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4. §

III. Kormányrendeletek
A Kormány
28/2009. (II. 19.) Korm.
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezésérõl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, valamint egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének f), g) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt
feladatkörében a következõket rendeli el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Szmr.) 1. §-ának h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„h) Igazgatóság: a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a fenntartó székhelye szerint illetékes
regionális igazgatósága, magyarországi székhellyel nem
rendelkezõ fenntartó esetén a Kincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága.”

2. §
Az Szmr. 2. §-a (7) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról az arról hozott
jogerõs határozat – a jogerõre emelkedés idõpontját igazoló záradékkal ellátott – másolatának vagy a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat másolatának egyidejû megküldésével értesíti]
„c) az Igazgatóságot,”

3. §
Az Szmr. 21. §-a (3) bekezdésének felvezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A fenntartó a normatív állami hozzájárulást az Igazgatóságnál”

Az Szmr. 22/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„22/E. § A Kormány kincstárnak az Szt.
a) 127/A. §-a (3) bekezdésének alkalmazása során az
Igazgatóságot,
b) 127/A. §-a (4) bekezdésének alkalmazása során a
Kincstárnak a helyi önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságát
jelöli ki.”
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait – a (3) és (5)–(6) bekezdésben
foglalt kivételekkel – a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(3) A 2008. és azt megelõzõ évi állami hozzájárulással
és szociális foglalkoztatási támogatással (a továbbiakban
együtt: támogatás) kapcsolatos ügyekben az e rendelet
hatálybalépését megelõzõen illetékes szervek járnak el.
(4) Ha a fenntartó az Szmr. 21. §-a (3) bekezdésének
a) pontja szerinti esetben a 2009. évi normatív állami hozzájárulás igénylését e rendelet hatálybalépését követõen
nyújtja be, az igénylõlaphoz csatolnia kell
a) az Szmr. 21. §-a (4) bekezdésének a)–g) és i) pontja
szerinti iratokat, ha a fenntartó székhelye szerint illetékes
Igazgatóság korábban a részére normatív állami hozzájárulást nem folyósított, továbbá
b) a 2009. január 1-jén hatályos mûködési engedélyek
másolatát azon szolgáltatók, intézmények, telephelyek
tekintetében, amelyek után a normatív állami hozzájárulást korábban nem a fenntartó székhelye szerint illetékes
Igazgatóság folyósította.
(5) A 2009. évi normatívaelõleget az e rendelet hatálybalépését megelõzõen illetékes szerv folyósítja, a különbözetrõl a
fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóság az Szmr.
21. § (7) bekezdése szerinti határozatban rendelkezik.
(6) Ha az e rendelet hatálybalépését megelõzõen illetékes szerv a 2009. évi támogatást megállapító határozatot
e rendelet hatálybalépését megelõzõen meghozta, az e határozat alapján járó támogatást legkésõbb 2009. május
1-jétõl a fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóság,
azt megelõzõen az e rendelet hatálybalépését megelõzõen
illetékes szerv folyósítja.
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Szmr.
aa) 15. §-a (7) bekezdésének e) pontjában az „illetékes” szövegrész,
ab) 21. §-ának (5) bekezdésében az „Igazgatóságonként” szövegrész,
ac) 22. §-ának (9) bekezdése;
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b) a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a
szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.)
ba) 13. §-ának (1) bekezdésében az „azzal, hogy az
éves összesített igénybejelentést az intézmény székhelye,
telephelye szerint illetékes Igazgatósághoz kell benyújtani” szövegrész,
bb) 13/A. §-ának (3) bekezdése;
c) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet 17. §-ának a) pontja.
(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Szmr.
aa) 15/E. §-ának (4) bekezdésében a „kincstárnál” szövegrész helyébe a „Kincstárnál” szövegrész,
ab) 21. §-a (4) bekezdésének i) pontjában „a normatív
állami hozzájárulást folyósító, valamint a fenntartó székhelye szerinti Igazgatóság” szövegrész helyébe „az Igazgatóság” szövegrész,
b) az Szfr. 6. §-ának (2) bekezdésében a „Magyar Államkincstár – a szociális intézmény székhelye, telephelye
szerint illetékes – Regionális Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész helyébe a „Magyar
Államkincstár – fenntartó székhelye szerint illetékes –
regionális igazgatóságának, magyarországi székhellyel
nem rendelkezõ fenntartó esetén a Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi
Regionális
Igazgatóságának
(a továbbiakban együtt: Igazgatóság)” szövegrész,
c) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a
(4) bekezdésének második mondatában a „2007.” szövegrész helyébe a „2008.” szövegrész
lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
29/2009. (II. 19.) Korm.
rendelete
az elõrehozott öregségi nyugdíjjogosultság
feltételeivel rendelkezõ, helyi önkormányzatoknál
alkalmazott köztisztviselõk felmentéséhez kapcsolódó
egyes kifizetések támogatásáról szóló
157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány – az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megállapított feladatkörében – a következõket rendeli el:
1. §
Az elõrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkezõ, helyi önkormányzatoknál alkalmazott
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köztisztviselõk felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatásáról szóló 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Amennyiben a 2. § (1) bekezdésében meghatározott felmentési idõ 2009. évre áthúzódik, a helyi önkormányzat az áthúzódó idõszakra jutó kifizetési kötelezettségére pótlólagos támogatási igényt nyújthat be az e
rendelet 1/A. és 2/A. számú melléklete szerinti adatlapokon. Támogatás igénylésére az érintett köztisztviselõ vonatkozásában a ténylegesen teljesített kifizetések után van
lehetõség, egy összegben, a felmentési idõ leteltét követõen.
(2) A helyi önkormányzat az 1/A. számú melléklet szerinti köztisztviselõi egyéni adatlap egy példányát az e rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentummal együtt köteles megõrizni.
(3) A helyi önkormányzat az e rendelet 1/A. számú melléklete szerinti adatlapot, valamint a 2/A. számú melléklet
szerinti helyi önkormányzati összesítõ adatlapot – elektronikus úton és egy példányban papír alapon is, a kifizetést
igazoló dokumentumok csatolásával – továbbítja az Igazgatósághoz. Az igénylést havonta egyszer – elsõ ízben
2009 márciusában – a hónap 10. napjáig lehet benyújtani a
megelõzõ hónap utolsó napjáig ténylegesen teljesített kifizetések vonatkozásában.
(4) Az Igazgatóság az Áht. 64/B. § (3) bekezdése szerinti vizsgálatot követõen a megyénként összesített támogatási igényekrõl minden hónap 29. napjáig – elsõ ízben 2009.
március 29-ig – önkormányzatsoros adatszolgáltatást
nyújt – elektronikus úton és egy példányban papír alapon
is – az ÖM részére a 3/A. számú melléklet szerinti megyei
összesítõ adatlapon.
(5) A támogatást az ÖM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére a nettó finanszírozás keretében folyósítja a 3/A. számú mellékletben közölt adatok alapján. Az elsõ folyósítás a 2009. április havi nettó finanszírozás keretében történik.
(6) A pótlólagos támogatás elszámolása a 4. §-ban meghatározott szabályok szerint történik. Az Igazgatóság ellenõrzi
a 2. § (6) bekezdésében foglalt feltétel teljesülését is.
(7) A helyi önkormányzat pótlólagos támogatást utoljára a 2009. november 30-áig teljesített tényleges kifizetéseire igényelhet.”
2. §
(1) Az R. kiegészül az e rendelet 1. számú melléklete
szerinti 1/A. számú melléklettel.
(2) Az R. kiegészül az e rendelet 2. számú melléklete
szerinti 2/A. számú melléklettel.
(3) Az R. kiegészül az e rendelet 3. számú melléklete
szerinti 3/A. számú melléklettel.
3. §
E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszíti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 29/2009. (II. 19.) Korm. rendelethez
„1/A. számú melléklet a 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdéséhez
Helyi önkormányzat neve:
KSH kódja:

KÖZTISZTVISELė EGYÉNI ADATLAPJA
a 2008. január 1-je és május 1-je között közölt, a Ktv. 17. § (2) bekezdés f) pontja szerinti felmentéssel összefüggĘ és 2009. évre áthúzódó
támogatási igény megtérítéséhez
KöztisztviselĘ neve:

Születési ideje:

Közszolgálati jogviszonyának idĘtartama:

forint

A felmentési idĘbĘl 2009. évre áthúzódó és
támogatás igénylésére jogosító hónapok
száma (db)

A felmentés 2009. évre
áthúzódó és támogatás
igénylésére jogosító
idĘtartamára* jutó
átlagkereset összege **

1

2

Végkielégítés
összege

A felmentés 2009. évre
áthúzódó és támogatás
igénylésére jogosító
idĘtartamára* járó
átlagkereset összegéhez
kapcsolódó
munkaadókat terhelĘ
járulékok (32%)

Végkielégítés
összegéhez
kapcsolódó
munkaadókat terhelĘ
járulékok (32%)

Igényelt támogatás
összesen

3

4

5

6= 2+3+4+5
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Felmentési idejének kezdete:

2009. …
P. H.
jegyzĘ, munkaszervezet vezetĘje

(fĘ)polgármester, közgyĦlés elnöke,
többcélú kistérségi társulási tanács elnöke

* Támogatás igénylésére jogosító idĘtartam: a 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint a felmentési idĘ fele.
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** A beírható összeg nem lehet nagyobb a 2009. évre áthúzódó és támogatás igénylésére jogosító hónapok száma és az 1 hónapra jutó átlagkereset szorzatánál.”
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2. számú melléklet a 29/2009. (II. 19.) Korm. rendelethez
„2/A. számú melléklet a 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 3/A. § (3) bekezdéséhez

HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTė ADATLAP ***
a 2008. január 1-je és május 1-je között közölt, a Ktv. 17. § (2) bekezdés f) pontja szerinti felmentéssel összefüggĘ és 2009. évre
áthúzódó támogatási igény megtérítéséhez
Helyi önkormányzat neve:

KSH kódja:

címe:
Az igénylésben szerepeltetett
köztisztviselĘk száma:

A támogatás igénylésének hónapja:
forint

Végkielégítés
összege

1

2

3

A felmentés 2009. évre
áthúzódó és támogatás
Végkielégítés
igénylésére jogosító
összegéhez
idĘtartamára* járó
kapcsolódó
átlagkereset összegéhez
munkaadókat terhelĘ
kapcsolódó
járulékok (32%)
munkaadókat terhelĘ
járulékok (32%)
4

5

Igényelt támogatás
összesen
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A felmentési idĘbĘl 2009. évre
áthúzódó és támogatás igénylésére
jogosító hónapok száma (db)

A felmentés 2009. évre
áthúzódó és támogatás
igénylésére jogosító
idĘtartamára* jutó
átlagkereset összege**

2009. …
P. H.
jegyzĘ, munkaszervezet vezetĘje

(fĘ)polgármester, közgyĦlés elnöke,
többcélú kistérségi társulási tanács elnöke

* Támogatás igénylésére jogosító idĘtartam: a 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerint a felmentési idĘ fele.
** A beírható összeg nem lehet nagyobb a 2009. évre áthúzódó és támogatás igénylésére jogosító hónapok száma és az 1 hónapra jutó átlagkeresetek szorzatánál.
*** Az 1/A. számú melléklet alapján helyi önkormányzati szinten összesített adatokat kell szerepeltetni.”
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3. számú melléklet a 29/2009. (II. 19.) Korm. rendelethez
„3/A. számú melléklet a 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 3/A. § (4) bekezdéséhez

MEGYEI ÖSSZESÍTė ADATLAP*
a 2008. január 1-je és május 1-je között közölt, a Ktv. 17. §
(2) bekezdés f) pontja szerinti felmentéssel összefüggĘ és 2009. évre áthúzódó
támogatási igény megtérítéséhez

Megye neve:

A támogatás igénylésének hónapja:

Helyi önkormányzat
Sorszám

KSH
kódja

támogatási igény
neve

(Ft)
1

Az igénylésben
szerepeltetett
köztisztviselĘk
száma (fĘ)
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Összesen:
Kelt:

2009. …

* A 2/A. számú mellékletben a helyi önkormányzatok által szerepeltetett adatokkal megegyezĘen kell kitölteni.”
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A Kormány
30/2009. (II. 19.) Korm.
rendelete
a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek
feladat- és hatáskörérõl szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet,
és a határátkelõhely és az ideiglenes határátkelõhely
megnyitásáról és mûködtetésérõl, valamint
a határátlépési pontról szóló
332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában és az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek
feladat- és hatáskörérõl szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
1. §
(1) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek
feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[Az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatkörében:]
„j) központi nyilvántartást vezet a büntetõeljárás során
lefoglalt kábítószerekrõl, pszichotróp anyagokról és egyes
kábítószer-prekurzorokról, valamint elkobzásuk esetén
dönt azok további sorsáról, a megsemmisítés, illetve eltérõ
felhasználás esetén a kiadás végrehajtásáról.”
(2) Az R. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ORFK rendészeti feladatkörében]
„b) szervezi, irányítja és ellenõrzi a Rendõrség baleset-megelõzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;”
(3) Az R. 6. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az ORFK rendészeti feladatkörében]
„i) mûködteti a Nemzeti Futball Információs Pontot.”
(4) Az R. 6. § (3) bekezdése a következõ új g) ponttal
egészül ki, és a g)–j) pontok jelölése h)–k) pontra változik:
[Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a
hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenõrzési
feladatokat, ennek keretében]
„g) határozatot hoz a jogerõsen elkobzott kábítószerek,
pszichotróp anyagok jogszabályban meghatározott célra
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történõ felhasználásáról, továbbá részt vesz a jogerõsen elkobzott kábítószerek, pszichotróp anyagok és egyes kábítószer-prekurzorok megsemmisítésében,”
(5) Az R. 6. § (3) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
[Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a
hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenõrzési
feladatokat, ennek keretében]
„l) lefolytatja a fegyveres biztonsági õrség létesítésével,
megszüntetésével, szervezeti változásaival összefüggésben a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásokat.”

2. §
Az R. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A Köztársasági Õrezred]
„a) személy-, valamint létesítményvédelmi feladatai
körében irányítja a rendõrségi feladatok elõkészítését és
végrehajtását, valamint ellátja a személy- és létesítményvédelmi feladatkörben felmerülõ tûzszerészeti feladatokat, a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását,”

3. §
Az R. 8. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a
§ jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A Nemzeti Nyomozó Iroda látja el a bûnüldözõ
szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló, valamint az
Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény szerinti, a bûncselekménybõl származó jövedelmek és bûncselekményekhez kapcsolódó
más vagyon felkutatásának és azonosításának elõsegítése
érdekében megvalósuló együttmûködéssel kapcsolatos
feladatokat.”

4. §
Az R. 9. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[A Készenléti Rendõrség az Országos Rendõr-fõkapitányság fõigazgatójának irányítása alatt önálló feladat- és
hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként]
„f) – a 7. § (2) bekezdés a) pontját és a 11. § (2) bekezdés
i) pontját kivéve – a rendõrség hatáskörébe tartozó tûzszerészeti feladatokat lát el, valamint végzi a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását,”
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(1) Az R. 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Repülõtéri Rendõr Igazgatóság a Budapesti Ferihegyi Nemzetközi Repülõtéren]
„c) a 13. §-ban meghatározott idegenrendészeti és menedékjogi feladatokat”
[lát el.]
(2) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Budapest, Pest
megye területén ellátja
a) a 11. § (2) bekezdés gd)–ge) alpontjában meghatározott feladatokat;
b) az ideiglenes légi határátkelõhelyek megnyitásával
kapcsolatos rendészeti feladatokat.”

