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Tar ta lom jegy zék

9/2010. (IX. 17.) NEFMI 
rendelet

A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól
 szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról 23004

16/2010. (IX. 17.) VM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek,
technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás
igénylésérõl 23005

228/2010. (IX. 17.) KE 
határozat

A Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
– egységes szerkezetben – 23010

229/2010. (IX. 17.) KE 
határozat

A Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Hivatala 
vezetõjének kinevezésérõl 23011

230/2010. (IX. 17.) KE 
határozat

A Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetõjének 
kinevezésérõl 23012

231/2010. (IX. 17.) KE 
határozat

A Köztársasági Elnöki Hivatal Jogi, Alkotmányossági 
és Közigazgatási Hivatala vezetõjének kinevezésérõl 23012

232/2010. (IX. 17.) KE 
határozat

A Köztársasági Elnöki Hivatal Külügyi Hivatala vezetõjének 
kinevezésérõl 23012

1197/2010. (IX. 17.) Korm. 
határozat

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma új tagjainak
megbízásáról és az alapító okirat módosításáról 23013

1198/2010. (IX. 17.) Korm. 
határozat

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága 
elnökének az OTKA 2009. évi mûködésérõl készített 
beszámolójáról 23013
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti erõforrás miniszter 9/2010. (IX. 17.) NEFMI rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól  szóló 
15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 39.  § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának 
részletes szabályairól  szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„e) a foglalkoztatási rehabilitációért felelõs miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium),
valamint”

2.  § Az R. 3.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének megállapítását a hatósági keretszerzõdés
érvényességi ideje alatt évente kell kérelmezni. A kérelmet a foglalkoztatási rehabilitációért felelõs miniszter bírálja el.
A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a minisztériummal megkötött hatósági keretszerzõdésben,
valamint az éves támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag kell folyósítani. A 2010. január 1-jén
hatósági keretszerzõdéssel rendelkezõ támogatottnak a 2010. évben megítélt költségkompenzációs támogatásból
– legfeljebb az éves támogatás 2/12-ed részének erejéig – szeptember, október hónapokra egyszeri elõleg
folyósítható, amennyiben ezt 2010. szeptember 30-ig a Hivatalnál kérelmezi.”

3.  § Az R.
a) 4.  § (6) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási rehabilitációért

felelõs miniszter”, valamint az „az SZMM-mel” szövegrész helyébe az „a minisztériummal”,
b) 5.  § (6) bekezdés b) pontjában, 6.  § (5) bekezdésében, valamint 7.  § (1) bekezdésében az „az SZMM” szövegrész

helyébe az „a minisztérium”,
c) 6.  § (4) bekezdésében az „Az SZMM” szövegrész helyébe az „A minisztérium”
szöveg lép.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 16/2010. (IX. 17.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez nyújtott támogatás igénylésérõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. gép: az 1. mellékletben meghatározott gépcsoportokba, gépváltozatokba és gépkatalógusi kódok alá tartozó

mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések;
2. gépár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege;
3. gépkatalógus: a VM Mezõgazdasági Gépesítési Intézete által készített, az adott borászati évre vonatkozó, az e rendelet

hatálybalépésének napján lezárt, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján
közzétett gépek mûszaki-technológiai adatait tartalmazó gyûjtemény, amely többek között tartalmazza a gépárat, és
a gép esetleges energiatakarékos jellegére  való utalást;

4. KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV
törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás;

5. nagyvállalat: mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minõsülõ vállalkozás, amely 750 fõnél kevesebb munkavállalót
foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelõ forintösszeg, a létszám és
az árbevétel megállapításakor számításba kell venni a KKV törvény 4.  §-ában meghatározott partner- és kapcsolódó
vállalkozások létszámát és árbevételét;

6. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
8. számú mellékletében meghatározottak szerinti vállalkozás.

2. A támogatás jellege, mértéke

2.  § (1) Támogatás kizárólag olyan új gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja
a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekrõl  szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésrõl
 szóló rendelet”) XIb. mellékletében említett termékek elõállítása vagy forgalmazása.

(2) Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerû géppel lecseréli a meglévõ gépet, vagy annak
részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapvetõen megváltoztatná a termelés
jellegét vagy az alkalmazott technológiát.

3.  § (1) Az egy kérelmezõ által igényelhetõ támogatási összeg támogatási idõszakonként legalább 1 000 000 Ft, legfeljebb
400 000 000 Ft lehet.

