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III. Kormányrendeletek
A Kormány
88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelete
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca
nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl
A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott feladatkörében, az Alkotmány 35. § (2)
bekezdésében
meghatározott
eredeti
jogalkotó
hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:
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kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról,
mûködtetésérõl és fejlesztésérõl,
j) közremûködik a strukturális alapok és Kohéziós Alap
hazai felhasználásához kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési
Terv elõkészítésében és nyomon követésében,
k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi
feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a
honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását.
3. §
A társadalompolitikai miniszter
a) a nemzetpolitikáért való felelõssége körében
elõkészíti különösen a határon túli magyarokra vonatkozó,
b) a kisebbségpolitikáért való felelõssége körében
elõkészíti különösen a nemzeti és etnikai kisebbségek
helyzetével és jogaival összefüggõ
jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy
kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeletet ad ki.

1. §
4. §
A társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca
nélküli miniszter (a továbbiakban: társadalompolitikai
miniszter) a Kormánynak
a) a társadalompolitika összehangolásáért,
b) a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
c) a nemzetpolitikáért,
d) a kisebbségpolitikáért
felelõs tagja.
2. §
A társadalompolitikai miniszter e rendeletben és más
jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban
meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi
szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem
minõsülõ tárcamegállapodásokat,
f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a
külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és
döntés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ
kormányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl,
h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,
i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben
meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével

A társadalompolitikai miniszter a társadalompolitika
összehangolásáért való felelõssége körében
a) közremûködik a kormányzati társadalompolitikai
feladatok ellátásában,
b) összehangolja a Kormány társadalompolitikájának
végrehajtását,
c) társadalompolitikai tárgyú kérdésekben javaslatokat
tesz a feladatkörrel rendelkezõ miniszternek, illetve a
Kormánynak és a Kormánykabinetnek,
d) összehangolja a „Legyen jobb a gyermekeknek!”
Nemzeti Stratégiával kapcsolatos kormányzati feladatok
véghrehajtását,
e) képviselõje útján részt vesz a szakmapolitikai
munkacsoport munkájában,
f) vezeti a Társadalompolitikai Kabinetet,
g) tagként vesz részt a Kormánykabinet munkájában.
5. §
A társadalompolitikai miniszter a kormányzati
társadalmi kapcsolatok összehangolásáért való felelõssége
körében
a) javaslatot tesz a Kormány társadalmi partnerekkel
való egyeztetésének programjára,
b) összehangolja a társadalmi párbeszéd intézmény- és
fórumrendszerében képviselt kormányzati álláspont
kialakítását, közremûködik annak képviseletében,
c) kapcsolatot tart és egyeztet a szövetkezeti
szövetségekkel,
d) fogadja és nyilvántartja a kormányzati cselekvésre
irányuló társadalmi kezdeményezéseket, továbbá
összehangolja azok megvalósítását.
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6. §

A társadalompolitikai miniszter a nemzetpolitikáért
való felelõssége körében ellátja a határon túli
magyarsággal kapcsolatos kormányzati feladatokat,
összehangolja a minisztériumok és a központi
államigazgatási szervek ezzel összefüggõ tevékenységét.
7. §
A társadalompolitikai miniszter a kisebbségpolitikáért
való felelõssége körében
a) összehangolja a nemzeti és etnikai kisebbségekkel
összefüggõ kormányzati feladatokat,
b) a kisebbségi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzése
vonatkozásában
együttmûködik
az
önkormányzati miniszterrel a törvényességi ellenõrzést
ellátó szervek szakmai irányításában.
8. §
A
társadalompolitikai
miniszter
irányítja
a
Miniszterelnöki Hivatal társadalompolitikai miniszter
tevékenységében közremûködõ államtitkárának, a
Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért
felelõs szakállamtitkárának, valamint a Miniszterelnöki
Hivatal
társadalompolitikai
szakállamtitkárának
tevékenységét.
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(2) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R1.) 4. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A miniszter a kormányzati tevékenység
összehangolásáért való felelõssége körében elõsegíti és
szervezi
a
Kormány
és
az
országgyûlési
képviselõcsoportok közötti együttmûködést.”
(3) Az R1. 1. § (1) bekezdés c) és f)-g) pontja, 3. § d)-e)
pontja, 5. §-a, valamint 10-11. §-a hatályát veszti.
(4) A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R2.) 1. §-a a következõ új i)-k) pontokkal
egészül ki:
[A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter (a
továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„i) kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért,
j) tudománypolitika koordinációjáért,
k) ûrkutatásért”
[felelõs tagja.]
(5) Az R2. 3. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül ki:

A társadalompolitikai minisztert a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter helyettesíti.