6. §
Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendõr-fõkapitányság rendészeti feladatkörében:
a) értékeli és elemzi a közbiztonság illetékességi területén történõ alakulását,
b) szabálysértési feladatokat lát el,
c) szervezi és végrehajtja a minõsített idõszaki feladatokat, egyes honvédelmi és országmozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat, közremûködik a rendkívüli intézkedések végrehajtásában,
d) a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat lát el,
e) ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével
kapcsolatos feladatokat, baleset-megelõzési tevékenységet végez,
f) a határrendészeti feladatok tekintetében szakmai irányítói jogkört gyakorol határrendészeti kirendeltségek és a
határrendészeti feladatokat ellátó rendõrkapitányságok felett,
g) mûködteti a megye határbiztonsági rendszerét,
amelynek keretén belül
ga) külsõ határon ellátja a határõrizeti, határforgalomellenõrzési, az államhatár rendjének fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
gb) belsõ határon ellátja az államhatár rendjének fenntartásával, a határellenõrzés ideiglenes visszaállításával és
a határellenõrzés végrehajtásával kapcsolatos, valamint a
jogszabályban meghatározott idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat,
gc) végrehajtja a mélységi ellenõrzéssel kapcsolatos
feladatokat,
gd) végrehajtja a visszafogadási egyezményekbõl adódó feladatokat és a személyek államhatáron történõ átadás-átvételével kapcsolatos feladatokat, és fenntartja az
õrzött szállást,
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ge) a Budapesti Rendõr-fõkapitányság és a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság kivételével illetékességi területén a jogszabályban meghatározott idegenrendészeti hatósági jogkörében elrendeli a harmadik országbeli állampolgárok kiutasítást elõkészítõ õrizetét, kiutasítását, kitoloncolását, és végrehajtja a külföldiek az ország területén
történõ ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint a
jogszabályi feltételek megléte esetén javaslatot tesz a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére, vagy elrendeli azt, végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat,
h) a Budapesti Rendõr-fõkapitányság és a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság kivételével ellátja az ideiglenes határátkelõhelyek megnyitásával kapcsolatos rendészeti feladatokat,
i) a Budapesti Rendõr-fõkapitányság és a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság kivételével ellátja a robbantással
fenyegetett helyszínek átvizsgálását, ha azok nem tartoznak a Köztársasági Õrezred által védett létesítmények körébe.”

7. §
Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A határrendészeti kirendeltség
a) a külsõ határon ellátja a határõrizettel, a határforgalom ellenõrzésével, az államhatár rendjével, valamint a
külföldiek ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat, illetve
végrehajtja az e feladatból adódó, más rendõri szervek hatáskörébe nem utalt idegenrendészeti feladatokat,
b) végzi a feladatainak ellátásával összefüggésben felmerülõ elõállításokat és kíséréseket,
c) a határellenõrzés keretében ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat,
d) végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat.”

8. §
Az R. a következõ alcímmel és 16. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
16. § E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai között,
a bûncselekménybõl származó jövedelmek és bûncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttmûködésrõl szóló, 2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat 1. cikke, valamint
8. cikk (1) bekezdése [e rendelet 8. § (2) bekezdése];
b) a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkõzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló, 2002. április 25-i
2002/348/IB tanácsi határozat 1. cikke [e rendelet 6. §
(2) bekezdés i) pontja].”
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A határátkelõhely és az ideiglenes határátkelõhely
megnyitásáról és mûködtetésérõl, valamint
a határátlépési pontról szóló
332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
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b) a Tanács 2007/845/IB határozata (2007. december
6.) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a
bûncselekménybõl származó jövedelmek és a bûncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttmûködésrõl (e rendelet 2. §-a).

9. §
Gyurcsány Ferenc s. k.,
A határátkelõhely és az ideiglenes határátkelõhely megnyitásáról és mûködtetésérõl, valamint a határátlépési
pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Repülõtéri Rendõr Igazgatóság jár el az ideiglenes légi határátkelõhely megnyitására irányuló eljárásban
Budapest és Pest megye területén.”

miniszterelnök

10. §

A Kormány
31/2009. (II. 19.) Korm.
rendelete

Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását
ellenõrzõ szervekrõl szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

11. §
(1) Az R.
a) 2. § d) pontjában a „Repülõtér Rendõri” szövegrész
helyébe a „Repülõtéri Rendõr” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében az „utalt határrendészeti feladatokat” szövegrész helyébe az „utalt feladatokat” szöveg,
c) 9. § h) pontjában az „alaposan” szövegrész helyébe a
„megalapozottan” szöveg,
d) 3. mellékletében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
alcím alatt a „Határrendészeti Kirendeltség Bátorliget”
szövegrész helyébe a „Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor, Nyírbátor” szöveg
lép.
(2) A határterületrõl, valamint a határátkelõhely területére nem határátlépés céljából történõ belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
7. § (1) bekezdésében a „Repülõtéri Rendõri” szövegrész
helyébe a „Repülõtéri Rendõr” szöveg lép.

12. §
Hatályát veszti az R. 10. § (1) bekezdés c) pontja.

13. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
részbeni megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2002/348/IB határozata (2002. április 25.)
a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkõzésekkel kapcsolatos biztonságról [e rendelet 1. § (3) bekezdése];

A Kormány a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007.
évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ
rendeletet alkotja:
1. §
(1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a), b) és d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„a) tanácsi rendelet: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet
módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i
73/2009/EK tanácsi rendelet;
b) mezõgazdasági közvetlen kifizetés: a tanácsi rendelet
2. cikk d) pontjában meghatározott, közvetlenül a mezõgazdasági termelõ részére nyújtott támogatás;”
„d) hatáskörrel rendelkezõ hatóságok: a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. § p) pontja szerinti közigazgatási szervek,
amelyek a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei, valamint a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH);”
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(2) Az R. 1. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„e) borpiaci intézkedések: a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az
1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2008. április 29-i
479/2008/EK tanácsi rendelet 20. cikke szerinti támogatások.”

2. §
Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A 3. §-ban meghatározott ellenõrzõ szervek a
Tv. elõírásai szerint rendelkezésükre bocsátott adatok
alapján ellenõrzik, hogy a mezõgazdasági közvetlen kifizetésben részesülõ, a borpiaci intézkedések alapján támogatásban részesülõ, valamint az EMVA 2. tengelyébõl
nyújtott egyes támogatásokban részesülõ mezõgazdasági
termelõ betartja a tanácsi rendelet 5. cikkében és II. mellékletében meghatározott közösségi jogi aktusokba foglalt
gazdálkodási követelményeket, valamint teljesíti a helyes
mezõgazdasági és környezeti állapotban való tartásra vonatkozó elõírásokat.
(2) A kölcsönös megfeleltetési rendszerrel kapcsolatos
feladatok összehangolását az MVH látja el.”

3. §
Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenõrzõ
szervek a hatáskörrel rendelkezõ hatóságok.
(2) A tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott
közösségi jogi aktusokba foglalt gazdálkodási követelmények végrehajtását a kölcsönös megfeleltetés szempontjából ellenõrzõ szerveket az 1–3. számú mellékletek tartalmazzák.”

4. §
Az R. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenõrzõ szervek kötelesek az e feladatuk végrehajtása során
észlelt, a tanácsi rendelet II. mellékletének A pontja szerinti környezetvédelmi közösségi jogi aktusokban
(a továbbiakban: környezetvédelmi közösségi jogi aktusok) foglalt gazdálkodói követelményeket vagy a helyes
mezõgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó elõírásokat megsértõ, szankciót maga után vonó tevékenységrõl az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõséget 15 napon belül értesíteni.
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(2) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek kötelesek a hatáskörükbe tartozó hatósági
eljárások keretében végzett ellenõrzések során észlelt, a
környezetvédelmi közösségi jogi aktusokban foglalt gazdálkodói követelményeket vagy a helyes mezõgazdasági
és környezeti állapotra vonatkozó elõírásokat sértõ tevékenységrõl a kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenõrzõ szerveket 15 napon belül értesíteni, továbbá a jogszabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezményrõl tájékoztatni.”

5. §
Az R. 5. § (2) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet]
„a) 2. számú melléklete 2011. január 1-jén lép hatályba
b) 3. számú melléklete 2013. január 1-jén lép hatályba;”

6. §
Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a
közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támogatási
rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a
247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
b) a Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;
c) a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április
21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról
és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 2003. szeptember
29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös
megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és
ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról;
d) a Tanács 146/2008/EK rendelete (2008. február 14.)
a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet,
valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról;
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e) a Bizottság 319/2008/EK rendelete (2008. április 7.)
a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi
rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet, valamint az
1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról;
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módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl.”

7. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

8. §
Ez a rendelet 2009. február 20-án lép hatályba, és 2009.
február 28-án hatályát veszti.

f) a Tanács 479/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a
borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 31/2009. (II. 19.) Korm. rendelethez
[1. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez]
Tanácsi rendelet
szerinti sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

EK irányelv/rendelet

A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)
a vadon élõ madarak védelmérõl 3. cikk (1), (2) b),
a 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdései, 5. a), b) és d)
A Tanács 80/68/EGK irányelve (1979. december 17.)
a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok által
okozott szennyezés elleni védelmérõl 4. és 5. cikk
A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.)
a szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználása során
a környezet és különösen a talaj védelmérõl 3. cikk
A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.)
a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezésével
szembeni védelmérõl 4. és 5. cikk
A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok
és növények védelmérõl 6., és a 13. cikk (1) a) pontja
A Tanács 2008/71/EK irányelve (2008. július 15.)
a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról 3., 4.
és 5. cikk.
Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK
rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék
azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról,
továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézésérõl,
valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezésérõl 4. és 7. cikk
A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.)
a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási
rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK
rendelet, továbbá a 92/101/EGK és 64/432/EGK irányelv
módosításáról 3. cikk, 4. cikk és 5. cikk

Hatáskörrel rendelkezõ ellenõrzõ szervek

– Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal
– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei
– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei
– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei
– Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal
– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei
– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei
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A Kormány
32/2009. (II. 19.) Korm.
rendelete
a vasúti árufuvarozási szerzõdésekre vonatkozó
részletes szabályokról
A Kormány a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
ELSÕ RÉSZ
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A belföldi vasúti árufuvarozási szerzõdésekre a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
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hosszú konténerek, amelyeket áruként adnak fel fuvarozásra;
c) kezelési idõ: a feladási állomáson a küldemény továbbítását, illetve a rendeltetési állomáson a küldemény
kiszolgáltatását megelõzõ vasúti mûveletek együttes idõtartama;
d) kocsirakomány: az a küldemény, amelynek fuvarozása kizárólagosan használatba vett vasúti kocsiban történik;
e) küldemény: az egy fuvarlevéllel feladott áruk, illetve
árudarabok összessége;
f) megrendelés: a Ptk. 211. §-a szerinti ajánlat;
g) RID: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID), amely a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke (Magyarországon kihirdette a 2006. évi LXXVII. törvény);
h) saját kerekein futó vasúti jármû: valamely vasúti társaság vagy üzemben tartó jármûparkjába
ha) besorolt, áruként feladott üres vasúti kocsi, vagy
hb) be nem sorolt vasúti jármû;
i) utólagos rendelkezés: a Ptk. 496. § (2) bekezdése
szerinti rendelkezési jog;
j) vasúti társaság: a külön jogszabályban meghatározott vasúti árufuvarozási tevékenység végzésére jogosult
fuvarozó;
k) visszaigazolás: a Ptk. 213. §-a szerinti ajánlatelfogadás.

(2) Ha ez a rendelet nem tiltja, a felek a rendelet elõírásaitól eltérhetnek.
(3) Ha a küldeményt az országhatáron túlra kell továbbítani, vagy ha a küldemény az országhatáron túlról érkezik – ideértve a tranzit küldeményeket is – e rendelet elõírásait csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik.
(4) E rendelet elõírásait kell alkalmazni, ha a vasúti társaság az árufuvarozási szerzõdést maga, vagy más vasúti
társasággal közösen teljesíti (közvetlen fuvarozás).
(5) E rendelet elõírásait kell alkalmazni, ha a vasúti társaság az árufuvarozási szerzõdést közúti, vízi, légi fuvarozóval együttesen teljesíti (összetett fuvarozás) a vasúti társaság által végzett részfuvarozásra.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) darabáru: az a küldemény, amelyet a vasúti társaság
más küldeménnyel együtt, elkülönítés nélkül, gyûjtõforgalomban továbbít;
b) intermodális fuvarozási egység: a gépjármûvek, pótkocsik, félpótkocsik (vontatóval vagy anélkül), gépjármû
által fuvarozott csereszekrények vagy legalább 6 méter

Az üzletszabályzat és a díjszabás
3. §
(1) A vasúti társaság az árufuvarozási üzletszabályzatban (a továbbiakban: üzletszabályzat) meghatározza:
a) a visszaigazolás határidejét,
b) a rakodásra vonatkozó, valamint a forgalom- és árubiztonságot szolgáló követelményeket, elõírásokat,
c) a feladó részére rendelkezésre álló rakodási idõt, továbbá a rakodási idõ szüneteltetésének eseteit,
d) az érték- és érdekbevallás módját, részletes feltételeit, valamint a fuvarlevélbe történõ bejegyzés módját,
e) a küldemény vasúti társaság által végzett tartalomés tömegvizsgálatának, valamint a megállapítások rögzítésének módját,
f) a fuvarozási határidõ szünetelésének eseteit,
g) az utólagos rendelkezés szabályait, valamint az utólagos rendelkezés végrehajtásának feltételeit és módját.
(2) A vasúti társaság az üzletszabályzatban határozza
meg továbbá:
a) azon különösen értékes áruk körét, amelyeket a vasúti társaság csak értékbevallással vesz fel fuvarozásra,
b) árukíséret esetében az áru továbbítása során a kísérõ
helyét és utazásának egyéb feltételeit, továbbá
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c) a feladó által utólagos rendelkezéssel – a Ptk.-ban
meghatározottakon túl – módosítható feltételeket.

MÁSODIK RÉSZ

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott határidõ nem lehet hosszabb a megrendelés kézhezvételét követõ öt napnál.

KOCSIRAKOMÁNY FUVAROZÁSA

(4) A vasúti társaság szolgáltatásainak díját, a díj megállapításának módját és feltételeit a díjszabás tartalmazza.

A FUVAROZÁS ELÕKÉSZÍTÉSE

(5) Ha a vasúti társaság üzletszabályzatának nem része a
díjszabás, akkor köteles azt az ügyfelek részére az ügyfélszolgálati és árufelvételi helyein, valamint honlapján
hozzáférhetõvé tenni.

A vasúti kocsi kiállítása

(6) Az (1) és (3)–(5) bekezdés rendelkezéseitõl a vasúti
társaság nem térhet el.

A vasúti társaság a szerzõdésben foglalt feltételeknek
megfelelõ, a fuvarfeladat végrehajtására alkalmas, ép és
tiszta vasúti kocsit köteles a szerzõdésben meghatározott
helyen és idõben kiállítani.

III. Fejezet

5. §

II. Fejezet
Az áru felvétele fuvarozásra
A FUVAROZÁSI SZERZÕDÉS
6. §
A szerzõdés megkötése
4. §
(1) A fuvarozási szerzõdés – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – akkor jön létre, ha a megrendelést a vasúti
társaság írásban (nyilatkozat átadásával, fax, levél vagy
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum megküldésével) visszaigazolja.
(2) A megrendelésnek tartalmaznia kell a fuvarozás teljesítéséhez szükséges adatokat, így különösen az áru megnevezését, mennyiségét, a berakás kívánt helyét és idõpontját, a rendeltetési állomást, valamint a vasúti társaság
által kért, vagy a feladó megítélése szerint lényeges egyéb
adatokat és feltételeket. A feladó a megrendelésben közölheti, hogy ajánlatát mely idõpontig tartja fenn.
(3) A visszaigazolást – a megrendelésben közölt ajánlattételi határidõ hiányában – a vasúti társaság legkésõbb
az üzletszabályzatban meghatározott napon juttatja el a
feladóhoz.
(4) A visszaigazolásban a vasúti társaság közli a feladóval a vasúti kocsik darabszámát és jellegét (fedett vagy
nyitott, illetõleg normál vagy különleges kocsi), a kiállítás
helyét és idejét.
(5) A fuvarozási szerzõdés megrendelés, illetõleg annak
elfogadása hiányában is létrejön, ha a vasúti társaság a küldeményt és a továbbításához szükséges okmányt fuvarozás céljából átveszi.

(1) A vasúti társaság az árut a vasúti társaság szolgálati
helyein vagy a fuvarozási szerzõdésben meghatározott
más helyen veszi fel fuvarozásra.
(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az áru felvételét követõen a kocsik és az intermodális fuvarozási
egységek zárható szerkezeti nyílásait, továbbá a kocsik
ponyváit a vasúti társaság látja el kocsizárral.
(3) Ha az áru fuvarozását jogszabály különleges feltétel
(elõírás) teljesítéséhez köti, annak teljesítése hiányában az
áru nem vehetõ fel fuvarozásra. Ha jogszabály eltérõen
nem rendelkezik, a különleges feltételeket a feladónak kell
teljesítenie.
(4) Veszélyes áru csak olyan feladási helyen vehetõ fel
fuvarozásra, illetve szolgáltatható ki, ahol az áru biztonságos kezelésének feltételei megvannak.
(5) Nem vehetõ fel fuvarozásra az az áru (veszélyes
áru), amely a forgalom biztonságát, továbbá mások személyét vagy vagyonát veszélyezteti és a küldemény ezen tulajdonságai (veszélyforrások) jogszabályban meghatározott különleges feltételek (elõírások) megtartásával sem
küszöbölhetõk ki.

