kiadási előirányzatból 2.038,0 millió
forintot átcsoportosítottunk. A 2.038,0 millió forint összegű költségvetési
támogatásból 24,5 millió forintot használtunk fel a vasúti projekttel összefüggő
technikai segítségnyújtással kapcsolatos programokra. A 2013,5 millió forint
költségvetési támogatás kötelezettségvállalással terhelt maradvány és a 2002. évben
induló programon kerül felhasználásra.
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Állami többletfeladatok

A fejezet felügyeleti szervi hatáskörben a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
részére 205,0 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő, mely összeget a fejezet a
felügyelete alá tartozó intézmények többletfeladatainak ellátására, likvidítási helyzetük
javítására használt fel (Budapesti MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet 185,0
millió forint, Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 20,0 millió forint). A
többletfeladatok előirányzatán szerepel előző évi kötelezettségvállalásként a légi
közlekedés stratégiájáról szóló 2078/2000. (IX.14.) Korm. rendelet értelmében a légi
közlekedési hatóság megfelelő elhelyezését és a munkakörülményének javítását célzó
620,0 millió forint. Az állami többletfeladatok előző évi maradványa 66,8 millió forint
volt, melyből a MÁV  Egészségügyi  Ellátási Főnökség  megszűnése miatt a végleges
feladatelmaradás miatti összeget 60,4 millió forintot a központi költségvetésbe
befizettünk. A központi beruházások lezárása miatt az előző évi maradványokat �
zajvédőfal az M7 autópálya Érd melletti szakaszán 4,6 millió forint, vasúti
létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés 0,3 millió
forint � a központi költségvetésbe befizettük. A 68-as főút határátkelőhöz vezető
szakaszának megépítése című beruházásból az előző évi 1,6 millió forintos
előirányzat-maradványt az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságnak
visszautaltuk.

Az állami többletfeladatok bevételi teljesítési előirányzata a módosított 244,7 millió
forintos előirányzattal szemben 825,0 millió forinttal teljesült. Az előző évi maradvány
felhasználás összege 66,8 millió forint.

A kiadási teljesítés a módosított 311,5 millió forinttal szemben 271,8 millió forint volt.

A bevételi túlteljesítés és a kiadási megtakarításokból adódóan 620,0 millió forint a
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

ISPA projekt előkészítése (HU9903) (PHARE) segély)

A jelen program keretében kötött szerződések teljesítéséhez (ISPA támogatási
kérelmek előkészítése) a következő tanulmányok, illetve iratok elkészítése tartozott
� megvalósíthatósági tanulmányok befejezése
� beruházási előtanulmányok, költségelemzéssel, gazdasági-mérnöki vizsgálatokkal
� hatásvizsgálatok, mint környezetvédelmi hatásvizsgálat, költség-haszon, illetve

gazdasági elemzés
� műszaki részlettervek és anyagkigyűjtések
� közbeszerzési tervek és tender dokumentációk
� kiviteli és projekt lebonyolítási ütemtervek
� a felhasználót terhelő költségek vizsgálata.
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A közúti részprogram megvalósítását az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
végzi és az a következő autópálya-szakaszok megépítésére beadandó ISPA pályázatok
előkészítéséből áll:

� M7 autópálya Zamárdi és az országhatár között
� M0 Budapesti körgyűrű, az M3-M5 autópályák között
� M3 autópálya Füzesabony és az országhatár között
� M5 autópálya Szeged és a román határ között

Mivel a Magyar Kormány időközben felülvizsgálta azt az elhatározását, hogy a fenti
autópálya-szakaszokat EU támogatással építse meg, így az erre vonatkozó ISPA
előkészítések is okafogyottakká váltak és az ebben a témában kötött szerződéseket
felbontották, de a szerződések keretében történtek részteljesítések, amelyek pénzügyi
rendezést igényelnek.

A vasúti részprogram megvalósítását a MÁV Rt. végzi és az a következő vasútvonal-
szakaszok rehabilitációjára beadandó ISPA pályázatok előkészítéséből áll:
� Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal
� Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal

A vasúti projektekre a tanácsadói szerződéseket a felek megkötötték. A projekt az
eredeti költségvetési előirányzatok között nem szerepelt. A teljesítésre felhasznált
PHARE segély összege 271,8 millió forint.

