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III. Kormány rendeletek

A Kormány
61/2009. (III. 28.) Korm.

rendelete

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló 
255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós
Alap ról  szóló 2003. évi XC. tör vény 17.  § b) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez -
dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács ról  szóló
255/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A Ta nács a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) mun ká ját se gí tõ, és a Nem ze ti
Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal (a továb biak ban: Hi va -
tal) mel lett mû kö dõ, a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Innová -
ciós Alap (a továb biak ban: Alap) fel hasz ná lá sá val kap cso -
la tos stra té gi ai kér dé sek kel fog lal ko zó tes tü let.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § A Ta nács a fel ada tá nak el lá tá sa ér de ké ben – a

 Kutatási és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló 2003.
évi XC. tör vény 11.  §-ában meg ha tá ro zott feladatköré -
ben – a mi nisz ter rel és a Hi va tal el nö ké vel együtt mû köd ve
 állást fog lal az Alap ter ve zé sé nek, mû köd te té sé nek és fel -
hasz ná lá sá nak stra té gi ai kér dé se i ben.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Ta nács tag jai kö zül a Ta nács el nö két a mi nisz ter -
el nök a mi nisz ter ja vas la ta alap ján bíz za meg.

(2) A mi nisz ter a Ta nács ban a kor mány za ti ta gok kö zül
egy sze mély re sa ját fel adat kör ében, to váb bi egy-egy sze -
mély re az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a gazdaságpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter, az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter, az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, va la mint az egész ség ügyért
fe le lõs mi nisz ter je lö lé se alap ján tesz ja vas la tot.

(3) A mi nisz ter a Ta nács el nö ké nek és a nem kor mány -
za ti ta gok nak a meg bí zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tát

a) a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ke,
b) a Ma gyar In no vá ci ós Szö vet ség el nö ke,
c) a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia el nö ke, va la mint
d) a ku ta tás-fej lesz tés, az in no vá ció és a gaz da ság más

szak mai szer ve ze te i nek ve ze tõi
ál tal je lölt szak em be rek kö zül vá laszt va ala kít ja ki.”

4.  §

Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A tag ság meg szû nik
a) a meg bí zás idõ tar ta má nak le jár tá val;
b) le mon dás sal;
c) a meg bí zás nak – a mi nisz ter ja vas la ta alap ján – a mi -

nisz ter el nök ál tal tör té nõ vissza vo ná sá val;
d) a tag ha lá lá val.”

5.  §

Az R. 7.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A Ta nács ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen leg alább
8 tag je len van. A tag ság sze mély re  szóló, át nem ruház -
ható. A Ta nács ülé se i rõl hang fel vé tel és 8 na pon be lül em -
lé kez te tõ ké szül.

(4) A Ta nács ha tá ro za ta it a je len lé võ ta gok több sé gé nek 
sza va za tá val hoz za meg, sza va zat egyen lõ ség ese tén az
 elnök sza va za ta dönt.”

6.  §

Az R. 7.  §-ának (6) és (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A Ta nács el nö ke aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ülés
 vezetésére – a nem kor mány za ti ta gok kö zül – he lyet test
je löl het ki. Ki vé te les eset ben a sze mé lyes meg je le nés ben
aka dá lyoz ta tott ta gok sza vaz hat nak le vél ben vagy elekt ro -
ni kus le ve le zõ rend sze ren ke resz tül. A ki vé te les ese tek ben
gya ko rolt írás be li sza va zás rész le tes sza bá lya it a Ta nács
ügy rend je sza bá lyoz za.