A fuvarlevél
7. §
(1) A fuvarozási szerzõdésrõl küldeményenként fuvarlevelet kell kiállítani. A fuvarlevelet a feladó állítja ki.
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(2) A fuvarlevél fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, elektronikus dokumentum formájában is
kiállítható.

(8) A fuvarlevelet a feladó és a vasúti társaság képviselõje írja alá. Az aláírás bélyegzõlenyomattal, gépi könyvelési jellel vagy más megfelelõ módon helyettesíthetõ.

(3) A fuvarlevélnek tartalmaznia kell:
a) a feladó, valamint a címzett nevét és címét,
b) a feladási és rendeltetési hely megnevezését, valamint a küldemény átvételének és kiszolgáltatásának idõpontját,
c) az áru megnevezését, tömegét, darabáru küldeménynél, illetve átrakási forgalomban feladott áruknál az árudarabok számát és jelét,
d) a küldemény be- és kirakását végzõ fél megjelölését,
e) a küldemény csomagolásának jellemzõit,
f) a kocsiknál, valamint az intermodális fuvarozási egységeknél alkalmazott zárak azonosító adatait,
g) az alkalmazandó fizetési módot és a költségeket viselõ fél megjelölését,
h) ha feladó a fuvarlevélen költségviselõ félnek a címzettet jelöli meg és a címzett a fuvarköltséget a fuvarlevél
kiváltásakor egyenlíti ki, a fuvarozás díját,
i) ha az áru fuvarozásához vagy útközben az árut érintõ
hatósági eljárásban kísérõ irat szükséges, a hatóságok által
megkövetelt iratok részletes felsorolását, amelyeket a fuvarlevélhez csatoltak, illetve amelyek egy megnevezett
vasútállomáson vagy helyen állnak a vasúti társaság rendelkezésére – az állomás, illetve hely, valamint a kapcsolattartó személy és elérhetõségének megjelölésével,
j) a feladó nyilatkozatát arról, hogy a hatósági kezelés
során személyesen vagy megbízottja útján részt kíván venni,
k) a felek által e rendeletben meghatározott fuvarozási
határidõtõl eltérõ határidõt,
l) veszélyes áru fuvarozása esetén a veszélyes áruk fuvarozásáról szóló külön jogszabály elõírásai szerinti adatokat és bejegyzéseket,
m) az árukíséret tényét és az árukísérõ utasításait,
n) a feladó nyilatkozatát arról, hogy az üzletszabályzat
feltételeit ismeri és elfogadja.

(9) Az (1) és (3)–(8) bekezdés rendelkezéseitõl a felek
nem térhetnek el.

(4) A fuvarlevélnek minden olyan adatot, tájékoztatást
és nyilatkozatot (a továbbiakban együtt: közlés) tartalmaznia kell, amelyet bármelyik fél szükségesnek tart. Ha a
közlés a megfelelõ rovatba terjedelme miatt nem jegyezhetõ be vagy ilyen rovat nincs, – az elektronikus dokumentum kivételével – a fuvarlevélhez csatolt pótlapon kell a
közlést rögzíteni.
(5) A feladás során a feladó az áru értékét a fuvarlevélen
feltüntetheti (értékbevallás).
(6) Ha a feladó a fuvarozási határidõ megtartása iránti
rendkívüli érdekét a fuvarlevélen feltünteti, a vasúti társaság ezt – különdíj ellenében – a fuvarlevélben tett nyilatkozatával fogadja el (érdekbevallás).
(7) Ha a vasúti társaság közvetlen fuvarozást végez, azt
a fuvarlevélbe bejegyzi.

Az áru átvétele
8. §
(1) A vasúti társaság a fuvarlevél egy másolati példányán az áru átvételét és fuvarozásra való felvételének
idejét aláírásával, bélyegzõvel, gépi könyvelési jellel
ismeri el.
(2) Elektronikus fuvarlevél alkalmazásánál a vasúti társaság az áru átvételét és fuvarozásra való felvételének idejét, a fuvarlevél adatait tartalmazó fokozott biztonságú
elektronikus aláírással és idõpecséttel ellátott elektronikus
üzenettel ismeri el.
(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseitõl a felek nem
térhetnek el.

9. §
(1) A vasúti társaság – eltérõ jogszabályi rendelkezés
hiányában – nem köteles vizsgálni az áru fuvarozásához,
vagy útközben történõ hatósági kezeléséhez szükséges iratok helyességét, szabályszerûségét és hiánytalanságát.
(2) A vasúti társaság felelõs a fuvarlevélben megjelölt
és a fuvarlevélhez csatolt vagy a részére átadott iratok elveszésének vagy helytelen használatának következményeiért, kivéve, ha úgy jár el, ahogy az adott helyzetben
elvárható. A fizetendõ kártérítés mértéke – a szándékos
károkozás és a súlyos gondatlanság esetét kivéve – nem
haladhatja meg azt az összeget, amelyet az áru teljes elveszése esetén kellene fizetni.
(3) A feladó felelõs a vasúti társasággal szemben minden olyan kárért, amely abból származik, hogy az (1) bekezdésben meghatározott iratok hiányoznak, hiányosak
vagy szabálytalanok, kivéve, ha az a vasúti társaságnak
felróható.

A küldemény vizsgálata, a fenntartás
10. §
(1) A küldemény fuvarozásra történõ felvétele során a
vasúti társaság ellenõrzi a fuvarlevél adatait, valamint külsõ vizsgálattal az áru és a csomagolás állapotát, az árudarabok együvé tartozását szolgáló jeleket és – ha az átvétel a
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feladó által végzett berakást követõen történik – a rakománynak a vasúti kocsiban való elhelyezését és rögzítését.
(2) A feladó kérésére a vasúti társaság – amennyiben az
lehetséges – ellenõrzi az áru bruttó tömegét és darabszámát is. Ha a vasúti társaság a tömegmegállapítást és a darabszámlálást elvégzi, az áru megállapított tömegét, illetve
a darabszámát a fuvarlevélbe bejegyzi.
(3) Ha a vizsgálat során a vasúti társaság az áru sérülését, a csomagolás, rakodás hiányosságát vagy szabálytalanságát, a fuvarlevélbe bejegyzett valamely adat pontatlanságát vagy valótlanságát állapítja meg, illetve a feladó
szakszerûtlen nyilatkozatot tesz, vagy utasítást ad, a vasúti
társaság a hiányosság, szabálytalanság tényét a fuvarlevélbe bejegyzi, és a feladóval elismerteti (fenntartás). Ha a
feladó a fenntartást nem ismeri el, illetve a sérülés, hiba,
hiányosság a forgalom biztonságát, mások személyét, vagyonát veszélyezteti, a vasúti társaság eláll a szerzõdéstõl.
A vasúti társaság ebbõl eredõ kárát a feladó köteles megtéríteni.
(4) Ha a vasúti társaság a fuvarlevélbe nem jegyzett be
fenntartást – az ellenkezõ bizonyításáig – vélelmezni kell,
hogy a küldemény felvételénél a küldemény és annak csomagolása, a vasúti kocsiban történõ elhelyezése és rögzítése megfelelõ volt, valamint a fuvarozáshoz, illetve az útközben történõ hatósági kezeléshez szükséges iratok megvoltak.

IV. Fejezet
A FUVAROZÁS VÉGREHAJTÁSA
A fuvarozás útvonala
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közremûködik, továbbá – kivéve, ha a feladó azt a fuvarlevélbe bejegyzett nyilatkozatával kizárta – a fuvarozási és
kiszolgáltatási akadályok esetén a vasúti társaságnak utasítást adhat.

A hatósági kezelések
13. §
(1) A fuvarozás során a küldeményt érintõ hatósági kezeléseknél felmerülõ teendõk ellátásáról a vasúti társaság
gondoskodik.
(2) Ha a feladó a hatósági kezeléseknél személyesen
vagy képviselõje útján részt kíván venni, akkor a vasúti
társaság a feladót, illetve a megbízottat a hatósági kezelés
helyérõl és idejérõl értesíti. Ilyen esetben sem a feladó,
sem a képviselõje nem veheti birtokba az árut.
(3) A vasúti társaság a hatósági kezeléseknél és a kísérõ
okmányok kezelése során a feladó megbízottjának minõsül.

A fuvarozási határidõ
14. §
(1) A fuvarozási határidõ 1 nap kezelési idõ, továbbá
minden megkezdett 200 km-es fuvarozási távolság után
1 nap.
(2) A fuvarozási határidõ a feladást követõ napon 0 órakor kezdõdik, és az (1) bekezdés szerint számított napon
jár le.

11. §

(3) A fuvarozási határidõ szünetel, ha a küldeményt a
vasúti társaság érdekkörén kívül álló okból tartóztatják fel.

(1) Ha a feladó és a vasúti társaság a fuvarozás útvonalában megállapodtak, akkor az árufuvarozást ezen az útvonalon kell teljesíteni.

(4) A vasúti társaság fuvarozási határidõ szünetelésének
tényét, okát és tartamát a fuvarlevélbe bejegyzi. A bejegyzés elmulasztása esetén a vasúti társaság a szünetelésre
nem hivatkozhat.

(2) A feladó és a vasúti társaság megállapodásának hiányában a fuvarozás útvonalát a vasúti társaság határozza
meg.

Az árukíséret
12. §
(1) Ha jogszabály vagy az üzletszabályzat meghatározott árufajtákhoz elõírja, a feladó köteles a küldeményhez
árukísérõt biztosítani. Egyéb esetben kísérõt a feladó a
vasúti társaság hozzájárulásával adhat.
(2) Az árukísérõ a küldeményt felügyelete alatt tartja,
szükség esetén kezeli, gondozza, a hatósági kezeléseknél

A fuvarozási akadály
15. §
(1) Ha a fuvarozás megkezdése vagy a feladott küldemény fuvarozása akadályba ütközik, és megfelelõ másik
útvonal áll rendelkezésre – amennyiben a feladó másként
nem rendelkezik – a küldeményt a szerzõdés eredeti feltételei szerint a megfelelõ másik útvonalon kell a rendeltetési állomásra fuvarozni. A fuvarozási határidõt és a fuvardíjat – ha a fuvarozási akadály nem a vasúti társaság érdekkörében merült fel – a megfelelõ másik útvonal alapján
kell számítani.
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(2) Ha a feladó a fuvarlevélben fuvarozási akadály esetére elõre utasítást adott vagy az akadály felmerülésekor az
árukísérõ utasítást ad, a vasúti társaság az utasításnak megfelelõen jár el.

Az utólagos rendelkezés
16. §
(1) Ha az utólagos rendelkezés nem hajtható végre, a
vasúti társaság a feladót haladéktalanul értesíti.
(2) Az utólagos rendelkezés tényét, valamint annak végrehajtását vagy megtagadását a fuvarlevélbe be kell jegyezni.
(3) Az utólagos rendelkezés végrehajtásával járó többletköltségeket a feladó köteles viselni.

V. Fejezet
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A kiszolgáltatási akadály
18. §

(1) Ha az átvételre jogosult nem található, vagy a fuvarlevél kiváltását, illetve a küldemény átvételét megtagadja,
továbbá, ha a küldemény kiszolgáltatása más okból nem
lehetséges, a vasúti társaság a feladót értesíti, és tõle utasítást kér. Ha a feladó a fuvarlevélen kiszolgáltatási akadály
esetére elõre utasítást adott, illetve az árukísérõ az akadály
felmerülésekor ad utasítást, a vasúti társaság az utasításoknak megfelelõen jár el.
(2) Ha a kiszolgáltatási akadályról szóló értesítés elküldése után, de az utasítás vétele elõtt az átvételre jogosult a
fuvarlevél kiváltására jelentkezik, a vasúti társaság a küldeményt kiszolgáltatja, és errõl – ha az átvevõ más személy – a feladót értesíti.
(3) Kiszolgáltatási akadály esetében az e §-ban nem szabályozott esetekre a fuvarozási akadályra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (15. §).

A KÜLDEMÉNY KISZOLGÁLTATÁSA

A fuvarlevél kiváltása és a küldemény kiszolgáltatása

Az értesítés

19. §

17. §

(1) A rendeltetési állomáson a küldemény átvételére jelentkezõ személy átvételi jogosultságát a vasúti társaság
– a fuvarlevéllel egybevetve – megvizsgálja.

(1) A vasúti társaság a küldemény megérkezésérõl a feladó által megjelölt címzettet, illetve megbízottját (a továbbiakban együtt: átvételre jogosult) haladéktalanul értesíti.
(2) A vasúti társaság az értesítésben közli az átvételre
jogosulttal a rakodás megkezdésének lehetséges idõpontját, továbbá a rakodási, illetõleg az elviteli határidõt.
(3) Az értesítésben közölt kirakási és elviteli határidõnek ésszerûnek, valamint a szükséges mûveletek elvégzésére elegendõnek kell lennie.
(4) A küldemény megérkezésérõl szóló értesítés vétele
elõtt az átvételre jogosult – amennyiben a feladó ellentétes
utasítást nem adott, vagy másként nem rendelkezett – a
küldemény átvételével kapcsolatosan utasítást adhat és
kérheti:
a) az értesítés mellõzését, vagy az értesítés meghatározott módját, illetve más személy értesítését,
b) megbízottjának értesítését, illetve a küldeménynek
megbízottja részére történõ kiszolgáltatását,
c) a küldemény tömegének, illetve darabszámának
megállapítását,
d) a küldeménynek az eredeti kiszolgáltatási helyétõl
eltérõ, a vasúti fuvarozás szempontjából alkalmas helyen
történõ kiszolgáltatását.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott utasítás végrehajtásával járó többletköltségeket az átvételre jogosult viseli.

(2) A vasúti társaság az átvételre jogosultnak átadja a
fuvarlevél megfelelõ példányát és a vasúti kocsi, valamint
a küldemény megvizsgálását követõen, továbbá ha a feladót (címzettet) fizetési kötelezettség terheli, a tartozás kiegyenlítése után a küldeményt az átvétel elismerése mellett kiszolgáltatja.
(3) A vasúti társaság és az átvételre jogosult a küldeményt a fuvarlevélben foglalt adatokkal egybevetve azonosítja, valamint ellenõrzi a vasúti kocsi, a küldemény és a
csomagolás külsõ állapotát.
(4) Az ellenõrzés során különösen vizsgálni kell:
a) a vasúti kocsi és az intermodális fuvarozási egység
állapotát,
b) a kocsinál és az intermodális fuvarozási egységeknél
a zárak épségét és azonosságát,
c) nyitott kocsinál a rakomány felületét,
d) a küldeményrögzítõket, a rakodás módját és a rakszerek állapotát,
e) lehetõség szerint az árudarabok, illetve a csomagolási egységek számát,
f) a küldeményen található jelöléseket, azok épségét.
(5) A vasúti társaság – ha az átvételre jogosult nem él a
17. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott utasítási jogával – a küldeményeket a közforgalmú rakodóterületen
szolgáltatja ki.
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(6) A 17. § (4) bekezdés c) pontja alapján a vasúti társaság – amennyiben az lehetséges – az átvételre jogosult
írásbeli kérésére és költségére megállapítja az áru bruttó
tömegét, valamint darabszámát. A mennyiség megállapítását lehetõleg a felvétel során alkalmazott módon kell elvégezni, és a vizsgálat eredményét a fuvarlevélbe be kell
jegyezni.

ja, és a szükséges vizsgálat elvégzésére szakértõt vagy kívülálló érdektelen harmadik személyt kérhet fel.

Fenntartás a kiszolgáltatásnál

A kirakás, a vasúti kocsi visszaadása

20. §

22. §

(1) Ha az átvételre jogosult a kiszolgáltatás elõtt vagy a
kiszolgáltatáskor azt állítja, hogy a fuvareszköz, a küldemény, illetve annak csomagolása sérült vagy hiányos, a rakomány elmozdult vagy más rendellenesség történt, a küldeményt fenntartással veszi át. A fenntartás tényének a fuvarlevélben történõ rögzítését, valamint a 21. § (3)–(4) bekezdése szerinti vizsgálat közös elvégzését a vasúti társaság nem tagadhatja meg. A lefolytatott közös vizsgálat a
rakodási idõt csak akkor hosszabbítja meg, ha a fenntartás
helytálló volt.