Technikai segítségnyújtás az útburkolat megerősítési projekthez

Az ISPA program keretében valósul meg a TINA hálózatba illeszkedő 7
magyarországi főközlekedési útvonal burkolatának névleges tengelyterhelésének 10,0
tonnáról 11,5 tonnára történő növelése. A programban az ISPA pályázatok
előkészítésében a COWI dán konzulens cég működött közre. A 11,0 millió forint
költségvetési támogatásból 7,7 millió forintot fordítottunk a programra, 3,3 millió
forint kötelezettségvállalással terhelt.

A Magyar Posta Rt. tőkejuttatása informatikai hálózat kiépítésére

A 2215/2001. (VIII. 17.) Korm. határozat értelmében a Magyar Posta Rt. informatikai
hálózata kiépítéséhez szükséges tőkejuttatás fedezeteként  a Miniszterelnökség
fejezettől átcsoportosításra került 400,0 millió forint.

Budapesti központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító fejlesztés 3 ütemre bontva fog elkészülni:
I. Ütem � Technikai segítségnyújtás (TA)
II. Ütem � Budai Duna-parti Főgyűjtő (kivitelezés)
III. Ütem � Központi szennyvíztisztító és kapcsolódó létesítményei (kivitelezés)
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A jelen projekt a létesítendő Központi Szennyvíztisztító I. Üteme:
Technikai segítségnyújtás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó
létesítményei projekt műszaki és gazdasági előkészítéséhez.

A technikai segítségnyújtási ISPA projekt célja:  a beruházás II-III. ütemére vonatkozó
ISPA támogatási kérelem kidolgozása, a projekt fejlesztésével kapcsolatos korábbi
tanulmányok és tender-dokumentumok technikai felülvizsgálata, a még szükséges
technikai-gazdasági előtanulmányok (megvalósíthatósági tanulmány, környezeti
hatástanulmány stb.) kidolgozása, a kapcsolódó tenderdokumentumok előkészítése,
valamint bizonyos vízminőségi mérőműszerek beszerzése.

A technikai segítségnyújtási projekt értéke 2.096.200 Euro, amelynek 75 %-a ISPA
támogatás. A projekt a végső kedvezményezettje Budapest Főváros Önkormányzata.

A programra a �Kiemelt városok szennyvízkezelése� központi beruházási
támogatásból 150,0 millió forintot csoportosítottunk át, melynek felhasználása a
következő évben történik meg, így ez az összeg kötelezettségvállalással terhelt
maradvány.

Technikai segítségnyújtás a vasúti projekt tenderhez

A megbízást a GIBB Ltd. cég nyerte el. A cég szakértői megkezdték a szerződés
telejsítését. A szerződés szerint a következő tenderdokumentumokat vizsgálták felül:

− Vecsés és Üllő állomások rehabilitációja
− Vecsés és Üllő állomások biztosítóberendezései munkái
− ETCS telepítése Kimle és Komárom között
− ETCS telepítése Budapest (Kelenföld) és Kimle között.

A szerződés alapján a tender dokumentumok felülvizsgálata mellett a következő
feladatokat látták el:

− felbecsülték, hogy a tender specifikációk hozzájárulnak e projekt céljainak
megvalósításához, felmérték a tenderek pénzügyi tartalmát,

− a tenderek értékelésén részt vettek és ügyeltek a verseny tisztaságára, és az ISPA és
FIDIC szabályok betartására.

A 11,0 millió forintos költségvetési támogatásból 7,7 millió forint használtunk fel a
programra, 3,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány. A
MÁV Rt. társfinanszírozásaként 5,9 millió forint bevételt fordítottak a programra.

Technikai segítségnyújtás a Budapest-Szolnok-Lökösháza vonal rehabilitációhoz

A megbízást a Halcrow Global Infrastructure Consorcium nyerte el. A szerződés
szerint a megbízottnak a következő feladatokat kellett ellátnia:

− a MÁV által elkészített tervek és műszaki specifikációk felülvizsgálata,
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− a MÁV által elkészített gazdasági és pénzügyi megvalósíthatósági tervek
felülvizsgálata,

− környezeti tanulmány készítése,
− segítségnyújtás a kedvezményezettnek (MÁV) az ISPA Igénylési Nyomtatvány

(Application Fporm) elkészítéséhez.