„(8) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai
innovációért való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) a kutatás-fejlesztésrõl,
b) a technológiai innovációról,
c) a magyar formatervezési díjról,
d) az iparjogvédelmi támogatásokról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben
felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.”

10. §

(6) Az R2. 4. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:

A társadalompolitikai miniszter megnevezésének
rövidítéseként a „TM” megjelölést kell alkalmazni.

„(6) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai
innovációért való felelõssége körében irányítja a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatalt.”

9. §

11. §
(7) Az R2. a következõ új 10/A. §-sal egészül ki:
Ez a rendelet a kihirdetését követõen megalakuló elsõ
Kormány megalakulásával egyidejûleg lép hatályba.
12. §
(1) Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 8.
§-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A miniszter összehangolja az „Új rend és
szabadság” program végrehajtását.”

„10/A. § (1) A miniszter a tudománypolitika
koordinációjáért való felelõssége körében
a) képviseli a kormányzati tudománypolitikát a Kormány,
valamint – a Kormány döntése szerint – az Országgyûlés elõtt,
b) koordinálja – a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke
közremûködésével
–
a
kormányzati
tudománypolitika kidolgozását és érvényesítését,
c) részt vesz a kormányzati technológia- és
innovációpolitika
kidolgozásában,
koordinálja
a
nemzetközi tudományos szervezetekben való magyar
részvétellel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
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d) felelõs az európai integrációból eredõ tudományos és
tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az
integrációs
szakmai
kapcsolatok
szervezéséért,
irányításáért,
e) irányítja a tudománypolitikát és annak megvalósítását,
a kormányzati technológia- és innovációpolitika keretében
irányítja az ágazati technológia- és innovációpolitikát és
annak megvalósítását, meghatározza az ágazati
minõségpolitikát.
(2) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért
való felelõssége körében
a) elõsegíti a tudományos eredmények hasznosulását az
új ismeretek elõállításában, a tudás intézményes
átörökítésében és a társadalmi innováció folyamatában,
b) kezdeményezi a nem közvetlen gazdasági haszon
elérésére irányuló tudományos kutatások – így különösen
a tiszta alapkutatások – költségvetési és európai uniós
forrásainak összehangolt felhasználását,
c) kezdeményezi, elõsegíti és koordinálja az irányítása
alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét.
(3) A minisztert az ûrkutatással kapcsolatos
feladatainak ellátásában véleményezõ testületként a
Magyar Ûrkutatási Tanács és Ûrkutatási Tudományos
Tanács segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel.
(4) A miniszter gyakorolja a fejezet felügyeletét ellátó
szerv vezetõjének hatásköreit a XXXIV. Kutatás és
technológia fejezet felett.”
(8) Hatályát veszti a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca
nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 103/2008.
(IV. 29.) Korm. rendelet.
(9) Az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7/A. §-ában az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „a
társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli
miniszter” szöveg, az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 14/B. §-ában „az önkormányzati miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép, továbbá a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. §
(2)-(3) bekezdése, valamint (4) bekezdésében az „a
Miniszterelnöki Hivatalnak a (2) bekezdésben foglaltak
szerint kijelölt államtitkára (a továbbiakban: államtitkár),
a miniszter titkárságának vezetõje,” szöveg hatályát
veszti, illetve a 3. § (6) bekezdésében a „külügyminiszter”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.
(10) Ahol e rendelet hatálybalépését megelõzõen
kihirdetett rendelet vagy közzétett kormányhatározat
a) nemzetpolitikáért, kisebbségpolitikáért vagy a
kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért
való felelõsség körében a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
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minisztert
említi,
azon
a
társadalompolitika
összehangolásáért felelõs tárca nélküli minisztert,
b) az „Új rend és szabadság” programért felelõs
kormánybiztost említi, azon az igazságügyi és rendészeti
minisztert,
c) a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli minisztert
említi, azon a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert
kell érteni.
(11) A Miniszterelnöki Hivatal jogutódja – a feladat- és
hatáskörök ellátásához kapcsolódó egyéb feladatokra,
jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedõen – az e
kormányrendelet alapján
a) az igazságügyi és rendészeti miniszterhez átkerülõ
feladat- és hatáskörök tekintetében az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium,
b) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez
átkerülõ feladat- és hatáskörök tekintetében a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium.
(12) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása
szempontjából a Miniszterelnöki Hivatal jogutódjának az e
kormányrendelet alapján
a) az igazságügyi és rendészeti miniszterhez átkerülõ
feladatkörök tekintetében az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumot,
b) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez
átkerülõ feladatkörök tekintetében a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztériumot
kell tekinteni.
A miniszterelnök helyett:
Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