(1) Az átvételre jogosult köteles a vasúti kocsit a rakodási idõn belül a vasúti társaságnak épen és tisztán visszaadni, továbbá elszállítani a kirakodásnál keletkezõ hulladékot, árumaradványt.

(2) Az átvételre jogosult fenntartással élhet akkor is, ha
nem áll módjában a 21. § (3)–(4) bekezdése szerinti vizsgálatot elvégezni. Fenntartását a kiszolgáltatás után is közölheti, ha a küldeménynek a kiszolgáltatáskor fel nem ismerhetõ, de utólag felfedett olyan hiánya, sérülése van,
amely – állítása szerint – fuvarozás közben keletkezett.
(3) Az átvételre jogosultnak a felismerhetõ, illetve a kiszolgáltatáskor fel nem ismerhetõ hiba esetén a Ptk.-ban
elõírt határidõn belül kell fenntartását a vasúti társasággal
közölnie, továbbá a fenntartás tényét és tartalmát a fuvarlevélben is rögzítenie kell.

21. §
(1) Fenntartás esetén, illetve ha a vasúti társaság a küldemény kiszolgáltatása elõtt a küldemény sérülését, részleges elveszését fedezi fel vagy valószínûsíti, a (3)–(4) bekezdés szerinti vizsgálat alapján jegyzõkönyvben rögzíti a
küldemény állapotára, tömegére, darabszámára, valamint
– amennyiben az lehetséges – a kár keletkezésének idejére
és okára vonatkozó megállapításait.

(4) Ha a fuvarlevélben a darabszám szerint megjelölt
küldeménybõl egyes önálló darabok a kiszolgáltatásnál
hiányoznak, a vasúti társaság a részleges elveszést a fuvarlevélbe tett bejegyzéssel is elismerheti.

(2) Ha az átvételre jogosult a küldeményt a rakodási
idõn belül nem rakja ki, vagy az elviteli határidõn belül a
rakodóterületrõl nem viszi el, a vasúti társaság a kocsi foglaltságáért, illetve a küldemény tárolásáért díjat jogosult
felszámítani. Ha az átvételre jogosult a vasúti kocsit nem
az (1) bekezdés szerinti állapotban adja vissza, illetve a
hulladékot, árumaradványt nem szállítja el, a vasúti társaságnak az ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríti.

VI. Fejezet
A FUVARDÍJ ÉS A VASÚTI TÁRSASÁG KÖLTSÉGEI
A fuvardíj és a költségek megfizetése
23. §
A vasúti társaság a szerzõdés teljesítése során nyújtott
szolgáltatásaiért járó díját, továbbá a fuvarozásra szükségesen és hasznosan fordított költségeit (a továbbiakban
együtt: fuvarköltség) a feladó fizeti meg. A feladó a fuvarlevélen a fuvarköltség megfizetésére a címzettet vagy mást
is megjelölhet költségviselõként. Ha az ily módon megjelölt költségviselõ a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a fuvarköltséget a feladó fizeti meg.

(2) A jegyzõkönyv másolatát a vasúti társaság az átvételre jogosultnak köteles átadni.

Az utánvét

(3) Ha a vasúti társaság az átvételre jogosult fenntartása
ellenére a fenntartás tényének a fuvarlevélbe történõ bejegyzését nem teszi lehetõvé, vagy a közös vizsgálat elvégzését megtagadja, illetve a tényállást írásban nem ismeri el, és a jegyzõkönyvet (iratot) az átvételre jogosultnak haladéktalanul nem adja át, a küldemény átvételét a jogosult – a fuvarlevél kiváltását követõen is – megtagadhat-

24. §
A vasúti társaság vállalhatja, hogy a címzettõl a fuvarlevélben meghatározott utánvét összegét a küldemény kiszolgáltatásakor beszedi és a feladó vagy az általa megjelölt személy javára kifizeti. Az utánvét beszedése során a
vasúti társaság a feladó megbízottjaként jár el.
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VII. Fejezet

igazolást legkésõbb az elveszés vélelmezett idõpontjától
számított egy éven belül lehet kérni.

A FELELÕSSÉG

(2) A vasúti társaság haladéktalanul értesíti a feladót, ha
az elveszettnek tekintett áru a fuvarozási határidõ lejártát
követõ egy éven belül megkerül. A feladó az értesítés vételét követõ 30 napon belül a megkerült áruval rendelkezhet.

Felelõsség az útközben keletkezett veszteségért
25. §
(1) Az olyan áruk esetében, amelyek természetüknél
fogva a fuvarozás közben tömegükben általában veszteséget szenvednek, a vasúti társaság – a szándékos károkozás
esetét kivéve – a megtett fuvarozási távolságtól függetlenül
a) folyékony vagy nedves állapotban feladott áruk esetében a tömeg két százalékát,
b) száraz áruknál a tömeg egy százalékát
meghaladó mértékû tömegveszteségért felel.
(2) Ha a küldemény többféle áruból áll, és azok tömegét
a fuvarlevél külön-külön tartalmazza, a tömegveszteséget
az egyes áruféleségekre külön-külön kell kiszámítani.
(3) A vasúti társaság felelõsségének az (1) bekezdés
szerinti korlátozására nem hivatkozhat, ha bizonyítható,
hogy a tömegveszteség a vasúti társaság érdekkörében felmerült okból származott.
(4) A küldemény teljes elveszése esetén a tömegveszteség mértékével a kártérítés összege nem csökkenthetõ.

A fuvarozási határidõ túllépése
26. §
(1) Ha a vasúti társaság a fuvarozási határidõt túllépi, a
késedelem minden megkezdett napjára a fuvardíj 10 százalékának – legfeljebb azonban a fuvardíjnak – megfelelõ
összegû kötbért fizet.
(2) A küldemény teljes elveszése esetén a fuvarozási határidõ túllépéséért kötbér nem követelhetõ. Részleges elveszés esetében a kötbér összegének alapja a késedelmesen kiszolgáltatott küldeményrészre esõ fuvardíjrész.
(3) Ha a küldemény megsérült és a vasúti társaság a fuvarozási határidõt túllépte, a jogosult – a kár megtérítésén
felül – a fuvarozási határidõ túllépéséért az (1) bekezdés
szerint járó kötbért is követelheti.

A kártérítés mértéke az árukároknál
28. §
(1) Ha a vasúti társaság a küldemény teljes vagy részleges elveszéséért, illetve megsemmisüléséért kártérítéssel
tartozik, a küldemény értékét az alábbi sorrend betartásával kell megállapítani:
a) értékbevallás esetén a fuvarlevélen ilyen címen feltüntetett összeg,
b) a szállítói számlában foglalt ár,
c) a feladás helyén és idején érvényesülõ piaci ár,
d) az azonos nemû és minõségû árunak a feladás helyén
és idején szokásos értéke,
e) az áru tõzsdei ára.
(2) A kártérítés összege – a szándékos károkozás esetét
kivéve – a küldemény megsérülése esetében nem haladhatja meg
a) a küldemény teljes elveszése esetén járó kártérítés
összegét, ha a sérülés következtében a teljes küldemény
értéke csökkent,
b) az értékben csökkent rész elveszéséért járó kártérítés
összegét, ha a küldeménynek csak egy része sérült meg.
(3) Érdekbevallás esetében a kártérítés felsõ határa – a
szándékos károkozás esetét kivéve – a fuvarlevél szerinti
bevallott összeg.

A feladó közrehatása
29. §
A feladó felróható közrehatásának minõsül, ha olyan
esetben, amikor jogszabály vagy a felek megállapodása
szerint a küldeményt kísérettel kellett volna fuvarozni,
nem rendelt kísérõt, illetve az árut a vasúti társaság megtévesztésével vagy a jogszabály által elõírt biztonsági szabályokat megszegve adta fel fuvarozásra.

Az áru elveszése
A feladó felelõssége
27. §
30. §
(1) A feladó elveszettnek tekintheti az árut, ha azt a vasúti társaság a fuvarozási határidõ lejártát követõ 30 napon
belül nem szolgáltatja ki. A feladó kérésére a vasúti társaság az áru elveszésérõl haladéktalanul igazolást ad. Az

(1) Ha a feladó a vasúti társaságot megtévesztve olyan
árut ad fel, amely fuvarozására szerzõdés nem köthetõ,
vagy az árut a külön jogszabályban elõírt feltételek teljesí-
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tése nélkül adja fel fuvarozásra, a vasúti társaság – ennek
felismerésekor, jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – választása szerint
a) a fuvarozást megtagadhatja, illetve abbahagyhatja,
b) az árut a feladás helyére visszafuvarozhatja,
c) az árut rendeltetési helyére továbbíthatja.
(2) Ha a feladó a vasúti társaságot megtévesztve veszélyes árut a külön jogszabályban elõírt feltételek teljesítése
nélkül adja fel fuvarozásra, a vasúti társaság – jogszabály
eltérõ rendelkezése hiányában – a fuvarozást megtagadja,
illetve abbahagyja.
(3) Eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában, ha a feladó a fuvarlevélbe a RID által elõírt adatokat nem jegyzi
be, a vasúti társaság – a RID által megengedett keretek között – a veszélyes árut kirakhatja, megsemmisítheti vagy
ártalmatlanná teheti. Ebben az esetben a vasúti társaságnak nem kell kártérítést fizetnie, kivéve, ha az áru átvételénél tudott arról, hogy az áru veszélyes természetû.
(4) A feladó az (1) bekezdésben megjelölt módon feladott áru fuvarozásával összefüggésben keletkezett kárt a
vasúti társaságnak megtéríti. Mentesül a felelõsség alól, ha
bizonyítja, hogy a kár a vasúti társaság helytelen tájékoztatásának következménye.
(5) A vasúti társaság kártérítést követelhet, ha a feladó
a) az általa berakott áruval a kocsi terhelési határát
vagy a vasúti pálya teherbíró képességét tömegbevallással
feladott küldemények esetében túllépte, továbbá ezzel a
vasúti társaságnak kárt okozott, vagy
b) valótlan tömeg-, illetve tartalombevallással fuvardíj-megrövidítést okozott.
(6) A vasúti társaság jogosult a küldemény felvételétõl
annak kiszolgáltatásáig a küldemény tartalmát a küldemény sérelme nélkül megvizsgálni, illetve a tömegét ellenõrizni.
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EGYÉB KÜLDEMÉNYEK FUVAROZÁSA
VIII. Fejezet
INTERMODÁLIS FUVAROZÁSI EGYSÉG
FUVAROZÁSA
32. §
Az intermodális fuvarozási egység fuvarozására a
II–VII. fejezetekben foglaltakat az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

33. §
Az intermodális fuvarozási egység fuvarlevelébe a
7. §-ban meghatározottakon túl be kell jegyezni az intermodális fuvarozási egység jelét, pályaszámát, ellenõrzõ
számát, az intermodális fuvarozási egység saját tömegét,
az abba rakott áru tömegét és az össztömeget.

34. §
Az intermodális fuvarozási egység alkatrészének sérülésébõl eredõ kártérítés mértéke a helyreállítás költségének megfelelõ összeg, amely – a szándékos károkozás esetét kivéve – nem haladhatja meg az intermodális fuvarozási egység elveszése esetén fizetendõ összeget.

IX. Fejezet
SAJÁT KEREKEIN FUTÓ VASÚTI JÁRMÛ
FUVAROZÁSA
35. §

Vélelem újrafeladás esetén
31. §
Ha a küldeményt kirakás nélkül újból feladják anélkül,
hogy a vasúti társaság õrizetébõl kikerülne, a küldeménynek a kiszolgáltatásnál felfedezett sérülése vagy részleges
elveszése esetén azt kell vélelmezni, hogy az a fuvarozás
utolsó szakaszában keletkezett.

A saját kerekein futó vasúti jármû fuvarozására a
II–VII. fejezetekben foglaltakat az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

36. §
A saját kerekein futó vasúti jármû fuvarlevelébe a
7. §-ban meghatározottakon túl be kell jegyezni a vasúti
jármû jelét, illetve számát.
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37. §

A vasúti társaság abban az esetben veszi fel fuvarozásra
a valamely vasúti társaság vagy üzemben tartó jármûparkjába be nem sorolt vasúti jármûvet, ha a vasúti jármû futóképességét a külön jogszabály által feljogosított szervezet
igazolja.
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(6) Ha a darabáruként fuvarozott áru fuvarozását jogszabály különleges feltételekhez köti, azokat a feladó köteles teljesíteni.

41. §
A darabáru rakodását a vasúti kocsiba a vasúti társaság
végzi.

38. §
(1) A saját kerekein futó vasúti jármû alkatrészének sérülésébõl eredõ kártérítés mértéke a helyreállítás költségének megfelelõ összeg, amely a szándékos károkozás esetét
kivéve nem haladhatja meg a fuvarozott vasúti jármû elveszése esetén fizetendõ összeget.
(2) A vasúti társaság nem tartozik felelõsséggel azoknak
az alkatrészeknek az elveszéséért, amelyek a saját kerekein futó vasúti jármû hosszanti oldalára nincsenek feliratozva, vagy amelyeket a jármû fuvarleveléhez csatolt jegyzékben nem tüntettek fel.

42. §
(1) A fuvarozási határidõ a feladást követõ nap 0 órájától számított 48 óra.
(2) Ha a vasúti társaság a fuvarozási határidõt túllépi, a
késedelem minden megkezdett napjára, a fuvardíj
15%-ának – legfeljebb azonban a fuvardíjnak megfelelõ
összegû – kötbért fizet.

XI. Fejezet
X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A DARABÁRU KÜLDEMÉNY FUVAROZÁSA

43. §

39. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. február 23-án lép hatályba azzal, hogy e
rendelet 3. §-át – figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra is – a 2009. február 23. után jóváhagyásra benyújtott üzletszabályzatokra kell alkalmazni.

A darabáru küldemény fuvarozására a II–VII. fejezetekben foglaltakat az e fejezetben meghatározott eltérésekkel
kell alkalmazni.
40. §
(1) A vasúti társaság a darabáru küldeményt gyûjtõforgalomban továbbítja.
(2) Darabáruként nem vehetõ fel fuvarozásra:
a) ömlesztett áru,
b) élõ állat,
c) más küldeménnyel össze nem rakható tárgy,
d) különleges (hûtést, melegítést vagy más jellegû) kezelést igénylõ tárgy.
(3) A feladó a darabáru küldeményhez tartozó egyes
árudarabokat oly módon köteles megjelölni, hogy a jelölésbõl kitûnjön az árudarabok egymáshoz (egy küldeményhez) tartozása.
(4) A darabárut a vasúti társaság az üzletszabályzatban
meghatározott helyeken és feltételekkel veszi fel fuvarozásra.
(5) A darabáru küldeményt a vasúti társaság az áru tömegének és darabszámának megállapításával veszi fel fuvarozásra.