A program megvalósítására 15,5 millió forintot fordítottak, ebből 7,4 millió forint a
MÁV Rt. társfinanszírozása. A 13,5 millió forintos költségevetési támogatásból 5,4
millió forint kötelezettségvállalással terhelt  maradvány.

Központi kezelésű felújítások:

A KöViM Központi épületének felújítása

2001. évben betervezett 98,0 millió forintos támogatás és az előző évi 38,0 millió
forintos előirányzat-maradvány állt rendelkezésre. Ingatlan felújításra 53,0 millió
forintot, gépek, berendezések felújítására  23,0 millió forintot használt fel a KöViM
igazgatás, 50,0 millió  forint pedig kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-
maradvány.

A Közlekedési Múzeum épületének felújítása

2001. évben betervezett 35,0 millió forintból megerősítették a Tatai úti raktár és
irodaépület homlokzatát, elvégezték az irodaház és a pavilonok tetőszigetelését.
Felújították a telefonközpontot, a vizesblokkok szellőztetését. Fentieken kívül műtárgy
felújításokat is végeztek 2 db gőzmozdonyon.

Az OVF siófoki üdülőjének felújítása

A betervezett 25,0 millió forint összegből  és a fejezeti tartalékból biztosított o,5 millió
forintból az elengedhetetlenül szükséges felújítási  munkákat (üdülő épület felújítása,
gázbojler csere) végezte el az üdülő.

Támogatási célprogramok:

Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat

Az Útfenntartási és �fejlesztési célelőirányzat 2001. évi bevételi és kiadási főösszege
63.150,0 millió forint volt. A tavaszi beregi árvízkárok helyreállítási munkálatai
pénzügyi fedezetének kiegészítésére a 2087/2001. (IV. 20.) Korm. határozat alapján a
célelőirányzat központi költségvetési támogatásából 3.500,0 millió forint került
elvonásra a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatok egyidejű csökkenése mellett. A
2378/2001. (XII.18.) Korm. határozat a költségvetés általános tartaléka terhére 1.500,0
millió forint többlet központi költségvetési támogatást biztosított �  az AKA Rt. felé
fennálló állami kötelezettségek teljesítésére is figyelemmel � a célelőirányzatnak, a
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Belügyminisztérium fejezettől pedig 2.000,0 millió forint átutalása történt a
célelőirányzat számlájára. Az egyéb bevételek az előirányzott összegen felül
realizálódtak, így az Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat 2001. évi bevételi és
kiadási főösszege 63.633,9 millió forintban teljesült, előirányzat-maradvány nem volt.

Bevételek alakulása:

A költségvetési támogatás, illetve a központosított bevételek 59.489,8 millió forintban
realizálódtak.

A működési költségvetés bevételének eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, a
módosított előirányzat 1.759,8 millió forint, a tényleges teljesítés pedig 1.575,3 millió
forint összegben alakult.

A nem tervezett nagyobb összegű bevételek az alábbiak voltak:

− MÁV Rt-től a Magyar-Szlovén vasútépítés közúti
kiadásainak elszámolásából adódó összeg 557,3 millió forint

− az AKA Rt. 2000. II. félévi és 2001. I. félévi
üzemeltetési előleg elszámolásáról 686,7 millió forint

− az AKA Rt. szerződés szerinti díjak befizetése 70,3 millió forint
− CORA áruház 2001. évi  fizetési kötelezettsége 117,9 millió forint

A felhalmozási költségevetés eredeti előirányzata 50,0 millió forint, a módosított
előirányzat 2.600,0 millió forint, a teljesen befolyt összeg 2.568,8 millió forint volt. A
többletbevételt döntően a Belügyminisztérium által átvett pénzeszköz eredményezte.