(2) A támogatási intenzitás KKV esetében 30%.
(3) A támogatási intenzitás nagyvállalat esetében 20%.
(4) A támogatás alapjául a számlán vagy a gépkatalógusban szereplõ gépár nettó értéke közül a kisebb szolgál.
(5) E rendelet alapján a 2010/2011. borpiaci évben támogatásra fordítható keretösszeg 7 500 000 euró.

4.  § (1) A támogatási keretösszeg forintra történõ átszámítása a határozathozatal évének január 1-jén érvényes, az Európai
Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által jegyzett középárfolyamon történik.

(2) Ha a 2010/2011. borpiaci évben benyújtott támogatási kérelmek alapján az összesített támogatási igény a 3.  §
(5) bekezdésben meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó
támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a 2011/2012. borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor.
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3. A támogatás igénybevételének a feltételei

5.  § (1) Támogatást az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet igényelhet, aki vagy amely õstermelõ vagy egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság,
szövetkezet, amely a KKV törvény alapján KKV-nak vagy nagyvállalatnak minõsül (a továbbiakban: kérelmezõ).

(2) Nem igényelhet támogatást az a kérelmezõ, aki vagy amely:
a) a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében a SAPARD-ból, az AVOP-ból és az EMVA-ból finanszírozott

támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik;
b) nem rendelkezik a szabályszerû mûködéshez szükséges hatósági engedélyekkel vagy igazolásokkal;
c) nem rendelkezik a számla teljesítésének idõpontjában kezdõdõ termékfelelõsségi, jótállási és szavatossági

jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal;
d) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak minõsül;
e) a támogatási kérelem benyújtásakor csõd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, gazdálkodási

tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt áll;
f) nem rendelkezik egyszerûsített adóraktári engedéllyel, vagy pezsgõadóraktári engedéllyel vagy a borászati

üzemre vonatkozó mûködési engedéllyel;
g) bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik;
h) mulasztási vagy minõségvédelmi bírság tartozással rendelkezik;
i) jogerõs ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik.

6.  § Nem igényelhetõ támogatás olyan gépre, amely:
a) nem szerepel a gépkatalógusban,
b) nem került a kérelmezõ 100%-os tulajdonába, vagy
c) a gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idõ telt el.

7.  § (1) Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehetõ igénybe:
a) a gép használatba vételének és üzemeltetésének helye a Magyar Köztársaság területén van;
b) a gépet a támogatási döntés közlésétõl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelõen, a vonatkozó

engedélyek és elõírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);
c) az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a gép nem idegeníthetõ el és nem adható bérbe, de jótállás

alapján történõ csere, amortizáció, lopás, mûködésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon történõ bejelentést követõen – a bejelentés alapjául szolgáló eseményt
igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból azonos rendeltetésû, azonos vagy jobb paraméterekkel
rendelkezõ gépre lecserélhetõ;

d) a kérelmezõnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a gép üzemeltetésének lehetõségét
biztosító kizárólagos joggal.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentést legalább 3 munkanappal a gép tervezett cseréjének megkezdése elõtt
kell az MVH részére benyújtani. A bejelentésnek tartalmaznia kell a gép pótlásának határidejét.

4. A támogatási kérelem benyújtása

8.  § (1) A támogatási kérelmet az MVH részére kell benyújtani az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH
honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványon a kérelmezõnek meg kell adnia
a) a regisztrációs számát,
b) a támogatási kérelem benyújtásának évét megelõzõ évben

ba) az általa foglalkoztatottak számát, és
bb) az elért éves nettó árbevételét,

c) az elszámolni kívánt számla
ca) sorszámát,
cb) a kiállítás idõpontját,
cc) számlatételének megnevezését,
cd) számlatételének gépkatalógus szerinti azonosítóját,
ce) számlatételének gyári számát,
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cf) számlatételének használatba vételi helyét,
cg) nettó vételárát,
ch) devizanemét,
ci) a számlatételének darabszámát, és

d) a gazdasági aktáját vezetõ hegybíró nevét és elérhetõségét.
(2) A támogatási kérelmet 2010. október 16. és 2011. március 31. között lehet benyújtani.
(3) Az agrárpolitikáért felelõs miniszter a forráskimerülésrõl közleményt ad ki.
(4) Egy kérelmezõ egy benyújtási idõszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a gép vásárlásához kapcsolódó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolatát;
b) a borászati hatóság által kiállított, a 2. mellékletben meghatározott tartalmú hatósági bizonyítvány eredeti