(2) Az e rendelet 1–2. §-a, 4–42. §-a és az e § (5) bekezdése 2009. június 1-jén lép hatályba, elõírásait az ezt követõen kötött fuvarozási szerzõdésekre kell alkalmazni.
(3) Az árutovábbítási mûködési engedéllyel rendelkezõ
vasúti társaság e rendelet rendelkezéseinek megfelelõ üzletszabályzatát, illetve annak módosítását legkésõbb 2009.
április 1-jéig köteles jóváhagyásra benyújtani a vasúti
igazgatási szervhez.
(4) A vasúti árufuvarozási szerzõdésekrõl szóló
153/1996. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
– annak 2. §-át kivéve – 2009. június 1-jén veszti hatályát.
Az R. 2. §-a 2009. február 23-án veszti hatályát, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben alkalmazni kell. E bekezdés 2009. június 2-án hatályát veszti.
(5) A rendelet elõírásai összhangban vannak a Bernben,
1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) B Függelékének [Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre Vonatkozó Egységes Szabályok (CIM)] rendelkezéseivel.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Az Országgyûlés a bizottságba

IX. Határozatok Tára
Az Országgyûlés határozatai
Az Országgyûlés
1/2009. (II. 19.) OGY
határozata
a Költségvetési Tanács tagjainak megválasztásáról*

dr. Horváth Zsolt (Veszprém) helyett
dr. Deutsch Tamást
a bizottság tagjává megválasztja.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Béki Gabriella s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés a takarékos állami gazdálkodásról és a
költségvetési felelõsségrõl szóló 2008. évi LXXV. törvény
9. § (1) bekezdése alapján
dr. Kopits Györgyöt,
dr. Oblath Gábort és
dr. Török Ádámot
a Költségvetési Tanács tagjaivá kilenc évre megválasztja.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Béki Gabriella s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
3/2009. (II. 19.) OGY
határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*
Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés

Az Országgyûlés
2/2009. (II. 19.) OGY
határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását
felügyelõ eseti bizottság tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról szóló
56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról**

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba
Gulyás József helyett
dr. Bácskai Jánost
a bizottság tagjává megválasztja.
Dr. Szili Katalin s. k.,

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat a
következõk szerint módosul:

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. február 16-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2009. február 16-i ülésnapján fogadta el.

az Országgyûlés elnöke

Béki Gabriella s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. február 16-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány határozatai
A Kormány
1017/2009. (II. 19.) Korm.
határozata
az Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások Közalapítvány alapító
okiratának módosításáról
1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.
évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006.
évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltakra –
a) módosítja az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány)
alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat);
b) felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon;
c) felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy a közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát – a bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló
határozat jogerõre emelkedését követõen azonnal – tegye
közzé a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos
Értesítõben.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1018/2009. (II. 19.) Korm.
határozata
a 2009. évi központi költségvetés általános
tartalékának elõirányzatából történõ
felhasználásról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 287,7 millió forint átcsoportosítását rendeli el a
2009. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére
az 1. számú melléklet szerint;

2009/20. szám

Felelõs:

pénzügyminiszter
kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli
miniszter
Határidõ: azonnal
2. a) A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásáról szóló
2184/2008. (XII. 23.) Korm. határozat melléklete helyébe
e határozat 2. számú melléklete;
b) a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásáról szóló
1004/2009. (I. 20.) Korm. határozat melléklete helyébe e
határozat 3. számú melléklete;
c) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009.
évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló
1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat melléklete helyébe e
határozat 4. számú melléklete;
d) a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi
egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintõ egyes intézkedésekrõl szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat 1. számú
melléklete helyébe e határozat 5. számú melléklete,
továbbá a hivatkozott határozat 29. pontja helyébe a következõ lép:
„29. A letkési új óvoda építése, eszközbeszerzés és
konyha-étterem kialakítása érdekében
a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény
1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében
létrehozza a 44. A letkési új óvoda építésének, eszközbeszerzésének és konyha-étterem kialakításának támogatása
címet. Ezzel egyidejûleg e címre 250,0 millió forintot csoportosít át az 1. számú melléklet szerint;
Felelõs:

pénzügyminiszter
önkormányzati miniszter
Határidõ: azonnal
b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a
támogatást utólagos, legkésõbb 2010. december 31-éig
történõ elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa
a letkési új óvoda építésére, eszközbeszerzésére és konyha-étterem kialakítására az önkormányzatnál erre a célra
létrehozott, elkülönített számlára;
Felelõs: önkormányzati miniszter
Határidõ: azonnal
c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a
támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának
feltételeirõl Letkés Község Önkormányzatával támogatási
megállapodást kössön;
Felelõs: önkormányzati miniszter
Határidõ: azonnal”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet az 1018/2009. (II. 19.) Korm. határozathoz
X. Miniszterelnökség
XXXIV. Kutatás és Technológia
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
XXXIV.
4
1

281990

6
1
5
X.

Kutatás és Technológia
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Kutatóreaktor kiégett fûtõelemeinek cseréje
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

287,7

Miniszterelnökség
Tartalékok
Költségvetés általános tartaléka

20
001414

Kiemelt elõirányzat neve

1

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

–287,7

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám

XXXIV.

Kutatás és Technológia
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Kutatóreaktor kiégett fûtõelemeinek cseréje

4
1
281990

Kiemelt elõirányzat neve

6

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

287,7

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/—)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

287,7

I.
negyedév

287,7

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
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2. számú melléklet az 1018/2009. (II. 19.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
X. Miniszterelnökség
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2008.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
IX.

283589

53

283590

54

Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
Miskolc megyei jogú város személy- és vagyonvédelmi szolgálata mûködtetésének
támogatása
Nagyatád város temetõ-létesítményei beruházásának és felújításának támogatása

X.
11
000648

1
1
3

120,0
140,0

Miniszterelnökség
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Nemzetbiztonsági Hivatal
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások

20
001414

Kiemelt elõirányzat neve

1 000,0

Tartalékok
Költségvetés általános tartaléka

1

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

–1 260,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
X.

Miniszterelnökség
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Nemzetbiztonsági Hivatal

11
000648

Kiemelt elõirányzat neve

1

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

1 000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

1 260,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

1 260,0

2009/20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4561

3. számú melléklet az 1018/2009. (II. 19.) Korm. határozathoz
X. Miniszterelnökség
XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
XV.
25
3

270590

8
1
5
X.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Vállalkozási célelõirányzatok
Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

56,2

Miniszterelnökség
Tartalékok
Költségvetés általános tartaléka

20
001414

Kiemelt elõirányzat neve

1

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

–56,2

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név név név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
XV.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Vállalkozási célelõirányzatok
Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat

25
3
270590

Kiemelt elõirányzat neve

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

8

56,2

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/—)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

56,2

I.
negyedév

56,2

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

4562

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/20. szám

4. számú melléklet az 1018/2009. (II. 19.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
Költségvetési év: 2009.
Ezer forintban
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
I.

000099
000110

1
1
1
1
2

246345

2
1
1
2

264956
019161

5
1
1
1
2
II.

000033

1
1
1
2
III.

000385

1
1
1
2
IV.

007218

1
1
1
2
VI.

209126

1
1
1
2
VIII.

026338

1
1
1
2
X.

000495
000505

1
1
1
1
2

000516

2
1
1
2

018571

2
1
1
2

001766

3
1
1
2

252134

4
1
1
2

275790

6

Kiemelt elõirányzat neve

ORSZÁGGYÛLÉS
Országgyûlés Hivatala
Országgyûlés hivatali szervei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Közbeszerzések Tanácsa
Közbeszerzések Tanácsa
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
Köztársasági Elnöki Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
Alkotmánybíróság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
Országgyûlési Biztosok Hivatala
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
BÍRÓSÁGOK
Bíróságok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
Ügyészségek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MINISZTERELNÖKSÉG
Miniszterelnöki Hivatal
Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Szülõföld Alap Iroda

A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

75 150
24 048

8 910
2 851

7 290
2 333

4 410
1 411

9 990
3 197

14 760
4 723

716 670
229 334

359 100
114 912

64 710
20 707

77 580
24 826

5 760
1 843

74 160
23 731

3 330
1 066

2009/20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
KIADÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
1
1
2

004855

8
1
1
2

000637
000648

11
1
1
1
2

000659

2
1
1
2

019370

3
1
1
2

235006

4
1
1
2
XI.

001535

1
1
1
2

015558

5
1
1
2

001711

7
1
1
2

258612

11
1
1
2
XII.

004240

1
1
1
2

004262
004273

2
1
1
1
2

247045

2
1
1
2

004327

3
1
1
2

004338

4
1
1
2

212087

5
1
1
2

004349

6
1
1
2

004404

7
1
1

Kiemelt elõirányzat neve

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Nemzetbiztonsági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Információs Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
Önkormányzati Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Közigazgatási hivatalok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Szakigazgatási intézmények
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Állami Ménesgazdaság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Közmûvelõdési intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások

4563
A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
1 440
461

4 680
1 498

79 740
25 517

56 520
18 086

168 660
53 971

1 260
403

28 530
9 130

122 040
39 053

166 140
53 165

73 620
23 558

33 660
10 771

440 550
140 976

1 620
518

364 680
116 698

4 770
1 526

103 680
33 178

140 760
45 043

12 420

4564

MAGYAR KÖZLÖNY
KIADÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
2

004415

8

Munkaadókat terhelõ járulékok

1
2
9
1
2
XIII.
1
1
1
1
2
198279

2
1
1
2

198280

3
1
1
2

281289

4
1
1
2

198291
206895

2
1
1
1
2

206905

2
1
1
2

198301
002642

3
1
1
1
2

002631

2
1
1
2

198312

4
1
1
2

002686

5
1
1
2

002718

6
1
1
2
XIV.

003704

1
1
1
2

019435

2
1
1
2

264045

3
1
1
2

003726

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
3 974

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

67 140
21 485

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

2 250
720

Agrármarketing-Centrum
1

015976
002587

A módosítás
jogcíme

Agrárkutató intézetek
1

277490

Kiemelt elõirányzat neve

2009/20. szám

4
1

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb HM szervezetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás
kiadásai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Katonai Felderítõ Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Katonai Biztonsági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Katonai Ügyészségek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
HM Állami Egészségügyi Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Igazságügyi Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Szakértõi Intézetek
Mûködési költségvetés

44 910
14 371

78 480
25 114

17 730
5 674

35 910
11 491

307 800
98 496

1 403 640
449 165

67 770
21 686

24 480
7 834

48 330
15 466

14 850
4 752

269 190
86 141

45 720
14 630

21 510
6 883

75 240
24 077

2009/20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
KIADÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
1
2

003737

5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

1
2
7
1
2
10
1
1
2
001799

11
1
1
2

228817

13
1
1
2

236630

15
1
1
2
XV.

006343

1
1
1
2

226055

3
1
1
2
XVI.

006585

1
1
1
2

275145

2
1
1
2

006606

3
1
1
2

276201

4
1
1
2

271134

5
1
1
2

271112

6
1
1
2

271123

7
1
1
2
XVII.

280645

1
1
1
2

006419

2
1
1
2

003825

3

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
28 350
9 072

724 320
231 782

Rendõrség
1

001755

A módosítás
jogcíme

Büntetés-végrehajtás
1

001580

Kiemelt elõirányzat neve

4565

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Rendõrtiszti Fõiskola
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Központi Gazdasági Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Oktatási Igazgatás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Országos Meteorológiai Szolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Nemzeti park igazgatóságok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Nemzeti Hírközlési Hatóság

3 883 410
1 242 691

79 290
25 373

21 870
6 998

23 310
7 459

69 930
22 378

36 000
11 520

43 740
13 997

35 640
11 405

9 450
3 024

19 080
6 106

8 550
2 736

62 370
19 958

141 570
45 302

344 790
110 333

21 600
6 912

3 330
1 066

4566

MAGYAR KÖZLÖNY
KIADÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
1
1
2

001018

4
1
1
2

278034
275101

5
1
1
1
2

010575

2
1
1
2

010597

3
1
1
2

015020

6
1
1
2

275112

7
1
1
2

197382

8
1
1
2

003870

9
1
1
2

265334

10
1
1
2
XVIII.

241789
004107

1
1
1
1
2

004118

2
1
1
2

270856

4
1
1
2
XIX.

247834

1
1
1
2
XX.

269612
005214

1
1
1
1
2

227942

2
1
1
2

218672

3
1
1
2

218605

4

Kiemelt elõirányzat neve

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Országos Atomenergia Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Bányászati és Földtani Intézmények
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Magyar Állami Földtani Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Magyar Energia Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Közlekedésbiztonsági Szervezet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külügyminisztérium
Külügyminisztérium központi igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Külképviseletek igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Magyar Külügyi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyetemek, fõiskolák
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Közgyûjtemények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Mûvészeti intézmények

2009/20. szám
A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
35 370
11 318

7 200
2 304

16 200
5 184

10 260
3 283

6 390
2 045

8 280
2 650

165 690
53 021

13 860
4 435

37 710
12 067

4 680
1 498

59 400
19 008

98 550
31 536

1 800
576

21 690
6 941

46 080
14 746

4 550 940
1 456 301

239 940
76 781

2009/20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
KIADÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
1
1
2

016357

6
1
1
2

226901

7
1
1
2
11
4

281089

32
1
5
XXI.

247090
002949

1
1
1
1
2

247101

2
1
1
2

267167
002950

2
1
1
1
2

017233

3
1
1
2

002972

4
1
1
2

002994

5
1
1
2

233507

7
1
1
2

275701

8
1
1
2
XXII.

270023
004767

1
1
1
1
2

270034

4
1
1
2

004790

5
1
1
2

004800

6
1
1
2

237287

10
1
1

Kiemelt elõirányzat neve

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb kulturális intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb oktatási intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Közoktatási feladatok támogatása
Országos Kisebbségi Önkormányzatok havi kereset-kiegészítése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások, támogatások
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
Egészségügyi Minisztérium igazgatása
EüM Központi Igazgatás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs kp., kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Országos Mentõszolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Országos Vérellátó Szolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egészségbiztosítási Felügyelet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
Pénzügyminisztérium igazgatása
Pénzügyminisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
PM Informatikai Szolgáltató Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Vám- és Pénzügyõrség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Magyar Államkincstár
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások

4567
A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
96 840
30 989

87 300
27 936

61 470
19 670

45 263

19 080
6 106

2 340
749

361 080
115 546

18 360
5 875

493 110
157 795

634 950
203 184

141 030
45 130

7 020
2 246

44 730
14 314

3 420
1 094

1 407 150
450 288

641 790
205 373

353 250

4568

MAGYAR KÖZLÖNY
KIADÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
2

223614
004888

14
1
1
1
2
26
1

280067

8
2

280078

8
XXVI.

240789

1
1
1
2

013389

2
1
1
2

013400

3
1
1
2

004646

4
1
1
2

004624

5
1
1
2

272723

6
1
1
2

262290

7
1
1
2

258745

8
1
1
2

006453

11
1
1
2

002983

12
1
1
2

003012

13
1
1
2

272734

14
1
1
2
XXX.

007065

1
1
1
2
XXXI.

007087

1
1
1
2

007119

4
1
1
2

Kiemelt elõirányzat neve

Munkaadókat terhelõ járulékok
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
2009. évi havi kereset-kiegészítés
Egészségbiztosítási Alap támogatása
2009. évi havi kereset-kiegészítés
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Regionális Munkaügyi Központok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Regionális képzõ központok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyenlõ Bánásmód Hatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Állami szociális intézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Központi Statisztikai Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
KSH Könyvtár
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

2009/20. szám
A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
113 040

15 030
4 810

473 299
404 276

38 700
12 384

27 720
8 870

336 150
107 568

92 250
29 520

34 560
11 059

21 330
6 826

1 710
547

10 530
3 370

42 300
13 536

42 930
13 738

79 110
25 315

44 640
14 285

10 260
3 283

130 500
41 760

4 590
1 469

2009/20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
KIADÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám

007120

5
1
1
2
XXXIII.

006826
006837

1
1
1
1
2

011307

2
1
1
2

006860

3
1
1
2

006871

4
1
1
2

015338

5
1
1
2

006882

6
1
1
2

006893

7
1
1
2

270345

8
1
1
2

270356

9
1
1
2

006925

10
1
1
2

006936

11
1
1
2

032564

12
1
1
2
XXXIV.

251912

1
1
1
2

000989

3
1
1
2
X.
20
2

235149

1

Kiemelt elõirányzat neve

KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MTA Titkársága
MTA Titkárság Igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA Könyvtára
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA Élettudományi kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA Területi akadémiai központok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA Támogatott Kutatóhelyek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA Jóléti intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
OTKA Iroda
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Magyar Szabadalmi Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MINISZTERELNÖKSÉG
Tartalékok
Céltartalékok
Különféle személyi kifizetések

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

4569
A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

1 980
634

13 770
4 406

180
58

9 720
3 110

183 330
58 666

127 260
40 723

101 790
32 573

5 490
1 757

9 090
2 909

5 220
1 670

38 610
12 355

10 350
3 312

3 780
1 210

14 490
4 637

20 340
6 509

-30 600 151

4570

MAGYAR KÖZLÖNY
BEVÉTELEK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám

2009/20. szám
A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név név név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
I.

000099
000110
246345
264956
019161

1
1
2
5
1
II.

000033

1
III.

000385

1
IV.

007218

1
VI.

209126

1
VIII.

026338

1
X.

000495
000505
000516
018571
001766
252134
275790
004855
000637
000648
000659
019370
235006

1
1
2
2
3
4
6
8
11
1
2
3
4
XI.

001535
015558
001711
258612

1
5
7
11
XII.