V. A Kormány tagjainak
rendeletei
A miniszterelnök
2/2009. (IV. 13.) ME rendelete
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek
kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet
módosításáról
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 76. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Ksztv. 71. §
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(2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §
A
kormányhivatalokat
felügyelõ
miniszterek
kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f)
pontjában az „a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli
miniszter” szövegrész helyébe az „az igazságügyi és
rendészeti miniszter” szöveg lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõen megalakuló elsõ
Kormány megalakulásával egyidejûleg lép hatályba, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:
Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai
A Kormány
1047/2009. (IV. 13.) Korm. határozata
a Kormány kabinetjeirõl
A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény 23. § (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva a következõket
határozza el:
1. A Kormány kabinetjeként
a) a Kormánykabinet,
b) a Gazdasági Kabinet,
c) a Nemzetbiztonsági Kabinet,
d) a Társadalompolitikai Kabinet
mûködik.
2. A kabinetek – ha jogszabály vagy kormányhatározat
eltérõen nem rendelkezik – az általuk tárgyalt
elõterjesztések kapcsán állást foglalnak az ügyek
érdemében, ennek keretében véleményt nyilvánítanak,
illetve döntési javaslatot tesznek.
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3. A Kormánykabinet
a) közremûködik a Kormány általános politikájának
meghatározásában,
b) állást foglal a kiemelkedõ jelentõségû szakpolitikai
kérdésekben, ennek során elõzetesen iránymutatást ad, illetve
a fennmaradó vitás kérdések lezárására döntési javaslatot tesz,
c) figyelemmel kíséri a fejlesztéspolitika végrehajtását,
szükség esetén iránymutatást ad a vitás kérdések lezárásához.
4. A Kormánykabinet elnöke a miniszterelnök, további
tagjai a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, a
Gazdasági Kabinet elnöke, a Nemzetbiztonsági Kabinet
elnöke, a Társadalompolitikai Kabinet elnöke, valamint a
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter.
5. A Gazdasági Kabinet a Kormány ügyrendje szerinti
döntés-elõkészítési rendben közremûködik a Kormány
gazdaságpolitikája
és
költségvetési
politikája
végrehajtásának összehangolásában, így különösen részt
vesz a gazdasági tárgyú, valamint a költségvetési
kötelezettségvállalást vagy a hatályos költségvetéstõl
eltérést eredményezõ döntések elõkészítésében, illetve
figyelemmel kíséri a gazdasági folyamatok alakulását,
továbbá az állami költségvetés végrehajtását.
6. A Gazdasági Kabinet elnöke a pénzügyminiszter,
további tagjai a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, a nemzeti gazdasági és fejlesztési miniszter, a
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, az önkormányzati
miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter. A
Gazdasági Kabinet ülésére a Magyar Nemzeti Bank
elnökét, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, a
társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli
minisztert, valamint a Központi Statisztikai Hivatal
elnökét meg kell hívni.
7. A Nemzetbiztonsági Kabinet a Kormány ügyrendje
szerinti döntés-elõkészítési rendben közremûködik a
Kormány honvédelmi és rendvédelmi politikája
végrehajtásának összehangolásában, így különösen részt
vesz a haza védelmét és a szövetségesi kötelezettségek
teljesítését, a közbiztonság, valamint a nemzetbiztonság
védelmét, továbbá az élet- és vagyonvédelmet érintõ
döntések elõkészítésében, illetve figyelemmel kíséri azok
végrehajtását.
8. A Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli
miniszter, további tagjai a honvédelmi miniszter, az
igazságügyi és rendészeti miniszter, a külügyminiszter és
az önkormányzati miniszter. A Nemzetbiztonsági Kabinet
ülésére a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert és a
pénzügyminisztert meg kell hívni.
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9. A Társadalompolitikai Kabinet a Kormány ügyrendje
szerinti döntés-elõkészítési rendben közremûködik a
Kormány
társadalompolitikája
végrehajtásának
összehangolásában, így különösen részt vesz a
társadalompolitikai jelentõségû vagy a társadalompolitikai
következményekkel járó döntések elõkészítésében, illetve
figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
10. A Társadalompolitikai Kabinet elnöke a
társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli
miniszter, további tagjai az egészségügyi miniszter, az
oktatási és kulturális miniszter, az önkormányzati
miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter. A
Társadalompolitikai Kabinet ülésére a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ minisztert és a pénzügyminisztert meg kell
hívni.
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18. Ez a határozat a közzétételét követõen megalakuló
elsõ Kormány megalakulásával egyidejûleg lép hatályba.
19. Hatályát veszti a Kormány kabinetjérõl szóló
1107/2002. (VI. 18.) Korm. határozat, valamint egyes
társadalompolitikai
tárgyú
kormányhatározatok
módosításáról szóló 1059/2004. (VI. 12.) Korm. határozat,
a Kormány kabinetjeirõl szóló 1068/2006. (VII. 13.)
Korm. határozat, a Kormánykabinetrõl szóló 1044/2007.
(VII. 1.) Korm. határozat, a Kormány kabinetjeirõl szóló
1068/2006. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról
szóló 1045/2007. (VII. 1.) Korm. határozat, valamint a
Kormánykabinetrõl szóló 1044/2007. (VII. 1.) Korm.
határozat módosításáról szóló 1097/2007. (XII. 11.)
Korm. határozat.
A miniszterelnök helyett:

