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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 168/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásával kapcsolatos 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 39.  § (6) bekezdés a) pontjának
1. és 2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket
rendeli el:

1.  § A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált
munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a következõ 13/A.  §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) Az e rendelet szerinti akkreditációs tanúsítvány iránti új kérelmet 2009. augusztus 31-ig lehet benyújtani. 2009.
szeptember 1-jétõl az akkreditációs tanúsítvány iránti új kérelmek befogadása szünetel.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minõsül új kérelemnek, ha
a)  az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltató a tanúsítvány érvényességi idõtartamának lejártát megelõzõen
aa)  – az alaptanúsítvány kivételével – új akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet nyújt be,
ab)  a tanúsítvány minõsítésének megváltoztatását kéri, vagy adatváltozás  miatt új tanúsítvány kiállítását kéri, vagy
 ac)  a tanúsítványban nem szereplõ telephelyére vonatkozóan akkreditációs tanúsítvány kiállítását kéri, vagy
b)  a kiemelt vagy rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltató legkésõbb a tanúsítvány érvényességi
idõtartamának lejártát követõ 30 napon belül új akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet nyújt be.”

2.  § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról  szóló 177/2005.
(IX. 2.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás keretében a munkáltató részére megtéríthetõ a segítõ tevékenység
idõtartamára járó munkabér és járulékainak együttes összege. A támogatás havi összege nem haladhatja meg a kötelezõ
legkisebb munkabér másfélszeresének és az ahhoz kapcsolódó járulékok együttes összegét.”

3.  § Az R. a következõ 13/A.  §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) Bértámogatás megállapítása iránti új kérelmet 2009. augusztus 31-ig lehet benyújtani. 2009. szeptember 1-jétõl
bértámogatás iránti új kérelmek befogadása szünetel. Bértámogatás iránti új kérelemnek kell tekinteni azt is, ha
a munkáltató bértámogatásban részesül, és a támogatásra vonatkozó hatósági szerzõdésben meghatározott munkavállalói
létszámon felüli létszámú munkavállaló foglalkoztatásához kér bértámogatást.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni arra a védett foglalkoztatóra, aki a bértámogatás
– 5.  § (2) bekezdésében meghatározott – folyósítási idejének lejártát köve tõen – legfeljebb a korábbi bértámogatásra
vonatkozó hatósági szerzõdésben megállapított munkavállalói létszám foglalkoztatásához – új bértámogatás iránti
kérelmet nyújt be. ”

4.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 169/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1.  § Az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Ámr.) XV. fejezetének címe
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„XV. Fejezet
A KINCSTÁRI BIZTOS, AZ ÖNKORMÁNYZATI BIZTOS ÉS A KINCSTÁRNOK”