példányát;
c) az egyszerûsített adóraktári vagy pezsgõadóraktári engedély, és a borászati üzemre vonatkozó mûködési

engedély másolatát;
d) ha a gép használatbavétele, forgalomba helyezése, üzemeltetése engedélyköteles, akkor a jogerõs

használatbavételi, forgalomba helyezési, üzemeltetési engedély másolatát;
e) ha a gép használatba vétele nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon  valósul meg, az azt

igazoló teljes bizonyító erejû okiratot a 3. melléklet szerint, amely alapján a kérelmezõ jogosult a mûveletet
meg valósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni; és

f) idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkezõ
személy által készített magyar nyelvû fordítást.

9.  § (1) A támogatási kérelemben az elszámolás alapját csak a gép nettó beszerzési költsége képezheti, amelyet a gép
vásárlásáról a kérelmezõ nevére kiállított, pénzügyileg rendezett számla igazol.

(2) A kiadások igazolására e rendelet hatálybalépését követõen kiállított számla kerülhet elszámolásra.
(3) Egy számla csak egy támogatási kérelemhez számolható el.
(4) A számlán fel kell tüntetni a tétel vámtarifa számát vagy Kombinált Nomenklatúra-kódját, a regisztrációs számot,

valamint azt, hogy a számla támogatás elszámolása céljából benyújtásra került.
(5) Ha a számla nem felel meg a számvitelrõl  szóló törvény vagy az általános forgalmi adóról  szóló törvény formai vagy

tartalmi elõírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el.

10.  § (1) Kizárólag a készpénzzel vagy banki átutalással a támogatási kérelem benyújtásáig 100%-ban kiegyenlített kiadások
fogadhatók el a támogatás alapjaként. Csereszerzõdéses – ún. „kompenzációs” – számlák, számlaösszegek és lízing
konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a támogatás alapjául. Az ilyen módon kiegyenlített összegek
alapján támogatás nem fizethetõ.

(2) A forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla esetén, a forintra történõ átszámítás az e rendelet hatálybalépésének
napján érvényes EKB által jegyzett középárfolyamon történik.

(3) A számla nem kerül elfogadásra, ha az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az a 9.  §-ban felsorolt feltételeknek
nem felel meg.

(4) A számla elutasítását vonja maga után, ha a számlát más támogatáshoz elszámolták.

5. A kérelem hiánypótlása

11.  § (1) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetében az MVH a kérelmezõt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
(2) Az elbírálás sorrendjét a hiánypótlás beérkezésének idõpontja határozza meg.

6. A támogatás kifizetése

12.  § (1) A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a gépvásárlás számlával igazolt meg valósulásának adminisztratív,
valamint helyszíni ellenõrzése megtörtént.

(2) Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.
(3) A támogatás kifizetésének legkésõbbi határideje 2011. október 15.
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7. Jogkövetkezmények

13.  § (1) Az a kérelmezõ, aki a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának
rendjérõl, továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl  szóló 127/2009. (IX. 29.)
FVM rendeletben [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] meghatározott szüreti, termelési vagy
készletjelentési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, nem jogosult az e rendelet szerint támogatás
igénybevételére sem a kötelezettség nem teljesítésének borpiaci évében, sem az azt követõ borpiaci évben.

(2) Azon kérelmezõ esetében, aki a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy
készletjelentési kötelezettségét a határidõ lejárta után teljesíti, de ezt a kötelezettségét a határidõ lejártát követõ
legfeljebb 10 munkanapon belül pótolja, a megítélhetõ támogatás összegét az MVH késedelmes munkanaponként
a megítélhetõ támogatási összeg 1/11-ed részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre
a kérelmezõ a határidõig benyújtott jelentés esetén lett volna jogosult.

8. Záró rendelkezések

14.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

15.  § Ez a rendelet
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl  szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös
piacszervezésrõl  szóló rendelet”) 103u. cikkének, valamint

b) a borpiac közös szervezésérõl  szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági
rendelet 17–20. cikkeinek

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 16/2010. (IX. 17.) VM rendelethez

A támogatható gépek, a mezõgazdasági gépkatalógus – szõlészeti, borászati gépei 
gépváltozatok szerint (legkisebb egység)