(7) A Ta nács el nö ke és a nem kor mány za ti kép vi se le tet
el lá tó tag jai e mi nõ sé gük ben vég zett mun ká ju kért tisz te -
let díj ra jo go sul tak. A ta gok tisz te let dí já nak mér té ke ha -
von ta a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény sze rin ti
il let mény alap pal (a továb biak ban: il let mény alap) meg -
egye zõ összeg, a Ta nács el nö ké nek tisz te let dí ja az il let -
mény alap két sze re se.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.
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(2) A Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal ról
 szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 2.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „Tu do mány- és Tech no ló gia po li ti kai
 Tanácsadó Tes tü let” szö veg „Ku ta tá si és Tech no ló gi ai
 Innovációs Ta nács” szö veg re vál to zik.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 3.  §-a, 7.  §-ának (5) be kez dé se,
va la mint 9.  §-ának (2) és (3) be kez dé se.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti a ren de let 1–6.  §-a és a 7.  §-ának (2) és (3) be kez dé -
se. Ez a be kez dés az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má -
so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé se a Ta nács el nö ke és tag jai
fenn ál ló meg bí za tá sát nem érin ti. A meg bí za tás meg szû -
né se ese tén a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 által je lölt tag he lyé re a mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter ál tal je lölt tag he lyé re a nem ze ti fej lesz té si
és gaz da sá gi mi nisz ter je löl ta got. Ab ban az eset ben, ami -
kor e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen elsõ al ka lom mal
szû nik meg nem kor mány za ti tag meg bí za tá sa, e nem kor -
mány za ti tag he lyé re a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz ter je löl ta got.

(6) Ez a ren de let 2012. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
62/2009. (III. 28.) Korm.

rendelete

a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

végrehajtásáról szóló
67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát -
ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény 18. § (1) be -
kez dés a) és b) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a 4. § (3)–(4) be kez dé se te kin te té ben a biz ton sá gos és
 gazdaságos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá -
tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról szó ló 2006. évi XCVIII. tör vény 77. § (1) be kez dés
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, va la mint a 4. §
(5) be kez dé se te kin te té ben az Al kot mány 35. § (2) be kez -
dé sé ben fog lalt ere de ti jog al ko tá si jog kö ré ben az Al kot -
mány 35. § (1) be kez dés a) és b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról
szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló

67/2008. (III. 29.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
1. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) E ren de let al kal ma zá sá ban ki emelt adat szol gál ta tó
a) az ál lam ház tar tás köz pon ti al rend sze ré ben a fe je ze -

tet irá nyí tó szerv ve ze tõ je ál tal meg ha tal ma zott sze mély,
b) az ön kor mány zat és szer vei ese tén a jegy zõ, il let ve

kör jegy zõ.”

2. §

Az R. 2. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A pá lyá za ti el já rá sok kal kap cso la tos ada tok köz zé -
té te lé nek he lyé ül szol gá ló hon la pot a fej lesz tés po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter mû köd te ti.”

3. §

Az R. 2. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép, és a § a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv ne vé ben az adat szol -
gál ta tás tel je sí té sé re jo go sult sze mély ada ta i ról az adat -
szol gál ta tás meg kez dé sét meg elõ zõ en a ki emelt adat szol -
gál ta tó – ha a pá lyá za tot be fo ga dó szerv te kin te té ben nincs 
ki emelt adat szol gál ta tó, ak kor a hon lap mû köd te tõ je –
 tájékoztatja a hon lap üze mel te tõ jét.

(4) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv és a ki emelt adat szol -
gál ta tó a www.koz penz pa lya zat.gov.hu hon la pon elõ írt
mó don és a hon lap ról le tölt he tõ nyom tat vá nyo kon tesz
ele get adat szol gál ta tá si és tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek.

(5) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv a Knyt.-ben meg ha tá -
ro zott adat szol gál ta tá si fel ada ta it az Új Ma gyar or szág Fej -
lesz té si Terv pá lyá za tai te kin te té ben a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség út ján lát ja el.

(6) A pá lyá za ti el szá mo lás köz zé té te le ke re té ben a pá -
lyá za tot be fo ga dó szerv köz li a hon lap üze mel te tõ jé vel:

a) a szer zõ dött össze get, 
b) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló

217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 93. § (2) be kez dé se
sze rin ti 

ba) le zá rás idõ pont ját,
bb) le zá rás össze gét.” 

4. §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és a ki hir -
de té sét kö ve tõ ha to dik na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az 1–3. §-ok a ki hir de tést kö ve tõ ötö dik na pon lép -
nek ha tály ba.

(3) A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ösz tön -
zé sé rõl szó ló 17/2007. (II. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá -
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sá ról szó ló 257/2008. (X. 21.) Korm. ren de let 7. § (1) be -
kez dé sé ben a „2009. már ci us 31-ét” szö veg rész he lyé be a
„2009. jú ni us 30-át” szö veg lép.