004240
004262
004273
247045
004327
004338
212087
004349
004404
004415
277490

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XIII.

015976
002587
198279
198280

1
1
2
3

281289
198291
206895
206905
198301
002642
002631
198312
002686

4
2
1
2
3
1
2
4
5

Kiemelt elõirányzat neve

ORSZÁGGYÛLÉS
Országgyûlés Hivatala
Országgyûlés hivatali szervei
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Közbeszerzések Tanácsa
Közbeszerzések Tanácsa
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
Köztársasági Elnöki Hivatal
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
Alkotmánybíróság Hivatala
ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
Országgyûlési Biztosok Hivatala
BÍRÓSÁGOK
Bíróságok
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
Ügyészségek
MINISZTERELNÖKSÉG
Miniszterelnöki Hivatal
Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
Szülõföld Alap Iroda
ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Nemzetbiztonsági Hivatal
Információs Hivatal
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ
ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
Önkormányzati Minisztérium igazgatása
Közigazgatási hivatalok
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása
Szakigazgatási intézmények
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
Állami Ménesgazdaság
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
Közmûvelõdési intézmények
Agrárkutató intézetek
Agrármarketing-Centrum
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Egyéb HM szervezetek
HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás
kiadásai
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Katonai Felderítõ Hivatal
Katonai Biztonsági Hivatal
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Katonai Ügyészségek

99 198
11 761
9 623
5 821
13 187
19 483
946 004
474 012

85 417
102 406
7 603
97 891
4 396
1 901
6 178
105 257
74 606
222 631
1 663
37 660
161 093
219 305
97 178
44 431
581 526
2 138
481 378
6 296
136 858
185 803
16 394
88 625
2 970

59 281
103 594
23 404
47 401

406 296
1 852 805
89 456
32 314
63 796
19 602

2009/20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
TÁMOGATÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám

002718

6
XIV.

003704
019435
264045
003726
003737
001580
001755
001799
228817
236630

1
2
3
4
5
7
10
11
13
15
XV.

006343
226055

1
3
XVI.

006585
275145
006606
276201
271134
271112
271123

1
2
3
4
5
6
7
XVII.

280645
006419
003825
001018
278034
275101
010575
010597
015020
275112
197382
003870
265334

1
2
3
4
5
1
2
3
6
7
8
9
10
XVIII.

241789
004107
004118
270856

1
1
2
4
XIX.

247834

1
XX.

269612
005214
227942
218672
218605
016357
226901

1
1
2
3
4
6
7
11
4

281089

32
XXI.

247090
002949
247101
267167
002950
017233

1

002972
002994
233507
275701

4
5
7
8

1
2
2
1
3

XXII.
270023
004767
270034
004790
004800

1
1
4
5
6

Kiemelt elõirányzat neve

HM Állami Egészségügyi Központ
IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
Igazságügyi Hivatal
Szakértõi Intézetek
Büntetés-végrehajtás
Rendõrség
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Rendõrtiszti Fõiskola
Központi Gazdasági Fõigazgatóság
Oktatási Igazgatás
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
Országos Meteorológiai Szolgálat
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
Nemzeti park igazgatóságok
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása
Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium
Nemzeti Hírközlési Hatóság
Országos Atomenergia Hivatal
Bányászati és Földtani Intézmények
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Állami Földtani Intézet
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
Magyar Energia Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
Közlekedésbiztonsági Szervezet
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külügyminisztérium
Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
Magyar Külügyi Intézet
UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
Egyetemek, fõiskolák
Közgyûjtemények
Mûvészeti intézmények
Egyéb kulturális intézmények
Egyéb oktatási intézmények
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Közoktatási feladatok támogatása
Országos Kisebbségi Önkormányzatok havi kereset-kiegészítése
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
Egészségügyi Minisztérium igazgatása
EüM Központi Igazgatás
EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei
Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs kp.,
kutatóintézetek
Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei
Országos Mentõszolgálat
Országos Vérellátó Szolgálat
Egészségbiztosítási Felügyelet
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
Pénzügyminisztérium igazgatása
Pénzügyminisztérium igazgatása
PM Informatikai Szolgáltató Központ
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Vám- és Pénzügyõrség

4571
A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
355 331
60 350
28 393
99 317
37 422
956 102
5 126 101
104 663
28 868
30 769
92 308
47 520
57 737
47 045
12 474
25 186
11 286
82 328
186 872
455 123
28 512
4 396
46 688
9 504
21 384
13 543
8 435
10 930
218 711
18 295
49 777
6 178

78 408
130 086
2 376
28 631

60 826
6 007 241
316 721
127 829
115 236
81 140

45 263

25 186
3 089
476 626
24 235
650 905
838 134
186 160
9 266

59 044
4 514
1 857 438
847 163

4572

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/20. szám
A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám

237287
223614
004888

10
14

Magyar Államkincstár
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Regionális Munkaügyi Központok
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség
Regionális képzõ központok
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
Egyenlõ Bánásmód Hatóság
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Állami szociális intézetek
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Központi Statisztikai Hivatal
KSH Könyvtár
KSH Népességtudományi Kutató Intézet
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MTA Titkársága
MTA Titkárság Igazgatása
MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia
MTA Könyvtára
MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
MTA Élettudományi kutatóintézetek
MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
MTA Területi akadémiai központok
MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése
MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai
MTA Támogatott Kutatóhelyek
MTA Jóléti intézmények
OTKA Iroda
KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Magyar Szabadalmi Hivatal

1
XXVI.

240789
013389
013400
004646
004624
272723
262290
258745
006453
002983
003012
272734

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
XXX.

007065

1
XXXI.

007087
007119
007120

1
4
5
XXXIII.

006826
006837
011307
006860
006871
015338
006882
006893
270345
270356
006925
006936
032564

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
XXXIV.

251912
000989

Kiemelt elõirányzat neve

1
3

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
466 290
19 840
51 084
36 590
443 718
121 770
45 619
28 156
2 257
13 900
55 836
56 668
104 425
58 925
13 543
172 260
6 059
2 614

18 176
238
12 830
241 996
167 983
134 363
7 247
11 999
6 890
50 965
13 662
4 990
19 127
26 849

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

30 600 151 15 300 076 15 300 075

III.
negyedév

IV.
negyedév

2009/20. szám
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5. számú melléklet az 1018/2009. (II. 19.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2008.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
I.
13

283567

2
IX.

280034

15

283212
283278
283423

25
27
41

283445
283456

43
44

283467

45

283478
283534

46
52
X.
9
3

283545

11
1
5
5

264890

12
1
5
11

000648

1
1
3
XI.

001711

7
1
1
2
XII.

004240

1
1
3
10
2

241601

8
1
5

283556

11
1
1
2
3
2
1
XIII.
1

198280

3
1
3
8
2
39

Kiemelt elõirányzat neve

Országgyûlés
Média közalapítványok támogatása
Magyar Rádió Közalapítvány támogatása a digitális átállás feladatainak kiadásaival
kapcsolatban
Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
Hivatásos önkomrányzati tûzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredõ
támogatása
A fõvárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítõ támogatása
Gyöngyös város Orczy-kastély és kert beruházása befejezésének támogatása
Nyíregyházi mûvelõdési ház, orvosi rendelõ újjáépítésének, iskola átalakításának,
szociális otthon felújításának támogatása
Szombathelyi színház építése
Letkés új óvoda építés, eszközbeszerzés és konyha-étterem kialakításának
támogatása
Vácrátóti Petõfi Sándor Általános Iskola épületei bõvítésének, akadálymentesítésének támogatása
Ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakításának támogatása
Dánszentmiklós község óvodaépület felújításának támogatása
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Tom Lantos Alapítvány támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások,
kiadások
Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
A millenáris programokkal összefüggõ feladatok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Nemzetbiztonsági Hivatal
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Önkormányzati Minisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások,
kiadások
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága feladatainak finanszírozása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
HM háttérintézményei
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Fejezeti tartalék

A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

250,0

125,2
3 976,7
100,0
197,0
850,0
250,0
250,0
57,6
110,8

3 000,0

200,0

2 340,0

281,4
90,1

132,0

500,0

30,0
9,6
41,4
19,0

1 752,7

4574

MAGYAR KÖZLÖNY
KIADÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám

265078

2
XIV.

019435

2
1
1
2
3

003737

5
1
1
2
3

001580

7
1
1
2
3
2
2

236630

15
1
1
2
3
20
1

283223

8
1
1
2
5

251212

11
1
5
XV.
25
2

278078

17
2
3
3

229166

3
1
5
4
4

208581

6
1
5
2
3
XVI.

276201

4
2
1
10
1
7

256467

7
2
4

256489

20
2
4
2

283234

46
1
1
2
3
XVII.
12
5

246078

33

Kiemelt elõirányzat neve

Fejezeti egyensúlyi tartalék
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Büntetés-végrehajtás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadás
Rendõrség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Felújítás
Oktatási Igazgatás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célfeladatok
Ágazati kereset-kompenzációs keret
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Társadalmi önszervezõdések támogatása
Országos Polgárõr Szövetség
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Államigazgatás hatékonyságának növelése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Vállalkozási célelõirányzatok
Kis- és középvállalkozói célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Területfejlesztési és építésügyi feladatok
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
Balaton Fejlesztési Tanács támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Vízkárelhárítás
Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és állagmegóvási feladatai
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Ivóvíz-minõség javító program
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Ágazati célelõirányzatok
Bõs-Nagymarosi Vízlépcsõrendszerrel kapcsolatos feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
Vasúthálózat fejlesztése

2009/20. szám
A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
–7 477,8

2,6
0,8
0,4

36,0
11,6
1,1

368,0
133,5
23,9
100,0

7,3
2,4

8 015,0
485,0

130,0

66,6

2 000,0

287,0
313,0

24,5

460,5

15,0

30,0
9,6
254,4

2009/20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
KIADÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
2
3

282023

39
2
3
XVIII.
1

004107

1
1
3

004118

2
1
3
5
6

004174

1
1
3
XIX.
2

264934

9
XX.

218672

3
1
3
11
1
4

256145

2
2
4
13

270312

4
2
7
15

270267

8
1
5
50

269645

2
XXI.
10
22

265190

2
XXII.

004800

6
1
1
2
12
10

265201

2
14
3

264490

1
XXVI.
16
99

265289

2
XXXI.
6
10

265290

2
XXXIII.

006882

6
1
1
2
3
XXXIV.
3
1

Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenõrzési Rendszer
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Külügyminisztérium
Külügyminisztérium
Külügyminisztérium központi igazgatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Külképviseletek Igazgatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és Európai Uniós befizetések
Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes hozzájárulások
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Uniós Fejlesztések
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közgyûjtemények
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Kulturális beruházások
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom)
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Egyéb fejlesztési támogatás
Nem állami intézmények felújítás, beruházás
Felhalmozási költségvetés
Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása
Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok
támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Egészségügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Pénzügyminisztérium
Vám- és Pénzügyõrség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Központi Statisztikai Hivatal
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Magyar Tudományos Akadémia
MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok

4575
A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
500,0

2 500,0

35,0

474,5

2 361,9

–1 788,3

30,0

330,0

350,0

200,0
–399,2

–58,2

777,9
137,0

–3 569,0

–35,1

–543,3

–259,7

130,0
40,0
30,0

4576

MAGYAR KÖZLÖNY
KIADÁSOK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám

233958

3

2009/20. szám
A módosítás
jogcíme

Kiemelt elõirányzat neve

Nemzetközi tagdíjak
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások

1
3

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

1 080,0

X.

Miniszterelnökség
20
Tartalékok
001414
1
Költségvetés általános tartaléka
271734
3
Központi egyensúlyi tartalék
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

–2 187,4
–20 000,0

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám

A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
X.
9
3

283545

11
5

264890

12
11

000648

1
XI.

001711

7
XII.

004240

1
10
2

241601
283556

8
11
XIII.
1

198280

3
8
2
39
XIV.

019435
003737
001580
236630

2
5
7
15
20
1

283223

8
5

251212

11
XV.
25
2

278078

17
3

229166

3
4
4

208581

6
XVI.

276201

4
10
1
7

Kiemelt elõirányzat neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Tom Lantos Alapítvány támogatása
Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
A millenáris programokkal összefüggõ feladatok
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Nemzetbiztonsági Hivatal
Önkormányzati Minisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága feladatainak finanszírozása
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
HM háttérintézményei
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Fejezeti tartalék
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
Büntetés-végrehajtás
Rendõrség
Oktatási Igazgatás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célfeladatok
Ágazati kereset-kompenzációs keret
Társadalmi önszervezõdések támogatása
Országos Polgárõr Szövetség
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Államigazgatás hatékonyságának növelése
Vállalkozási célelõirányzatok
Kis- és középvállalkozói célelõirányzat
Területfejlesztési és építésügyi feladatok
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
Balaton Fejlesztési Tanács támogatása
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Vízkárelhárítás

3 000,0
200,0
2 340,0
371,5
132,0

500,0
100,0

1 752,7
-7 477,8
3,8
48,7
625,4
9,7

8 500,0
130,0

66,6
2 000,0

600,0
24,5

2009/20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4577
A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám

256467
256489

Kiemelt elõirányzat neve

7

20
2

283234

46
XVII.
12
5

246078
282023

33
39
XVIII.
1

004107
004118

1
2
5
6

004174

1
XIX.
2

264934

9
XX.

218672

3
11
1
4

256145
13
270312

4
15

270267

8
50

269645

2
XXI.
10
22

265190

2
XXII.

004800

6
12
10

265201

2
14
3

264490

1
XXVI.
16
99

265289

2
XXXI.
6
10

265290

2
XXXIII.

006882

6
XXXIV.
3

1
233958
3
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a)

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a)

Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és állagmegóvási feladatai
Ivóvíz-minõség javító program
Ágazati célelõirányzatok
Bõs-Nagymarosi Vízlépcsõrendszerrel kapcsolatos feladatok
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
Vasúthálózat fejlesztése
Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenõrzési Rendszer
Külügyminisztérium
Külügyminisztérium
Központi Igazgatás
Külképviseletek Igazgatása
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és Európai Uniós befizetések
Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes hozzájárulások
Uniós Fejlesztések
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közgyûjtemények
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Kulturális beruházások
2
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom)
Egyéb fejlesztési támogatás
Nem állami intézmények felújítás, beruházás
Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása
Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok
támogatása
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Egészségügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Pénzügyminisztérium
Vám- és Pénzügyõrség
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Központi Statisztikai Hivatal
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Magyar Tudományos Akadémia
MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Nemzetközi tagdíjak
a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

36 318,0

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma
460,5
15,0
294,0

500,0
2 500,0

35,0
474,5

2 361,9

–1 788,3
30,0

330,0
350,0
200,0

–399,2

–58,2
914,9

–3 569,0

–35,1

–543,3

–259,7
200,0

1 080,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

36 318,0
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A Kormány
1019/2009. (II. 19.) Korm.
határozata
a Kormány 2009–2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervérõl
A Kormány az innovatív, versenyképes magyar gazdaság és társadalom alapjainak megteremtése, valamint a tudomány-, technológia- és innováció-politikai célok és intézkedések megvalósítása és hatékony koordinálása érdekében az
alábbiakról rendelkezik:
1. elfogadja e határozat melléklete szerint a Kormány 2007–2013 évekre vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról szóló 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat (TTI stratégia) végrehajtására szolgáló,
2009–2010 évekre vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervet (a továbbiakban: TTI
intézkedési terv);
2. felhívja a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával évente készítsen beszámolót a TTI intézkedési terv végrehajtásának helyzetérõl;
Felelõs:

kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
oktatási és kulturális miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ elsõ alkalommal:
2010. március 31.
Határidõ második alkalommal: 2011. március 31.
3. a 2. pontban meghatározott feladat kapcsán felkéri a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnökét, hogy mûködjön közre az érintett beszámolók elkészítésében;
4. felhívja a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli minisztert, hogy készítsen jelentést a TTI intézkedési terv
2007–2008-ban teljesült feladatairól és azok hatásáról.
Felelõs: kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
Határidõ: 2009. november 25.
5. Ez a határozat a közzététel napját követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Kormány
2007–2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politika (TTI) intézkedési tervérõl szóló 1066/2007.
(VIII. 29.) Korm. határozat.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2009/20. szám

Melléklet az 1019/2009. (II. 19.) Korm. határozathoz
Intézkedési Terv (2009–2010)
a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására
A. Kormánydöntést igénylõ intézkedések
Sorszám

Intézkedés megnevezése

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

Felelõs intézmény

Pénzügyi forrás

TTI stratégia
kapcsolódás

Egységes tudomány- és
innováció-politikai irányítási rendszer
kialakítása

Cél a TTI kormányzati
2009. I. negyedév
koordinációjának módosítása a TTI
stratégia és más, a TTI területét érintõ
kormányzati stratégiák
összehangolása érdekében.