A B
1. Gépváltozat Gépváltozat kódja
2. Szõlõfeldolgozás gépei, berendezései 1710
3. A borkészítés gépei, berendezései 1720
4. A bor tárolásának gépei, berendezései 1730
5. A bor palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai 1740
6. A pezsgõgyártás gépei, berendezései 1750
7. A pezsgõ palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai 1760
8. A szõlõfeldolgozás, bor- és pezsgõkészítés egyéb gépei 1790
9. Szõlõfeldolgozás gépei 3324

10. Bor- és pezsgõkészítés gépei 6313
11. Bor- és pezsgõtárolók (hordók, tartályok, erjesztõtartályok) 6314
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2. melléklet 16/2010. (IX. 17.) VM rendelethez

A borászati hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány adattartalma

1. kérelmezõ neve, regisztrációs száma;
2. igazolás arra vonatkozóan, hogy a oooo-oooo gépkódú gép az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból

a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igénylésérõl  szóló 16/2010. (IX. 17.)
VM rendelet 2.  § (2) bekezdése szerinti beruházásnak minõsül-e;

3. igazolás arról, hogy a oooo-oooo gépkódú gép javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a mezõgazdasági 
piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekrõl  szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésrõl  szóló
rendelet”) XIb. mellékletében említett termékek elõállítása vagy forgalmazása;

4. igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzemnek bor forgalomba hozatali járuléktartozása van-e;
5. igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzemnek mulasztási vagy minõségvédelmi bírság tartozása van-e;
6. igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzem ideiglenes bezárását jogerõs határozattal elrendelték-e;
7. keltezés, aláírás.

3. melléklet a 16/2010. (IX. 17.) VM rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat adattartalma

1. tulajdonos neve, címe;
2. kérelmezõ neve, regisztrációs száma;
3. a gép használatba vételi helye;
4. a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy:
4.1. megismerte a kérelmezõ által az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai

berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igénylésérõl  szóló 16/2010. (IX. 17.) VM rendelet alapján
benyújtandó kérelem tartalmát,

4.2. a gép beszerzéséhez hozzájárul, és
4.3. a kérelmezõ jogosult az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;
5. keltezés, tulajdonos aláírása;
6. tanúk adatai (név, lakóhely, aláírás).
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 228/2010. (IX. 17.) KE határozata
a Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
– egységes szerkezetben –

A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb Bíróság elnöke
tiszteletdíjáról és juttatásairól  szóló 2000. évi XXXIX. törvény 10.  §-a alapján – tekintettel az államháztartásról  szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88.  §-ára – a köztársasági elnök feladatai ellátásának segítése céljából Köztársasági Elnöki Hivatal mûködik
az alábbiak szerint:

A Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okirata:
1. Az alapító szerv megnevezése: köztársasági elnök

A költségvetési szerv hivatalos neve: Köztársasági Elnöki Hivatal
A Köztársasági Elnöki Hivatal elnevezésének hivatalos rövidítése: KEH
A Köztársasági Elnöki Hivatal jogi személy.
A Köztársasági Elnöki Hivatal közfeladata a köztársasági elnök segítése feladatainak ellátásában.
A Köztársasági Elnöki Hivatal illetékessége országos és kizárólagos.
A Köztársasági Elnöki Hivatal által ellátott alaptevékenység megjelölése a szakágazati rend szerint: 841101
Államhatalmi szervek tevékenysége.
A Köztársasági Elnöki Hivatal által ellátott alaptevékenység megjelölése a szakfeladati rend szerint: 841113
Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége.
A Köztársasági Elnöki Hivatal székhelye: Sándor-palota, 1014 Budapest, I. kerület, Szent György tér 1.
A Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalos postai címe: 1536 Budapest, Pf. 227.
A Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalos honlapjának címe: www.keh.hu

2. A Köztársasági Elnöki Hivatal önálló szervezeti egységekbõl épül fel: a Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatala, 
a Társadalmi Kapcsolatok Hivatala, valamint a Külügyi Hivatala (együttesen a továbbiakban: Hivatalok).
A Hivatalokat, mint a Köztársasági Elnöki Hivatal önálló szervezeti egységeit, a Köztársasági Elnök irányítása mellett,
a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelõen a Hivatalvezetõk vezetik. Felelõsek a Köztársasági
Elnöki Hivatal jogszerû és hatékony mûködéséért, biztosítják az egyes hivatalokhoz tartozó szervezeti egységek
összehangolt mûködését.
A Hivatalvezetõket a Köztársasági Elnök nevezi ki és menti fel, és gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat.
Ahol a jogszabály Hivatalvezetõt említ, azon – amennyiben a szabály jellegébõl más nem következik – a KEH
vonatkozásában a Külügyi Hivatalvezetõt, a Társadalmi Kapcsolatok Hivatalvezetõjét, valamint a Jogi,
Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatalvezetõt is érteni kell.
A Hivatalvezetõk javadalmazása és besorolása a közigazgatási államtitkáréval esik egy tekintet alá.
A Hivatalok a mûködési területüket érintõ kérdésekben munkájuk elõsegítése érdekében szorosan együttmûködnek.