(4) A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ösz tön -
zé sé rõl szó ló 17/2007. (II. 13.) Korm. ren de let, va la mint
az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról és 
a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé sé rõl
 szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
szó ló 10/2009. (I. 27.) Korm. ren de let 6. § (1) be kez dé sé -
ben a „nap tá ri ne gyed évé ben” szö veg rész he lyé be a „nap -
tá ri fél évé ben” szö veg lép.

(5) A lég ru gós vagy az zal egyen ér té kû ru gó zá si rend -
sze rû jár mû vek után meg fi ze tett gép jár mû adó 35%-ának
meg fe le lõ össze gû tá mo ga tás nyúj tá sá ról szó ló 203/2008.
(VIII. 14.) Korm. ren de let nem lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

IX. Ha tá ro za tok Tára

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köz tár sa sá gi el nök
44/2009. (III. 28.) KE

ha tá ro za ta

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján, a mi nisz ter el -
nök he lyett el já ró Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére

a Ma gyar Köz tár sa ság és a Len gyel Köz tár sa ság kö zöt ti
kap cso la tok szé le sí té se és el mé lyí té se ér de ké ben vég zett
fá rad ha tat lan te vé keny sé ge el is me ré se ként

Lech Ka czyñs ki nak, a Len gyel Köz tár sa ság el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE A LÁNCCAL

polgári tagozata;

a ma gyar–len gyel kap cso la tok ápo lá sa és fej lesz té se ér -
de ké ben vég zett ki ma gas ló te vé keny sé ge el is me ré se ként

Jo an na Stem piñs ka-nak, a Len gyel Köz tár sa ság bu da -
pes ti nagy kö ve té nek,

Ma ci ej KoŸ miñs ki nyu gal ma zott nagy kö vet nek, egye te -
mi ta nár nak,

Pi otr Kow nac ki nak, a Len gyel Köz tár sa ság El nö ki
 Hivatala ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

polgári tagozata;

Alek san der Szczyg³onak, a Len gyel Köz tár sa ság Nem -
zet biz ton sá gi Iro dá ja ve ze tõ jé nek,

Gra Ÿy na Ber na to wicz nak, a Len gyel Köz tár sa ság Kül -
ügy mi nisz té ri u ma szak ál lam tit ká rá nak,

Ma ci ej £opiñs ki ál lam tit kár nak, a Len gyel Köz tár sa sá gi 
El nök ka bi net fõ nö ké nek,

Ma³gor za ta Bo che nek nek, a Len gyel Köz tár sa ság El nö -
ki Hi va ta la ál lam tit ká rá nak,

Ma ri usz Handz lik nak, a Len gyel Köz tár sa ság El nö ki
Hi va ta la szak ál lam tit ká rá nak,

Mi cha³ Ka miñs ki nak, a Len gyel Köz tár sa ság El nö ki
 Hivatala ál lam tit ká rá nak,

W³adys³aw Sta si ak ál lam tit kár nak, a Len gyel Köz tár sa -
ság El nö ki Hi va ta la he lyet tes ve ze tõ jé nek,

Ze non Ko si ni ak-Ka mysz nak, a Len gyel Köz tár sa ság
Hon vé del mi Mi nisz té ri u ma he lyet tes ál lam tit ká rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;

Ja cek Majch rows ki nak, Krak kó fõ pol gár mes te ré nek,
Jan Ci e cha nows ki nak, a Len gyel Ve te rán Hi va tal he -

lyet tes ve ze tõ jé nek,
Mi ros³aw Ka ra pyta-nak, kár pát al jai vaj dá nak,
Ta de usz Ol szañsz ki mû for dí tó nak, új ság író nak,
Zyg munt Cho le wiñs ki nek, a kár pát al jai vaj da ság mar -

sall já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

Andr zej Si e ro szews ki nek, a Var sói Egye tem Hun ga ro ló -
gi ai Tan szé ke nyu gal ma zott pro fesszo rá nak,

Ar ka di usz Adam czyk egye te mi ta nár nak,
Bro nis law Ba ran-nak, Kros no Vá ros polgármester-

 helyettesének,
dr. El¿ bi e ta Ar to wicz nak, a Var sói Egye tem Hun ga ro ló -

gi ai Tan szé ke ve ze tõ jé nek,
Iza be la To ma szewska-nak, a Len gyel Köz tár sa sá gi