Kiadások alakulása

A  működési költségvetési kiadási tételeit az út-híd üzemeltetés, az út-híd karbantartás,
az útügyi műszaki gazdasági szolgáltatás, a célelőirányzat működési költségei,  az
AKA Rt.  � 2001. évben rendkívüli tételként beépített � állami költségvetési
támogatása és az egyéb kiadások alkotják. Az eredeti előirányzat 24.670,0 millió
forint, a módosított előirányzat 30.130,1 millió forint, a tényleges teljesítés 30.046,3
millió forint volt.
A 2001. év folyamán e költségevetési kiadási sorokon jelentős módosítások �
előirányzat emelések � történtek, főként a kiemelt növényzet-gondozási program
végrehajtása, a �C� szolgáltatási szint biztosítása, valamint az AKA Rt. részére történt
kifizetések miatt. Ez utóbbi fedezetét és előirányzatát a költségvetési törvény szerint
nem a célelőirányzat költségvetése tartalmazta. Ennek megfelelően az eredeti
előirányzathoz viszonyítva az út-híd üzemeltetési tételnél 1.02,2 millió forint, az AKA
Rt. állami díjtámogatása tételnél 4.149,4 millió forint többlet kifizetés történt.

Az intézményi beruházási kiadások tételeit az út-híd rekonstrukció, az új út-híd építés
és a tervezés, előkészítés tételei alkotják. Az eredeti előirányzat 19.280,0 millió forint,
a módosított előirányzat 16.391,0 millió forint, a tényleges teljesítés 16.296,3 millió
forint volt. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az út-híd rekonstrukció sor 4.350,0
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millió forinttal csökkent, alapvetően a központi költségvetési támogatás év eleji
elvonása következtében, továbbá az összeg egy része a működési költségvetés kiadási
sorainak többletét finanszírozta. Ugyanakkor 1.130,7 millió forinttal az új út-híd
építési kiadások és 226,5 millió forinttal a tervezési, előkészítési kiadások emelkedtek.

Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások tételeit az út-híd felújítás, a
területbiztosítás, az önkormányzatok támogatása és az alapítói forrásjuttatás tételek
alkotják. 2001. évben az eredeti előirányzat 19.200,0 millió forint, a módosított
előirányzat 17.328,5 millió forint, a teljesítés 17.301,3 millió forint volt. Az évközi
átcsoportosítások e kiadási előirányzatokat is jelentősen csökkentették. A tényleges
kifizetés a tervezettől az út-híd felújításnál 1.059,2 millió forinttal, a
területbiztosításnál 102,3 millió forinttal, az alapítói forrásjuttatásnál 724,0 millió
forinttal maradt el.

Vízügyi célelőirányzat

A Vízügyi célelőirányzat (VICE) 2001. évi működésének és gazdálkodásának
feltételrendszerét a Magyar Köztársaság 2001. év 2002. évi költségvetésről szóló
2000. évi CXXXIII. törvény, a vízügyi célelőirányzat felhasználásáról szóló 11/1999.
(III. 1.) KHVM rendelet, a vízügyi célelőirányzat kezelésének és felhasználásának
rendjéről szóló 1/1999. (K.H.V. Ért. 6.) KHVM utasítás továbbá a költségvetési
szervek tervezéséről, beszámolásáról és könyvvezetéséről rendelkező jogszabályok
szabályozzák.

2001. január 1-jétől a VICE bevételei közül központosított bevételnek minősül a
vízkészletjárulék és a visszatérítendő támogatások törlesztéséből származó bevétel. A
Kincstárhoz ezeken a címeken befolyó bevételek költségvetési támogatásként kerülnek
a VICE központi számlára.

A 2001. évben nem okozott fennakadást a saját bevételek központosítása, mivel a
vízügyi igazgatóságok által a központi számlákra befizetett vízkészletjárulék, illetve a
visszatérítendő támogatások összege a befizetést követő hónap első napjaiban a VICE
központi számlájára került. A VICE központi számlán mindig volt elegendő fedezet a
felmerülő kiadások teljesítéséhez. Természetesen január hónapban az előző évről
megmaradt magas előirányzat-maradvány terhére történhettek kifizetések, hiszen
február hónap elején érkeztek meg az első 2001. évre vonatkozó központi bevételek.

A VIZIG-ek részére 2001-ben a védekezési kiadások pénzügyi fedezetének
megelőlegezésére éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett folyósított és a 2001.
évben visszafizetett 1.500,0 millió forint � a bruttó elszámolás elvéből következően �
halmozódást jelent a bevételek és a kiadások között.