KFTNM

KTIA

II.3.1.

2.

Prioritást élvezõ szakmai
kulcsterületek, technológiák kijelölése

Az EU gazdaságfejlesztési és
2009. II. negyedév
kutatás-fejlesztési stratégiája, illetve a
TTI stratégia, valamint a
folyamatosan készülõ ágazati
stratégiák figyelembevételével a
Magyarország versenyképességét
erõsítõ kitörési pontok, kulcsterületek
konkretizálása.

KFTNM, NFGM,
OKM
(felkért
közremûködõ:
MTA)

Külön forrást nem
igényel.

II.1.1.

3.

A Magyar Tudományos Akadémiáról
szóló 1994. évi XL. törvény
módosítása

Az MTA közfeladatainak és azok
2009. II. negyedév
feltételrendszerének újrafogalmazása,
a köztestületi és kutatásirányítási
feladatok szétválasztása.

KFTNM, IRM
(felkért
közremûködõ:
MTA)

Külön forrást nem
igényel.

II.2.5.

4.

A hazai alapkutatások pályázati
forrásainak növelése

Az intézkedés támogatja a hazai
alapkutatások támogatását szolgáló
források növelését, az OTKA
függetlenségének erõsítését, illetve
felhasználásának továbbfejlesztését.

2009. III. negyedév

KFTNM, OKM,
NFGM

TÁMOP, KTIA

IV.A.5, IV.A.6,
III.1.

5.

Egy ESFRI kutatási nagyberendezés
magyarországi befogadásának
elõkészítése

Az intézkedés elemei:
a) finanszírozási konstrukció
kialakítása,
b) társfinanszírozók felkutatása.

2010. IV. negyedév

KFTNM, NFGM

Megvalósítás: magán II.1.12.
és tárca költségvetési
források: KTIA,
GOP, ROP

MAGYAR KÖZLÖNY
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Intézkedés megnevezése

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

Pénzügyi forrás

TTI stratégia
kapcsolódás

a) KFTNM, OKM,
NFGM, MSZH
(felkért
közremûködõk:
MTA, MRK)
b) KFTNM, NFGM,
OKM, FVM
(felkért
közremûködõk:
MTA, MRK)

a) Külön forrást
IV.B.1.; B.3.
nem igényel.
b) Kidolgozás:
külön forrást nem
igényel.
A megvalósítás
forrása a konstrukció
függvényében.

Az Európai Unió támogatási
2009. IV. negyedév
szabályaival összhangban a
klaszterek és konzorciumok jogi
státuszának kialakítása és beépítése a
hazai jogrendbe. Erre vonatkozó
jogszabály tervezet kidolgozása
(összhangban a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvénnyel).

IRM, KFTNM,
NFGM

Külön forrást nem
igényel.

A K+F+I pályázatok egyszerûbb, a
szakterület sajátosságait figyelembe
vevõ szabályozása.

A szakterület sajátosságait
figyelembe vevõ, egységes,
pályázóbarát, és a lehetõ
legegyszerûbb szabályozás,
egyértelmû, és a mainál egyszerûbb
kezelést biztosító jogi környezet
kialakítása szükséges a KTIA,
valamint a K+F célú költségvetési
elõirányzatok esetében.

KFTNM, NFGM,
Külön forrást nem
OKM, MSZH,
igényel.
KvVM, EüM, FVM,
IRM
(felkért
közremûködõk:
MTA, OTKA)

IV.A.2.

A közfinanszírozású kutatás-fejlesztési
és innovációs (K+F+I) programok
összehangolt forrásfelhasználásának
megvalósítása

Tárcaközi egyeztetõ munkacsoport
2009. I. negyedév
felállítása az alábbi feladatokkal:
– K+F+I hazai és európai uniós
költségvetési forrásainak
összehangolása,
– közremûködés a TTI terület
különbözõ pályázati rendszereinek
egységesítésében és hatékonyságának
növelésében.

KFTNM, NFGM,
Külön forrást nem
OKM, FVM,
igényel.
KvVM, EüM
(felkért
közremûködõ: MTA,
OTKA)

IV.A.2.; IV.A.3.

A felsõoktatási és egyéb költségvetési
K+F intézményeknél a kutatási
eredmények hasznosításának
elõsegítése

Az intézkedés elemei:
a) szellemi tulajdon hasznosítására
létrehozott vállalkozások alapításának
megkönnyítése, egyszerûsítése és
liberalizációja,
b) konstrukció kidolgozása és
megvalósítása a költségvetési
kutatóhelyek kutatási eredményeinek
menedzselése céljából, beleértve a
szellemi vagyongazdálkodás
szervezeti, jogi és gazdasági
feltételrendszerének kidolgozását.

7.

A klaszterek és konzorciumok
(vállalkozások, kutatóintézetek,
egyetemek, egyéb szervezetek) jogi
státuszának rendezése

8.

9.

2009. II. negyedév

IV.A11; IV.A.2.,
II.1.6., IV.A.9

MAGYAR KÖZLÖNY

6.

a) 2009.
IV. negyedév
b) 2010.
IV. negyedév

Felelõs intézmény
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Sorszám

2009/20. szám

10.

Intézkedés megnevezése

Költségvetési kutatóhelyek
tudományos teljesítmény alapú
javadalmazási és ösztönzési rendszer
modelljének kidolgozása

Intézkedés tartalma és célja

Az érdekelt társadalmi partnerekkel
konzultálva a közfinanszírozású
kutatóhelyeken a teljesítményen
alapuló javadalmazási és ösztönzési
modell kialakítása.

Határidõ

2009. IV. negyedév

Felelõs intézmény

KFTNM, OKM,
SZMM
(felkért
közremûködõk:
MTA, MRK, FTT,
TUDOSZ, TDDSZ)

Pénzügyi forrás

Külön forrást nem
igényel.

TTI stratégia
kapcsolódás

II.2.3., III.2., III.4.,
IV.A.7.

2009/20. szám

Sorszám

B. Kormánydöntést egyelõre nem igénylõ ágazati intézkedések
I. A tudás létrehozását és hasznosítását ösztönzõ gazdasági és jogi környezet
Sorszám

Intézkedés megnevezése

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

Felelõs intézmény

Pénzügyi forrás

Az átláthatóság, az összehangoltság és a hatékonyság erõsítése a TTI kormányzati koordinációban és finanszírozásban
A kutatás-fejlesztés és innováció
naprakész információs, elemzõ
bázisának kialakítása

A statisztikai módszertani
2010. IV. negyedév
fejlesztések és elemzések
elvégzésére, valamint a TTI stratégia
megalapozását és megvalósítását
szolgáló módszertani eszközök
mûködtetésére szakmai elemzõ
tudásbázis (pl. TéT obszervatórium)
létrehozása.

KFTNM, KSH

KTIA, tárca
költségvetés

2.5. fejezet

12.

A K+F+I adó és járulék kedvezmények
rendszerének áttekintése és
hatékonyabbá tételére javaslat
kialakítása

A K+F+I tevékenységet közvetetten 2009. IV. negyedév
ösztönzõ adó- és
járulékkedvezmények rendszerének
áttekintése annak érdekében, hogyan
lehetne ezeket az eddiginél
hatékonyabban felhasználni a K+F+I
tevékenység ösztönzésére, különös
tekintettel:
a) a természetes személy által
birtokolt szellemi alkotások
vállalkozásba vitelének
megkönnyítésére,
b) ösztönzõ programcsomag
kialakítására a fiatal innovatív
vállalkozások részére közvetlen
támogatási konstrukciók és speciális
adókedvezmények által,
c) tapasztalatok értékelésére az
innovációs járulék mûködésérõl.

KFTNM, PM,
NFGM, MSZH
(felkért
közremûködõ:
APEH)

Külön forrást nem
igényel.

IV.B.7., V.9

4581

11.

MAGYAR KÖZLÖNY

TTI stratégia
kapcsolódás

Intézkedés megnevezése

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

Felelõs intézmény

TTI stratégia
kapcsolódás

Pénzügyi forrás

4582

Sorszám

Innovációt ösztönzõ jogi környezet
13.

Vállalati ösztöndíjak alapításának
ösztönzése

Javaslat kimunkálása a vállalati
ösztöndíj programok kiírásának
elõmozdítása érdekében, és ezáltal a
diákok ösztönzése továbbtanulásra a
cégek által keresett szakterületeken.

2010. IV. negyedév

KFTNM, NFGM,
PM, OKM

Külön forrást nem
igényel.

III.13.

II. Minõség-, teljesítmény- és hasznosítás-vezérelt, hatékony nemzeti innovációs rendszer
Sorszám

Intézkedés megnevezése

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

Felelõs intézmény

TTI stratégia
kapcsolódás

Pénzügyi forrás

A nemzeti innovációs rendszer és a K+F+I intézményhálózat fejlesztése
Innovációs szolgáltató központok
létesítése és fejlesztése

A fejlesztési pólusokban olyan
2009. IV. negyedév
technológiai központok és parkok
létesítésének támogatása, amelyek
meghatározott ágazat számára
kutatási, innovációs, hídképzõ,
menedzsment, iparjogvédelmi,
valamint technológiai inkubátor és
transzfer szolgáltatásokat nyújtanak.

NFGM, KFTNM

GOP, KTIA

V.7.

15.

Nemzetközileg versenyképes
kutatóintézmények megerõsítése

A meglévõ kiválóságra alapozva
2009. IV. negyedév
korszerû nemzetközi
tudományszervezési és
menedzsment normák szerint Európa
élvonalába tartozó
kutatóegyetem(ek),
kutatóintézmények kiépítése,
együttmûködve a gazdasági szféra
szereplõivel.

KFTNM, OKM,
NFGM
(felkért
közremûködõk:
MTA, MRK)

KTIA, GOP,
TÁMOP, TIOP

II.1.1.

MAGYAR KÖZLÖNY
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Intézkedés megnevezése

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

Felelõs intézmény

Pénzügyi forrás

KTIA

TTI stratégia
kapcsolódás

Tudományos és Technológiai attaséi
hálózat és a külgazdasági
szakdiplomata hálózat munkájának
összehangolása

Tudományos és technológiai
2009. II. negyedév
szakdiplomata hálózat megerõsítése
a világ élvonalába tartozó
tudományos és technológiai
innovációs központokban a
gazdasági hasznosításra alkalmas
termékek, eljárások, technológiák
elõállítását és fejlesztését szolgáló
tudás megszerzésére, a hazai kutatási
eredmények külföldi
népszerûsítésére, és nemzetközi
K+F+I együttmûködések
kialakítására.

KFTNM, NFGM,
KüM

II.3.3.

17.

Magyarország nemzetközi TTI
stratégiájának elkészítése

A tudományos, kutatás-fejlesztési és 2009. IV. negyedév
innovációs kapcsolatok nemzetközi
stratégiájának elkészítése, ezen belül
a prioritások meghatározása.

KFTNM, KüM,
Külön forrást nem
OKM, NFGM, FVM, igényel.
KvVM, EüM, HM
(felkért
közremûködõk:
MTA, MeH–IKB)

V.3., V.5.

Kialakítás: 2010.
III. negyedév
Bevezetés: 2010.
IV. negyedév

KFTNM, OKM,
FVM, KvVM, EüM
(felkért
közremûködõk:
MTA, MRK, FTT,
TUDOSZ, TDDSZ)

Kialakítás: külön
forrást nem igényel
Bevezetés: tárca
költségvetés

II.2.2.

2010. IV. negyedév

OKM
(felkért
közremûködõk:
MRK, FTT,
TUDOSZ, TDDSZ)

tárca költségvetés

II.2.3.

A költségvetési kutatóhelyek mûködési hatékonyságának növelése
18.

A költségvetési és közhasznú
kutatóhelyek egységes
teljesítményértékelési rendszerének
kialakítása és bevezetése

Javaslat kidolgozása a költségvetési
és a közhasznú kutatóhelyek
teljesítményértékelési rendszerére és
az állam által elvárt mérhetõ
teljesítménycélok meghatározására.
Bevezetés a javaslat függvényében.

19.

A teljesítmény ösztönzése a
A felsõoktatási tudományos
felsõoktatási intézmények tudományos normatívák elosztása a tudományos
tevékenységében
teljesítmény alapján; a normatív
támogatás dokumentált tudományos
eredményekhez kötése. Az
intézkedés a kiváló teljesítmény
kritériumainak rögzítésével, a
teljesítések számonkérésével és
nyilvános követhetõségével valósul
meg.

MAGYAR KÖZLÖNY
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Sorszám

4583

Intézkedés megnevezése

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

Felelõs intézmény

TTI stratégia
kapcsolódás

Pénzügyi forrás

4584

Sorszám

A Magyar Tudományos Akadémia reformja
20.

MTA reform elõrehaladásának
értékelése

Elõrehaladási jelentés készítése az
Az MTA
MTA-tól kért tájékoztatás alapján,
kormány-jelentésével
különös tekintettel:
összhangban
– a kiválósági szempontok
érvényesülésére a kutatóintézetek
finanszírozásában, valamint
– az MTA intézetei közfeladatainak
és azok feltételrendszerének
újrafogalmazására.

KFTNM, PM
(felkért
közremûködõk:
MTA, TUDOSZ,
TDDSZ)

Külön forrást nem
igényel.

II.2.5., II.2.6.

A Regionális Egyetemi
2009. II. negyedév
Tudásközpontok, valamint a
Kooperációs Kutató Központok
továbbfejlesztésével, a fõhivatású
kutatóintézetek bevonásával, a rájuk
épülõ klaszterek, hálózatok
kialakításával, olyan szakterületi és
regionális tudásközpontok erõsítése,
támogatása, amelyek kiemelkedõ
innovációs tevékenységet folytatnak
a gazdasági szférával
együttmûködve.

KFTNM, NFGM,
GOP, KTIA
OKM, FVM, KvVM

II.1.4, II.1.5.

Az intézkedés támogatja:
a) a már létezõ hazai kutatási
infrastruktúrák adatainak és a
fejlesztési igényeinek felmérését,
folyamatos karbantartását és
nyilvánosságra hozatalát a
világhálón,
b) egységes nemzeti kutatási
infrastruktúra fejlesztési program
kialakítását és finanszírozását.

a) KFTNM
KTIA
b) KFTNM, NFGM,
érintett tárcák
(felkért
közremûködõk:
MTA, OTKA)

II.1.5., II.1.7.,
II.2.11.

MeH, érintett tárcák
(felkért
közremûködõk:
OTKA, MTA)

I.5.

K+F+I együttmûködések támogatása
21.

A K+F+I infrastruktúra fejlesztése
22.

Egységes nemzeti
kutatási-infrastruktúra fejlesztési
stratégia és program kialakítása
összhangban az Európai Kutatási
Térséggel (NEKIFUT Program)

2009. IV. negyedév

MAGYAR KÖZLÖNY

A nemzetközi szintû K+F+I
tevékenység végzésének, valamint a
költségvetési kutatóhelyek és a
vállalkozások közötti kutatási és
innovációs együttmûködések
ösztönzése

Stratégiai jelentõségû, közpolitikai és társadalmi érdekeket szolgáló kutatások támogatása
23.

A közérdekû kutatások, továbbá az 2010. IV. negyedév
ország számára fontos, nagy távlatú,
de rövid távú gazdasági érdekek által
nem motivált kutatások, és a
hatósági vagy más közösségi
tevékenységet megalapozó kutatások
támogatása.

tárca költségvetés

2009/20. szám

A vállalati szféra közvetlen
érdekeltségébe nem tartozó közérdekû
K+F+I támogatása a meglévõ
pályázati rendszerekben

24.

Intézkedés megnevezése

Stratégiai társadalmi és gazdasági
kutatások meghatározása

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

A MeH – a szaktárcák javaslatainak 2009. II. negyedév,
figyelembevételével – évente
2010. II. negyedév
alakítja ki a társadalmi és gazdasági
kihívások megoldásainak, valamint a
társadalomban végbemenõ jelentõs
változások versenyképességre,
növekedésre és életminõségre
gyakorolt hatásának vizsgálatára
szolgáló kutatási témákat.