2.  § Az Ámr. a következõ új 152/A–152/C.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„A kincstárnok
152/A.  § (1) A miniszterelnök – a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe nem tartozó fejezetek kivételével – központi
költségvetési fejezethez, valamint az elkülönített állami pénzalaphoz kincstárnokot jelölhet ki.
(2) A kincstárnokok munkájának összehangolására a pénzügyminiszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által
felkért személyekbõl álló testület mûködik.
152/B.  § (1) Kincstárnok az a természetes személy lehet, aki
a)  felsõfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettséggel és a kijelölés évét megelõzõ 10 évben legalább ötéves szakirányú
költségvetési gyakorlattal rendelkezik,
b)  írásban nyilatkozik, hogy a (2) bekezdésben foglaltak személyére nem jelentenek kizáró okot,
c)  vezetõi megbízással vagy kinevezéssel rendelkezõ köztisztviselõ, valamint
d)  legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal, továbbá jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat
alapján adott mentesítéssel rendelkezik.
(2) Kincstárnokként nem jelölhetõ ki az a természetes személy, aki
a)  az adott fejezethez tartozó,  illetve az alapot kezelõ költségvetési szervnél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
b) a kijelölést megelõzõ három évben az adott fejezethez tartozó,  illetve az alapot kezelõ költségvetési szervnél
foglalkoztatásra irányuló,  illetve rendszeres vagy tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban állt,
c)  az adott fejezethez tartozó,  illetve az alapot kezelõ költségvetési szerv állományába tartozó személynek a Polgári
Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 685.  § b) pontja szerint hozzátartozója.
(3) A kincstárnok e tevékenységét a pénzügyminiszter,  illetve a Pénzügyminisztérium fejezet vonatkozásában
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter irányítja.
(4) A kincstárnok munkáját a Kincstárban mûködõ titkárság segíti.
(5) A kincstárnokot a miniszterelnök megbízólevéllel látja el, amelynek tartalmaznia kell
a)  a fejezet vagy alap megnevezését, székhelyét,
b) a kincstárnok nevét és születési idejét,
c)  a megbízatás idõtartamát,
d)  a 152/C.  § (3) bekezdés b) pontja szerinti összeghatárt.
(6) A kincstárnok e megbízatását a miniszterelnök visszahívással bármikor megszüntetheti. A megszûnésrõl a fejezetet
irányító szerv vezetõjét írásban tájékoztatni kell.
152/C.  § (1) A kincstárnok figyelemmel kíséri a fejezet, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek,  illetve az alap
gazdálkodását, így különösen a források felhasználásának és a feladatoknak az összhangját, a szállítói tartozásállomány és
a vevõállomány alakulását, a bevételek beszedésére és behajtására tett intézkedéseket.
(2) A kincstárnok a feladatát a fejezethez tartozó valamennyi költségvetési szerv és fejezeti kezelésû elõirányzat, valamint az
alapok valamennyi elõirányzatai tekintetében ellátja.
(3) A kincstárnok tevékenysége nem terjed ki
a)  az engedélyezett létszámhoz tartozó illetmény megállapítására vonatkozó, továbbá
b) a megbízólevélben meghatározott összeghatár alatti
kötelezettségvállalások és kifizetések egyenkénti vizsgálatára.
(4) A kincstárnok jogosult a költségvetési szerv vagy az alap gazdálkodásával összefüggésben
a)  a költségvetési szerv állományába tartozó valamennyi személytõl írásbeli és szóbeli tájékoztatást kérni,
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b) a költségvetési szerv kezelésében levõ bármely adatot – ideértve az államtitoknak, szolgálati titoknak, továbbá üzleti 
vagy más titoknak minõsülõ adatokat is – megismerni, az azokat tartalmazó iratokba vagy egyéb adathordozókba
betekinteni, azokról vagy azok egy részérõl a költségvetési szerv költségére másolatot készíteni,
c)  jogosult az egyes kötelezettségvállalásokat elõ ze tesen véleményezni, különösen a célnak  való megfelelõség,
a szükségszerûség, az idõszerûség, a forrásszükséglet, a fedezet megléte,  illetve a kifizetés ütemezettsége vonatkozásában,
d)  jogosult a kifizetéseket megelõzõen vizsgálni a kötelezettségvállalás és a forrás meglétét, a szakmai teljesítésigazolás
megtörténtét, a finanszírozási (likviditási) tervnek megfelelõ ütemezettséget.
(5) A kincstárnok munkájához a Kincstár, a fejezetet irányító szerv és az érintett költségvetési szerv szolgáltatják
a kötelezettségvállalások,  illetve a kifizetések teljesítése elõtti eljárás dokumentumait, valamint az arra vonatkozó
tanúsítványt, összefoglaló adatokat, továbbá folyamatosan biztosítják az adatbázisokból rendelkezésre álló adatokat,
valamint elkészítik a kincstárnok által kért dokumentumokat. A költségvetési szervhez kijelölt kincstári biztos, kincstári
megbízott köteles a kincstárnokot munkájában támogatni.
(6) Ha a kincstárnok tevékenységével összefüggésben célszerûtlen, nem szükségszerû, nem idõszerû vagy fedezet nélküli
kötelezettségvállalást, célszerûtlen vagy idõszerûtlen kifizetést,  illetve ezek elõkészületét észleli, arról haladéktalanul
tájékoztatnia kell az érintett költségvetési szerv vezetõjét, továbbá értesítenie kell a pénzügyminisztert,  illetve
a Pénzügyminisztérium fejezet vonatkozásában a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert. A pénzügyminiszter,  illetve
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter az értesítés alapján az érintett fejezetet irányító szerv vezetõjével haladéktalanul
egyeztetést kezdeményez. A tájékoztatással érintett kötelezettségvállalást nem lehet megtenni,  illetve a kifizetést nem lehet 
teljesíteni mindaddig, amíg az e bekezdés szerinti egyeztetés nem történt meg.
(7) A kincstárnok a tevékenységérõl havonta írásban beszámol a fejezetet irányító szerv és a pénzügyminiszter,  illetve
a Pénzügyminisztérium fejezet tekintetében a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter részére.”