A VICE éves forrásainak alakulását alapvetően a vízkészletjárulék költségvetési
támogatás növekedése határozta meg.
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A VICE 2001. évi folyó bevétele (a költségvetési támogatással és a saját bevétellel
együtt) 6.833,9 millió forintot tett ki, az eredeti előirányzatnál 933,9 millió forinttal,
azaz 15,8 %-kal, a módosított előirányzatnál pedig 0,6 %-kal magasabb.

A VICE 2001. évi összes bevétele a 2000. évi jóváhagyott előirányzat-maradvánnyal
(2.640,8 millió forint)  együtt 9.474,7 millió forintot tett ki.

A vízkészletjárulék költségvetési támogatás éves összege 6.740,1 millió forint, 1,5 %-
kal magasabb, mint a módosított előirányzat.

A 2001. évi egyéb bevételek (a késedelmi pótlék, a mulasztási bírság, az adóbírság, a
késedelmi kamat)  összege 41,8 millió forint volt.

A visszatérítendő támogatások költségvetési támogatása (kamattal és kamatmentesen)
52,0 millió forintot tett ki, a módosított előirányzathoz képest 34,7 %-os volt a
teljesítés.

A VICE összes kiadásainak összege (7.597,0 millió forint) � főként a beruházási
támogatások tervezettnél kisebb igénybevétele miatt � 19,5 %-kal maradt el a
módosított előirányzattól.

A folyó kiadások összege (4.484,4 millió forint)  a módosított előirányzatnál 423,3
millió forinttal kevesebb.

Ezen belül � a módosított előirányzattal egyezően � 2.440,0 millió forint a vízügyi
állami alapfeladatok (vízkárelhárítási létesítmények működtetése  és fenntartása)
ellátását és 369,6 millió forint � szintén a módosított előirányzattal egyezően � a VICE
működtetését szolgálta.

A módosított előirányzatnál 46,4 %-kal kisebb volt a teljesítés az áruk,
szolgáltatásoknál (495,1 millió forint). Ennek oka, hogy az előirányzatok módosítása
folyamatosan egész évben zajlott és így az év végi módosítások alapján már nem volt
idő az új szerződések megkötésére.

A vízitársulatok fenntartási munkálatainak támogatására � a 33/2001. (X.4.) KöViM
rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az FVM-nek az őt megillető 250,0 millió forintot
két részletben utaltak át, oly módon, hogy a 2001. évben a kötelezettség 50 %-át
törlesztették. A második részletet a következő év január 20-áig kell átutalni.

Az egyéb kiadások között a vízügyi igazgatóságoknak ágazati informatikára 25,0
millió forintot, K+F-re 105,2 millió forintot folyósítottak. A VICE követelések
nyilvántartásba vételére letéti díj címen 0,4 millió forintot fizettek ki.

A felhalmozási kiadások 3.112,6 millió forint összege a módosított előirányzat
(4.778,3 millió forint) 68,8 %-os teljesítését mutatja.
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A felhalmozási kiadásokon belül 2.593,8 millió forint (a módosított előirányzathoz
viszonyított 67,1 %-os teljesítéssel) a helyi önkormányzatok közműves vízellátási,
szennyvízelhelyezési beruházásainak; 43,6 millió forint pedig az egyéb (vizitársulati,
ipari) vízgazdálkodási célú fejlesztések megvalósítását segítette elő.

A VICE 2001. évi  eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5.900,0 millió forint, a
módosított előirányzat (a 2.640,8 millió forint maradvánnyal együtt) 9.433,0 millió
forint, a kiadási teljesítés 9.097,1 millió forint, a bevételi teljesítés pedig  10.0974,7
millió forint (saját bevétel 1.541,7 millió forint, a maradvány 2.640,8 millió forint, a
támogatás 6.792,2 millió forint)  volt. A 2001. évi előirányzat-maradvány összege
1.877,7 millió forint.

Fejezeti tartalék

A fejezeti tartalék 180,0 millió forintos költségvetési támogatási előirányzata a fejezet
felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél év közben felmerülő előre nem
látható feladatokra, a nélkülözhetetlen nagyjavítások elvégzésére, eseti
kormánykötelezettségek teljesítésére és az egyéb állami feladatellátás finanszírozására
nyújtott fedezetet.

Budapest, 2002. június 14.

Dr. Csillag István
gazdasági és közlekedési miniszter