11. A kabinet mûködésének rendjét a jogszabályok,
illetve e kormányhatározat keretei között maga alakítja ki.
12. A kabinet akkor határozatképes, ha – személyesen
vagy helyettese útján – tagjainak több mint fele, köztük a
kabinet elnöke jelen van. A kabinet ülésére meghívott
további személyek körét a kabinet elnöke határozza meg.
13. A kabinet állásfoglalásait a kabinet elnöke mondja
ki. Az állásfoglalással egyet nem értõ miniszter a kabinet
ülésén kezdeményezheti, hogy a vitás kérdésben a
Kormány hozzon döntést.
14. A kabinet ülésén a tagokat állami vezetõ
helyettesítheti, azzal, hogy a Kormánykabinet ülésén a
további tagok nem helyettesíthetõek.
15. A kabinet ülésére a feladatkörét érintõ napirendi
pontok tárgyalásához azokat a minisztereket is meg kell
hívni, akik a kabinetnek nem tagjai, illetve azon állandó
meghívottként nem vesznek részt.
16. A kabinet mûködésével összefüggõ titkársági
feladatok ellátásáról a Kabinet elnöke gondoskodik, azzal,
hogy a kabineten tárgyalt elõterjesztésekkel és
jelentésekkel, valamint a kabinet ülésérõl készült
emlékeztetõkkel összefüggõ iratkezelési feladatokat a
Miniszterelnöki Hivatal látja el.
17. A kabinet ülésérõl emlékeztetõ készül, amely
tartalmazza a kabinet ülésének helyét és idõpontját, az
ülésen résztvevõk nevét, a tárgyalt írásbeli anyagok címét és
az elõterjesztõ megjelölését, a napirenden kívül szóba került
ügyek tárgy szerinti ismertetését, a hozzászólók nevét,
valamint a kabinet állásfoglalását. Az ellenvéleményét
fenntartó tag vagy meghívott kérheti, hogy egyet nem
értésének tényét, ellenvéleményének lényegét, illetve a
Kormány döntésének esetleges kezdeményezését a kabinet
ülésérõl készített emlékeztetõ tartalmazza.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

A Kormány
1048/2009. (IV. 13.) Korm. határozata
a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.)
Korm. határozat módosításáról
1. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat (a
továbbiakban: H.) 1. számú melléklet 1. pontjában a „745”
szövegrész helyébe a „730” szöveg, 5. pontjában a „487”
szövegrész helyébe a „494” szöveg, 9. pontjában a „408”
szövegrész helyébe a „416” szöveg lép.
2. A H. 2. számú melléklete a következõ új 4.5. és 8.3.
pontokkal egészül ki:
„4.5. Magyar Szabadalmi Hivatal
219”
„8.3. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási
Irodával együtt) 165”
3. A H. 2. számú melléklet 1. pontjában a „2716”
szövegrész helyébe a „2332” szöveg, 4. pontjában a
„2009” szövegrész helyébe a „2228” szöveg, 8. pontjában
a „727” szövegrész helyébe a „892” szöveg lép.
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4. A H. 2. számú melléklet 1.2.-1.3. pontjai hatályukat
vesztik.
5. Ez a határozat a közzétételét követõen megalakuló
elsõ Kormány megalakulásával egyidejûleg lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:
Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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