 Elnök Pro to koll Cso port ja ve ze tõ jé nek,
Jan Ma lic ki nak, a Var sói Egye tem Ke let-Eu ró pai In té -

ze te igaz ga tó já nak,
Ja ros law Dab rows ki nak, Var só-Be mo wo pol gár mes te -

ré nek,
Ja ros law Gi ziñs ki új ság író nak, szer kesz tõ nek,
Jó zef Róg nak, az opocz nói já rás elöl já ró já nak,
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Ka zi mi erz Ku bers ki nek, a Len gyel Köz tár sa ság El nö ki
Hi va ta la Kül ügyi Iro dá ja he lyet tes ve ze tõ jé nek,

Ma ri usz Ka zana-nak, a Len gyel Köz tár sa ság Kül ügy -
mi nisz té ri u ma Dip lo má ci ai Pro to koll Fõ osz tály ve ze tõ jé -
nek,

Woj ci ech Bar tels ki nak, Var só-bel vá ros polgármeste -
rének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. már ci us 19.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

a mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01271/2009.

A köztársasági elnök
45/2009. (III. 28.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére Ki li án Nán dor ez re dest 2009. áp ri lis 1-jei ha tállyal
dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. már ci us 20.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. már ci us 24.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/01240/2009.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1036/2009. (III. 28.) Korm.

határozata

a tudomány-, technológia- és innováció-politika
tevékenységében való társadalmi és szakmai

részvételrõl és az ehhez kapcsolódó kormányzati
koordinációról

1. A Kor mány fel hív ja ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár -
ca nél kü li mi nisz tert, hogy

a) a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció po li ti kai
dön té sek szak mai elõ ké szí té sé nek ér de ké ben Ma gyar
 Innovációs Ta ná csot hoz zon lét re;

Fe le lõs: ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. már ci us 31.

b) a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció-po li ti ka
 területén a szak mai ér dek kép vi se le tek és a kor mány za ti
szer vek kö zöt ti együtt mû kö dés és pár be széd ki szé le sí té se
ér de ké ben Ma gyar In no vá ci ós Fó ru mot hoz zon lét re;

Fe le lõs: ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. már ci us 31.

c) a tu do má nyos ku ta tás, a ku ta tás-fej lesz tés és a tech -
no ló gi ai in no vá ció ösz tön zé sé re ren del ke zés re álló tá mo -
ga tá si for rá sok össze han golt és ha té kony fel hasz ná lá sa
 érdekében – az egész ség ügyi mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi 
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter, a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter 
és az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter be vo ná sá val – dön tés -
elõ ké szí tõ és ja vas lat te võ Ku ta tás-fej lesz té si For rás ko or -
di ná ci ós Tár ca kö zi Mun ka cso por tot hoz zon lét re.

Fe le lõs: ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. már ci us 31.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

3. Ha tá lyát vesz ti:
a) a Tu do mány- és Tech no ló gia po li ti kai Kol lé gi um ról, 

va la mint a tu do mány- és tech no ló gia po li ti ka kor mány za ti
irá nyí tá si és vég re haj tá si rend sze ré nek meg újí tá sá val kap -
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cso la tos fel ada tok ról  szóló 1033/2003. (IV. 18.) Korm. ha -
tá ro zat,

b) a Tu do mány- és Tech no ló gia po li ti kai Kol lé gi um ról, 
va la mint a tu do mány- és tech no ló gia po li ti ka kor mány za ti
irá nyí tá si és vég re haj tá si rend sze ré nek meg újí tá sá val kap -
cso la tos fel ada tok ról  szóló 1033/2003. (IV. 18.) Korm. ha -
tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló 1067/2003. (VII. 18.) Korm.
ha tá ro zat, az 1098/2005. (IX. 22.) Korm. ha tá ro zat, és az
1076/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat,

c) a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal létre -
hozásával kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 1123/2003.
(XII. 11.) Korm. ha tá ro zat.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1037/2009. (III. 28.) Korm.

határozata

a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium fejezet „Autópálya rendelkezésre