Felelõs intézmény

Pénzügyi forrás

MeH, KFTNM,
tárca költségvetés
NFGM, OKM
(felkért
közremûködõ: MTA)

TTI stratégia
kapcsolódás

I.2., I.4., I.5.

2009/20. szám

Sorszám

III. Megbecsült, a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelõ kreatív, innovatív munkaerõ
Intézkedés megnevezése

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

A képzési struktúrák összehangolása az innovatív vállalkozások igényeivel
25.
A természettudományos és mûszaki
A természettudományos és mûszaki 2010. IV. negyedév
képzés erõsítése, a szakképzés
oktatás fejlesztése a közoktatásban, a
korszerûsítése.
képzés arányának és létszámának
növelése a közép- és felsõfokú
szakképzésben. A
természettudományos ismeretek
oktatásának eredményesebbé tétele
és a mûszaki oktatás megalapozása
érdekében az oktatás minõségének,
hatékonyságának javítása
tartalomfejlesztéssel, új tartalmak
kidolgozásával: a taneszköz-kínálat
megújítása, tananyagok, oktatási
programok kialakítása, fejlesztése, a
pedagógiai kultúra korszerûsítése
érdekében képzések, továbbképzések
akkreditációja.
26.
Az életen át tartó tanulás támogatása a Korszerû kompetenciák
2010. IV. negyedév
munkaerõpiaci kihívásoknak való
megszerzésének támogatása a teljes
megfelelés érdekében.
oktatási-képzési spektrumban, az
ismeretek továbbfejlesztését,
megújítását szolgáló
(tovább)képzések rendszerének
erõsítése. Az ehhez szükséges
távoktatási feltételek megteremtése.

Felelõs intézmény

Pénzügyi forrás

TTI stratégia
kapcsolódás

OKM, SZMM
(felkért
közremûködõ:
MRK)

TÁMOP

II.2.4, III.5., III.10.

OKM, SZMM

TÁMOP, tárca
költségvetés

III.8.

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám
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Intézkedés megnevezése

A kutatói képzés, utánpótlás és foglalkoztatás javítása
27.
Olyan kutatói pályamodell
kidolgozása, amely lehetõséget ad az
egyéni és intézményi teljesítmény
számon tartására, tervezésére és
értékarányos megbecsülésére

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

KFTNM
(felkért
közremûködõk:
MTA, MRK, FTT,
TUDOSZ, TDDSZ,
ETT)

Pénzügyi forrás

tárca költségvetés

TTI stratégia
kapcsolódás

III.2.

IV. A globális piacon versenyképes hazai vállalkozások, termékek és szolgáltatások
Sorszám

Intézkedés megnevezése

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

KFTNM, NFGM

Pénzügyi forrás

KTIA

TTI stratégia
kapcsolódás

V.8., V.9.

2009/20. szám

Új, innovatív vállalkozások létrehozásának és fejlõdésének támogatása
28.
Technológiai inkubátorházak
Az intézkedés támogatja a
2009. IV. negyedév
létrehozásának, továbbfejlesztésének
csúcstechnológiák területén mûködõ,
támogatása
KKV-k inkubálására alkalmas,
önállóan gazdálkodó, üzleti alapon
mûködõ technológiai
inkubátor-központok létrehozását, a
meglévõk továbbfejlesztését. A
program az elhelyezésen túl
támogatja az adott technológia
mûveléséhez szükséges különleges
technológiai infrastruktúrát,
mûszerszolgáltatást és speciális
üzleti tanácsadási szolgáltatásokat
kínáló fejlesztéseket.

Felelõs intézmény

MAGYAR KÖZLÖNY

E modell részeként a közpénzekbõl kidolgozás: 2010.
finanszírozott, személyre szóló
IV. negyedév
tudományos díjak, tiszteletdíjak és
bevezetés: 2010-tõl
járadékok rendszerét úgy kell
módosítani, hogy – az eredeti
funkciójuknak megfelelõ célra a
jelenleg igénybe vevõk sérelme
nélkül – tükrözzék a tudományos
megbecsülést, és tegyék lehetõvé az
aktív kutatók ösztönzését, valamint a
tehetséges fiatal kutatók személyhez
kötött támogatását.
A kiemelkedõ tudományos
teljesítmény ösztönzésével olyan
kutatói pályamodellt kell kidolgozni,
amely minden magyar kutató
számára lehetõvé teszi, hogy
tevékenységét – idõszakosan vagy
tartósan – különbözõ szervezeti
formájú kutatóhelyen fejthesse ki.

Felelõs intézmény

4586

Sorszám

29.

Intézkedés megnevezése

Az innovatív vállalkozások
fejlõdésének segítése tõkepiaci
eszközökkel

Vállalati együttmûködõ hálózatok, klaszterek erõsítése
30.
Nemzetközi együttmûködésben
megvalósuló K+F nagyprojektek
támogatása

Intézkedés tartalma és célja

Határidõ

A korai és növekedési szakaszú
2009. II. negyedév
innovatív vállalkozások fejlõdésének
segítése kockázati tõkealapok
létrehozásán keresztül.

TTI stratégia
kapcsolódás

Pénzügyi forrás

NFGM, KFTNM

GOP, KTIA

V.1., IV.B.2.

2010. IV. negyedév

KFTNM, NFGM

KTIA

II.3.3.

2010. IV. negyedév

NFGM, KFTNM

ROP, GOP

V.8.

2010. IV. negyedév

KFTNM, MSZH

tárca költségvetés

I.1., IV.B.7

2010. IV. negyedév

KFTNM, NFGM,
OKM
(felkért
közremûködõ:
MTA)

KTIA, tárca
költségvetés

I.3.

2009. I. negyedév
2010. I. negyedév

KFTNM, NFGM

KTIA, ROP

II.1.2., II.1.4.

MAGYAR KÖZLÖNY
4587

Az intézkedés olyan magyarországi
kutatóhelyek K+F nagyprojektjeit
támogatja, amelyekben rövid- és
középtávon hasznosuló
technológiákat két- vagy többoldalú
nemzetközi kutatás-fejlesztési
együttmûködés keretei között
dolgoznak ki.
31.
Innovációs (húzóágazati) klaszterek
Az intézkedés a húzóágazati
támogatása
kutatási, innovációs klaszterek
létrehozását, mûködését és
infrastrukturális fejlesztését
támogatja.
A szellemi tulajdon hasznosítása a vállalkozásoknál, az iparjogvédelmi kultúra fejlesztése
32.
A szellemi tulajdon védelmének
A kis- és középvállalkozások
erõsítése a KKV-knál (VIVACE+
iparjogvédelmi ismereteinek
program)
fejlesztése és a szellemi
tulajdonvédelem tudatosságának
erõsítése.
33.
Innovációs Termék- és
Az innovatív vállalkozások,
Technológiabörze
valamint az egyetemek,
kutatóintézetek szellemi
alkotásainak, termékeinek
bemutatása a világ számára. Magyar
technológiai kínálat találkozása a
magyar és nemzetközi kereslettel,
nemzetközi kapcsolatépítõ
rendezvény.
A regionális innováció ösztönzése
34.
Pályázati konstrukció kidolgozása és
Az intézkedés támogatja a regionális
meghirdetése a régiók innovációs
innovációs stratégiákban
tevékenységének ösztönzésére
megfogalmazott célok elérését, a
régiók innovációs képességének és
kapacitásainak fejlesztését, a KKV-k
innovációs tevékenységét és
versenyképességének erõsítését, az
innovációs hálózatok fejlesztését.

Felelõs intézmény

2009/20. szám

Sorszám
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V. A tudományos kutatás eredményei befogadásának és hasznosításának kultúrája
Sorszám

35.

36.

A TTI terület hangsúlyos
megjelenítése a kormányzati
kommunikációban.

Intézkedés tartalma és célja

A kormányzati munkáról és az
eredményekrõl tájékoztatást nyújtó
kormányzati kommunikáció
tudatosan építsen az adott szervezet
területén a TTI által elért
eredményekre, mutassa be a jó
gyakorlatokat és az ösztönzõ sikeres
példákat.
Pályázati konstrukció kidolgozása a
Az intézkedés támogatja:
technológiai innováció és a
a) az oktatók – kutatók nemzetközi
kutatás-fejlesztés társadalmi
tapasztalatcseréjét (konferenciákon
feltételeinek és elismertségének,
való részvétel, konferenciaszervezés,
javítására
szakkiállítások),
b) a tehetséggondozást,
c) a tudomány mûvelésének
népszerûsítését, eredményeinek
terjesztését,
d) a tudomány és a innováció
társadalmi elismerését szolgáló díjak
létrehozását.
A TTI eredményeinek megfelelõ súlyú a) tudományos, technológiai és
megjelenítését és elismerését szolgáló innovációs díjak, elismerések
kezdeményezések támogatása
támogatása
b) Innovációs Nagydíj és különdíjak

Határidõ

Felelõs intézmény

TTI stratégia
kapcsolódás

Pénzügyi forrás

2010. IV. negyedév

KFTNM

tárca költségvetés

2009. I. negyedév,
2010. I. negyedév

KFTNM, OKM,
NFGM

KTIA, TÁMOP,
tárca költségvetés

I.3.

Évente

KFTNM, érintett
tárcák

tárca költségvetés,
KTIA

I.3.

Évente

KFTNM, érintett
tárca költségvetés,
tárcák
KTIA
(koordinátor: MISZ)
KFTNM, OKM,
tárca költségvetés
érintett tárcák

I.3.

KFTNM, NFGM,
OKM
(felkért
közremûködõ:
MTA)

I.3.

c) A tudományos és mûszaki örökség Évente
védelme. A tudományos és technikai
örökséget megõrzõ, a tudományt és a
technikát népszerûsítõ múzeumok,
idõszaki kiállítások támogatása.
d) A tudományos mûvek
2009. IV. negyedév
magyarországi közzétételének átfogó
vizsgálata és javaslat kidolgozása.

Külön forrást nem
igényel.

MAGYAR KÖZLÖNY

37.

Intézkedés megnevezése

1.3., 1.4.

2009/20. szám

38.

Intézkedés megnevezése

A tudományt és az innovációt
népszerûsítõ kezdeményezések
támogatása

Felelõs intézmény

TTI stratégia
kapcsolódás

Határidõ

Pénzügyi forrás

a) World Science Forum. A
Miniszterelnöki Hivatal
megbízásából az MTA által
szervezett tudományos világfórum
kétévente történõ megrendezése,
gondozása.
b) Magyar Tudomány Ünnepe.
Tudományos rendezvénysorozat az
MTA koordinálásával. A hazai
tudománnyal foglalkozó szervezetek
a területükhöz kapcsolódó szakmai
rendezvényeket szerveznek.
c) A Magyar Mûszaki Értelmiség
Napja. A mûszaki értelmiség
szerepének megjelenítése a
közgondolkodásban, a fiatalok
figyelmének felhívása a mûszaki
pályákra.
d) Kutatók Éjszakája. Az uniós
kezdeményezés célja a kutatói pálya
népszerûsítése és a fiatalok
figyelmének felkeltése a tudományos
karrier iránt.
e) Fiatalok részvételének támogatása
a Diákolimpiákon.
f) Információs párbeszéd portál
kialakítása. Olyan egységes adatbázis
kialakítása és mûködtetése, amely a
különbözõ szervezetek és régiók
információit (hírek, rendezvények,
pályázati és ösztöndíj felhívások)
egységes felületen jeleníti meg.
g) A tudományt népszerûsítõ
kulturális infrastruktúra fejlesztések a
pólus, illetve társpólus városokban.
(Agóra Pólus Program)
h) Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny.

2009. IV. negyedév

MeH, KFTNM
tárca költségvetés
(koordinátor: MTA)

I.3.

Évente

KFTNM, OKM
tárca költségvetés
(koordinátor: MTA)

I.3.

Évente

KFTNM, MSZH

tárca költségvetés,
KTIA

I.3.

Évente

KFTNM, OKM
(koordinátor:
Tempus
Közalapítvány)

EU 7. Keretprogram I.3.

Évente

OKM

tárca költségvetés

I.3.

2010. IV. negyedév

KFTNM

KTIA

I.3.

2009. IV. negyedév

OKM, KFTNM

TIOP

I.3.

Évente

KFTNM
tárca költségvetés,
(koordinátor: MISZ) KTIA

MAGYAR KÖZLÖNY

Intézkedés tartalma és célja

2009/20. szám

Sorszám

I.3.

4589

Intézkedés megnevezése

A nõk karrierlehetõségének
kibontakoztatása a K+F+I területén

40.

A magyar kultúra külföldi
megjelenítése keretében a TTI terület
hangsúlyos bemutatása

Határidõ

TTI stratégia
kapcsolódás

Pénzügyi forrás

OKM, KFTNM
(koordinátor:
Tempus
Közalapítvány)

tárca költségvetés,
TÁMOP, KTIA

I.3.

KFTNM
(felkért
közremûködõ: Nõk
a tudományban
egyesület)

Külön forrást nem
igényel.

I.2.

OKM, KüM,
NFGM, KFTNM
(felkért
közremûködõ:
MTA)

Külön forrást nem
igényel.

I.3.

2009/20. szám

i) Kreativitás és Innováció Európai
2009. IV. negyedév
Év 2009 Program. Az uniós
kezdeményezés célja, hogy felhívja
az emberek figyelmét arra, milyen
fontos szerepet játszik a kreativitás és
az innováció saját személyes
életükben, önmegvalósításuk és
társadalmi jólétük elérésében
csakúgy, mint a vállalatok és
szervezetek sikerében, Európa
versenyképességének növelésében, a
fenntartható fejlõdés biztosításában.
Az intézkedés elemei:
2010. IV. negyedév
a) A szakterületi és szektorális
(horizontális) szegregáció
feloldásának elõsegítése a nõi kutatók
karrierkilátásainak bõvítésével
(mûszaki terület, ipari kutatás).
b) A tudományos döntéshozó,
irányító és tanácsadó testületekben a
nõk részvételének növelése (vertikális
szegregáció csökkentése).
c) A nõk foglalkoztatási arányának
javítása, a családi és munkahelyi
kötelezettségek összehangolásának
elõsegítése.
d) Esélyegyenlõségi kritériumok
érvényesítése a K+F támogatási
rendszerében.
e) Negatív attitûdök és sztereotípiák
megváltoztatása érdekében az
esélyegyenlõségi ismeretek
terjesztése, oktatásba építése.
A különbözõ szervezeti keretekben
2010. IV. negyedév
létrejövõ külföldi kulturális évadok,
napok stb., keretében a kultúra
megjelenítésén belül a mûvészeteken
túl a magyar tudomány és a
technológia eredményeinek
népszerûsítése

Felelõs intézmény

MAGYAR KÖZLÖNY

39.

Intézkedés tartalma és célja

4590

Sorszám
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MAGYAR KÖZLÖNY

Jelmagyarázat a mellékletben található rövidítésekhez:
APEH:
EüM:
ETT:
FTT:
FVM:
GOP:
HM:
IRM:
KFTNM:
KSH:
KTIA:
K+F+I:
KüM:
KvVM:
MeH:
MeH–IKB:
MISZ:
MRK:
MSZH:
MTA:
NFGM:
OKM:
OTKA:
PM:
ROP:
SZMM:
TÁMOP:
TIOP:
TDDSZ:
TUDOSZ:
TTI:
ÚMFT:

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Egészségügyi Minisztérium
Egészségügyi Tudományos Tanács
Felsõoktatási és Tudományos Tanács
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Honvédelmi Minisztérium
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
Központi Statisztikai Hivatal
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
kutatás-fejlesztés és innováció
Külügyminisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
MeH–informatikáért felelõs kormánybiztos
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Rektori Konferencia
Magyar Szabadalmi Hivatal
Magyar Tudományos Akadémia
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztés Operatív Program
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete
tudomány-, technológia- és innováció-politika(i)
Új Magyarország Fejlesztési Terv

4591

4592

MAGYAR KÖZLÖNY
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A Kormány tagjainak
határozatai
A miniszterelnök
7/2009. (II. 19.) ME
határozata
egyes szociális biztonsági egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az egészségügyi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és Ausztrália, Új-Zéland, valamint a Moldáv Köztársaság közötti szociális biztonsági egyezmények (a továbbiakban: egyezmények) létrehozásával;
2. felhatalmazom az egészségügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az egészségügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmények létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom az egészségügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmények létrehozását követõen az egyezmények végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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