3. Pénzügyi és költségvetési vonatkozásban (így különösen az 1992. évi XXXVIII. törvény 49.  § tekintetében) a KEH, mint
költségvetési szerv vezetõjének és a fejezetgazdának a Hivatalvezetõ-helyettes tekintendõ. A belsõ szabályzatokban
meghatározottak alapján a Köztársasági Elnöki Hivatal nevében kötelezettséget vállal. A Hivatalvezetõ-helyettest
a Köztársasági Elnök nevezi ki és menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.
A Hivatalvezetõ-helyettes javadalmazása és besorolása a helyettes államtitkáréval esik egy tekintet alá.

4. A Köztársasági Elnöki Hivatal önálló szervezeti egységei továbbá: az Elnöki Titkárság és a Honvédelmi Fõosztály.
Az önálló szervezeti egységek vezetõi tekintetében a munkáltatói jogokat a Köztársasági Elnök gyakorolja.

5. A Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársainak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról  szóló
1992. évi XXIII. törvény, illetve a Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.

6. A Köztársasági Elnöki Hivatal általános képviseletét a Hivatalvezetõ-helyettes, akadályoztatása esetén a Köztársasági
Elnök, illetve a Hivatalvezetõ-helyettes rendelkezései alapján, a helyettesítésre kijelölt Hivatalvezetõ látja el. Az egyéb
eseti képviselet módját a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.
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7. A Köztársasági Elnöki Hivatal vállalkozási tevékenységet nem lát el. A Köztársasági Elnöki Hivatal mûködési költségeit
a központi költségvetés Köztársasági Elnökség fejezete állapítja meg. A Köztársasági Elnökség fejezet önállóan
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve a Köztársasági Elnöki Hivatal.
A II. Köztársasági Elnökség fejezetet irányító szerv a Köztársasági Elnöki Hivatal, vezetõje a Hivatalvezetõ-helyettes.

8. A Köztársasági Elnöki Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási
Hivatalvezetõ állapítja meg, és a köztársasági elnök hagyja jóvá. A Köztársasági Elnöki Hivatal hivatali szabályzatait
a Hivatalvezetõ-helyettes állapítja meg.

9. A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely – az Alkotmány, a vonatkozó törvények és
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen – segíti a Köztársasági Elnököt feladatainak ellátásában. Ennek
keretében különösen:
– szakmai segítséget nyújt a köztársasági elnök hatáskörei gyakorlásához;
– hivatalos kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, társhatóságokkal;
– ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, mûködési, általános igazgatási, valamint közszolgálati

ügyeinek intézését;
– részt vesz a köztársasági elnök hivatalos belföldi és külföldi programjainak elõkészítésében és lebonyolításában;
– részt vesz a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintõ hivatalos kapcsolattartásban, tájékoztatásban,

levelezésben;
– a jogszabályoknak megfelelõen biztosítja a személyes adatok védelmét, az állami és szolgálati titok védelmét,

szolgáltatja a közérdekû adatokat, üzemelteti a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapját;
– ellátja a Sándor-palota és az elnöki rezidencia kezelésével, fenntartásával és üzemeltetésével járó feladatokat;
– a jogszabályoknak megfelelõen ellátja a volt köztársasági elnökök szolgálati lakásának kezelésével járó

feladatokat;
– a törvénynek megfelelõen kétfõs titkárságot tart fent a volt köztársasági elnökök részére.

10. E határozat 2010. szeptember 16-án lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a köztársasági elnök 70/2009.
(VI. 11.) KE határozata a Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okiratáról.

Budapest, 2010. szeptember 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: I-1/02395-1/2010.

A köztársasági elnök 229/2010. (IX. 17.) KE határozata
a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Hivatala vezetõjének 
kinevezésérõl

A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb Bíróság elnöke
tiszteletdíjáról és juttatásairól  szóló 2000. évi XXXIX. törvény 10.  §-ának (3) bekezdése alapján Kiss Norbertet a Köztársasági Elnöki
Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Hivatala vezetõjévé 2010. szeptember 16-ai hatállyal kinevezem.