állási díj” és „Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése”
elõirányzatok túllépésének jóváhagyásáról

1. A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 44.  §-a és
14. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja alap ján jó vá hagy ja
a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um
 fejezet „Au tó pá lya ren del ke zés re ál lá si díj” elõ irány zat
(XVII. fe je zet, 12. cím, 5. al cím, 3. jog cím-cso port) leg fel -
jebb 5883,0 mil lió fo rint összeg gel tör té nõ túl lé pé sét.
A fel hasz ná lás fel té te le, hogy an nak ará nyá ban – leg fel -
jebb 5883,0 mil lió fo rint ér ték ben – a Köz le ke dé si, Hír -
köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um a 2009. évi ma rad -
vány tar tá si kö te le zett sé gét nö ve li.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
 mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 44.  §-a és
14. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja alap ján jó vá hagy ja
a XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Minisz -
térium fe je zet „Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té se”
 elõirányzat (12. cím, 5. al cím, 1. jog cím-cso port)
15 717,0 mil lió fo rint összeg gel tör té nõ túl lé pé sét a ha zai
fi nan szí ro zá sú pro jek tek meg va ló sí tá sa ér de ké ben. A fel -
hasz ná lás fel té te le, hogy an nak ará nyá ban – leg fel jebb
10 632 mil lió fo rint ér ték ben – a Köz le ke dé si, Hír köz lé si

és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um a 2009. évi ma rad vány tar tá si 
kö te le zett sé gét nö ve li.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
 mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. A Kor mány fel ké ri a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener -
gia ügyi mi nisz tert, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény XVII. Köz le -
ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um fe je -
zet „Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té se” elõ irány zat
(12. cím, 5. al cím, 1. jog cím-cso port) ter hé re to váb bi pro -
jek te ket ne in dít son, új kö te le zett sé get ne vál lal jon.
A meg kez dett elõ ké szí té sek, 4110 mil lió fo rint mér té kû
kö te le zett ség vál la lást je len tõ pro jek tek foly ta tá sá ról ese ti
kor mány dön tés ha tá roz hat.

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
 mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 44.  §-a és
14. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja alap ján jó vá hagy ja
a XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Minisz -
térium fe je zet „Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té se” elõ -
irány zat (12. cím, 5. al cím, 1. jog cím-cso port) túl lé pé sét a
Köz le ke dé si Ope ra tív prog ram meg va ló sí tá sa ér de ké ben
to váb bi

a) 16 314,6 mil lió fo rint összeg gel, amely le he tõ vé
 teszi az 1004/2007. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat ban rög zí tett
fel ada tok fo lya mat ban lévõ elõ ké szí té sé nek for rás igé nye
biz to sí tá sát (be le ért ve a 2009. ja nu ár 1-jé tõl a Nem ze ti
 Infrastruktúra Fej lesz tõ Zrt.-hez be ér ke zõ szám lák tel je sí -
té sét), va la mint to váb bi

b) 35 764,5 mil lió fo rint összeg gel, amely le he tõ vé
 teszi az 1004/2007. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat ban rög zí tett
épí té si fel ada tok ra vo nat ko zó Kö zOP elõ fi nan szí ro zá si
igény biz to sí tá sát a 2009. évre (dön tõ en az M0 déli szek tor 
épí té sé nek meg kez dé sé re).

Az a) és b) pon tok ban biz to sí tott ke ret összeg ter hé re
 kifizetés ab ban a kör ben tör tén het, amely re vo nat ko zó an
a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter ga ran ci át vál -
lalt, hogy az érin tett for rás a 2009. év ben vissza pót lás ra
ke rül a XLII. a köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet
ré szé re.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
 mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
14/2009. (III. 28.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény 57. §-ában fog lalt jog kö röm ben, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Nyi kos Györ gyit, a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá

2009. áp ri lis 1-jei ha tállyal

ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.0799 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).   Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást
(cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról
 kizárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes 
be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges. ( Levélcím:
 Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 96 516 Ft/fél év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év
Bûn ügyi Szem le 12 600 Ft/év
L'u do vé no viny 7 308 Ft/év
Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 23 100 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 141 696 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 207 936 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 274 176 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 472 890 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