3.  § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1141/2009. (VIII. 26.) Korm. határozata
a DATÉSZ Dél-Alföldi Termelõi Értékesítõ Szervezetek Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaságnak a zöldség-gyümölcs ágazattal összefüggõ tevékenységét elõsegítõ
intézkedések elõkészítésérõl  szóló 1105/2009. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

1. A DATÉSZ Dél-Alföldi Termelõi Értékesítõ Szervezetek Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaságnak a zöldség-gyümölcs ágazattal összefüggõ tevékenységét elõsegítõ intézkedések elõkészítésérõl  szóló 
1105/2009. (VII. 6.) Korm. határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. A Kormány:
a)  felhívja a pénzügyminisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon arról, hogy az RFH Zrt. összesen 600 millió forintot
biztosítson a DATÉSZ Zrt. részére többségi tulajdon eléréséhez szükséges tõkeemelés és legalább ötéves idõtartamra  szóló,
piaci kamattal nyújtott tagi kölcsön formájában;
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal
b) szükségesnek tartja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló 2001. évi XX. törvény 2.  § k) pontja alapján
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továb biak ban: MFB Zrt.) a DATÉSZ Dél-Alföldi Zrt. számára az 1. pontban meghatározott
üzleti terv végrehajtásához legfeljebb 435 millió forint forgóeszközhitelt nyújtson 90%-os állami készfizetõ kezességvállalás
mellett, piaci kamattal 5 éves futamidõvel, ezen belül 1 éves türelmi idõvel; az állami kezességvállalás a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérõl  szóló 2008. évi CII. törvény 35.  § (2) bekezdése szerinti keretet terheli;
Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
c)  felhívja a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a DATÉSZ Zrt. által – a Magyar Állam
részére – fizetendõ kezességvállalási díjra;
Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
d)  felhatalmazza a pénzügyminisztert arra, hogy a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter c) pontban tett javaslata
alapján a kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást a DATÉSZ Zrt.-vel megkösse.
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal”

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a következõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 64/2009. (VIII. 26.) ME határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101.  § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – az oktatási és kulturális miniszter
elõ ter jesz tésére –

a Wekerle Sándor Üzleti Fõiskolán

dr. Borbély Attila fõiskolai tanárt – a 2009. október 1-jétõl 2012. szeptember 30-áig terjedõ idõtartamra – a rektori teendõk
ellátásával megbízom.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 65/2009. (VIII. 26.) ME határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101.  § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben, az oktatási és kulturális miniszter
elõ ter jesz tésére – 2009. szeptember 1-jei hatállyal –

Abayné dr. Hamar Enikõt,
dr. Baráth Hajnalt,
dr. Bencsik Attila Lajost,
dr. Berki Erzsébetet,
dr. Bernek Ágnest,
dr. Bódi Zoltánt,
dr. Bodnár Ildikót,
dr. Borszéki Évát,
dr. Cser Józsefet,
dr. Dezsõ Gergelyt,
dr. Domonkosi Ágnest,
dr. Drávavölgyi Tibort,
dr. Duma Lászlót,
Ferencziné dr. Ács Ildikót,
dr. Fischer Alajost,
dr. Gadó Klárát,
dr. Gyöngyösy Zoltánt,
dr. Hadházy Antalt,
dr. Hajtó János Pétert,
dr. Hamsovszki Szvetlanát,
dr. Horváth Sándort,
dr. Jandala Csillát,
dr. Jászberényi József Lászlót,
dr. Jekõ Józsefet,
dr. Juhász Ferencet,
dr. Jusztin Mártát,
dr. Kakuszi Béla Pétert,
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dr. Karácsony-Molnár Erikát,
dr. Koncz Gábort,
dr. Kóródi Mártát,
dr. Kováts Erzsébetet,
Kovátsné dr. Loch Ágnest,
dr. Kurtán Lajosné dr. Vadászlaki Ilonát,
dr. Lámer Gézát,
dr. Lénárt Csaba Istvánt,
Luxné dr. Vincze Juditot,
dr. Mikáczó Andreát,
dr. Molnár Sándor Miklóst,
dr. Muha Lajost,
Nábrádiné dr. Jurasek Ibolyát,
dr. Nádor Évát,
dr. Noszkay Erzsébetet,
dr. Odrobina Lászlót,
dr. Pajor Enikõt,
dr. Pénzes Ibolya Rózsát,
dr. Rabár Ferencet,
dr. Rácz Olivért,
dr. Sándor Tibort,
dr. Sipos Mariannát,
dr. Steklács Jánost,
dr. Szarvas Lászlót,
dr. Szebeni Jánost,
dr. Székács Annát,
dr. Szilágyi Klárát,
dr. Sztanáné dr. Babics Editet,
dr. Takács Mártát,
dr. Teszler Borisz Istvánt,
dr. Tokos Zoltánt,
Tóth Attiláné dr-t,
dr. Vándor Jánost,
dr. Várhelyi Tamást,
dr. Várkonyi Andreát,
dr. Varsányi Juditot,
dr. Vingender Istvánt,
dr. Zachár Lászlót,
dr. Zimányi Krisztinát,
dr. Zobay Béla Andrást
fõiskolai tanárrá
kinevezem.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a
http://koz lony.magyar orszag.hu hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron 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.