Budapest, 2010. szeptember 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-9/03658/2010.
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A köztársasági elnök 230/2010. (IX. 17.) KE határozata
a Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetõjének kinevezésérõl

A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb Bíróság elnöke
tiszteletdíjáról és juttatásairól  szóló 2000. évi XXXIX. törvény 10.  §-ának (3) bekezdése alapján Szabó Györgyöt a Köztársasági Elnöki
Hivatal helyettes vezetõjévé 2010. szeptember 16-ai hatállyal kinevezem.

Budapest, 2010. szeptember 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-9/03659/2010.

A köztársasági elnök 231/2010. (IX. 17.) KE határozata
a Köztársasági Elnöki Hivatal Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatala 
vezetõjének kinevezésérõl

A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb Bíróság elnöke
tiszteletdíjáról és juttatásairól  szóló 2000. évi XXXIX. törvény 10.  §-ának (3) bekezdése alapján dr. Cservák Csabát a Köztársasági
Elnöki Hivatal Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatala vezetõjévé 2010. szeptember 16-ai hatállyal kinevezem.

Budapest, 2010. szeptember 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-9/03656/2010.

A köztársasági elnök 232/2010. (IX. 17.) KE határozata
a Köztársasági Elnöki Hivatal Külügyi Hivatala vezetõjének kinevezésérõl

A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb Bíróság elnöke
tiszteletdíjáról és juttatásairól  szóló 2000. évi XXXIX. törvény 10.  §-ának (3) bekezdése alapján Vajna Mártont a Köztársasági Elnöki
Hivatal Külügyi Hivatala vezetõjévé 2010. szeptember 16-ai hatállyal kinevezem.

Budapest, 2010. szeptember 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-9/03657/2010.
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A Kormány 1197/2010. (IX. 17.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma új tagjainak megbízásáról 
és az alapító okirat módosításáról

A Kormány
1. visszavonja Szentesi Ferencnek, F. Takács Istvánnak, Bodor Tibornak, Rimóczi József Imrének, valamint Szerémi

Lászlónénak a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kuratórumában, az állami alapító által
kijelölt tagi megbizatását, és az Alapítvány Alapító Okiratának V/1. pontja alapján a kuratóriumi tagság ellátásával
dr. Földi Enikõt, Fülöp Attilát, Deák Csabát, Bartal Anna Máriát és Kovács Balázs Gyulát megbízza;

2. felkéri az alapításban részt vett szervezeteket az Alapító Okirat ehhez szükséges módosításának aláírására;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

3. felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapító Okirat módosításának bírósági
nyilvántartásba vétele során a Kormány nevében eljárjon, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot a Kormány nevében aláírja, továbbá gondoskodjék a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat – a bírósági nyilvántartásba vételt követõen – Magyar Közlönyben történõ közzétételérõl.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: szöveg szerint azonnal

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének 
az OTKA 2009. évi mûködésérõl készített beszámolójáról

1. A Kormány tudomásul veszi az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének beszámolóját
az OTKA 2009. évi mûködésérõl.

2. Meg kell vizsgálni az OTKA céljait szolgáló források középtávú bõvítésének lehetõségeit.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2010. december 31.
3. A Magyar Tudományos Akadémia és az OTKA Bizottság bevonásával meg kell vizsgálni az Országos Tudományos

Kutatási Alapprogramról  szóló törvény módosításának szükségességét, különös tekintettel a támogatás-felhasználás
kérdéseire.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2010. december 31.
4. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében  való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai

Koordinációs Tárcaközi Bizottság mûködésérõl  szóló 1169/2010. (VIII.18.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.)
2. számú mellékletének 51. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szakértõi csoport
A szakértõi csoportot vezetõ

minisztérium/központi államigazgatási szerv
A szakértõi csoport tagjainak 

indikatív listája)

„51. Szociálpolitika 
és esélyegyenlõség

NEFMI KIM, KüM, NGM, VM, NFM, NFÜ,
OMMF”
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5. A H. 2. számú melléklete a következõ 52. ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 52. pont számozása 53. pontra
változik:

(Szakértõi csoport
A szakértõi csoportot vezetõ

minisztérium/központi államigazgatási szerv
A szakértõi csoport tagjainak 

indikatív listája)

„52. Társadalmi befogadás KIM minden minisztérium”

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
7. E határozat 4–5. pontja a határozat hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a pont a határozat

hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Orbán Viktor 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 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium   
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
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.
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: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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