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Tar ta lom jegy zék

274/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

A magyar–horvát államhatárt Drávaszerdahely és Donji Miholjac
(Alsómiholjac) között keresztezõ Városföld–Slobodnica nagynyomású
földgázszállító vezeték vámúttá nyilvánításáról 27109

275/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

A szerzõdésekben elõírt kamat egyoldalú módosításának feltételeirõl 27109

276/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

Az egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27110

277/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól  szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
módosításáról 27112

278/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

A tûzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásának
a központi költségvetésbe történõ befizetése és elszámolása rendjérõl,
valamint felhasználásának és ellenõrzésének módjáról  szóló 180/1998.
(XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról 27114

279/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ
finanszírozásának részletes szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról 27115

280/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról  szóló 190/2008.
(VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedés szabályairól  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról 27116

281/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. 
(X. 20.) Korm. rendelet módosításáról 27118

282/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

A honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól  szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és más
Magyar Honvédséget érintõ kormányrendeletek módosításáról 27119

283/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár 
feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és a bírósági
ügyintézõk által ellátható egyes feladatokról  szóló 56/2008. (III. 26.) Korm.
rendelet módosításáról 27124

284/2010. (XII. 15.) Korm. 
rendelet

Egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról 27125

16/2010. (XII. 15.) KIM 
rendelet

Az európai területi együttmûködési csoportosulással kapcsolatos
jóváhagyási eljárás részletes szabályairól 27154

1278/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról 27156

1279/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról 27158
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1280/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A Felsõzsolcán és környékén tervezett, árvízkárok megelõzését szolgáló
beruházások meg valósításáról 27160

1281/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A nyugdíjreform végrehajtásának koncepcionális irányairól és a szabad
nyugdíjpénztár-választással összefüggõ feladatokról 27161

1282/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A rendvédelmi szervek egységes moduláris alapú képzési rendszerének
kialakításához szükséges intézkedésekrõl 27163

1283/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

Az állambiztonsági szolgálatoknál keletkezett iratokkal összefüggõ
kormányzati feladatokról 27163

1284/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

Az ÚMFT VOP 2009–2010-es akciótervének módosításáról 27164

1285/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

Az Európai Unió Tanácsa 2011-es magyar elnökségére  való felkészülés
egyes kommunikációval összefüggõ és operatív feladatairól 27164

1286/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetésekhez pótelõirányzat
biztosításáról a központi költségvetés általános tartaléka terhére 27165

1287/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus
Egyház számára a 2010-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra
elkülönített költségvetési keret elosztásáról 27166

1288/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A Magyarország 2010. évi klímafinanszírozási kötelezettségvállalásának
teljesítése érdekében szükséges intézkedésekrõl 27170

1289/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

Az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza–Vásárosnamény között projekt
kivitelezése címû 5 milliárd forintot meghaladó tervezett beruházási
költségû projekt elõkészítésének és koncepciójának elfogadásáról 27171

1290/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

Az MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl  szóló 
1087/2008. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról 27172

1291/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselõ személyek
kijelölésérõl  szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról 27172

1292/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás
jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról  szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat
módosításáról, valamint a szervezeti integrációban részt vevõ költségvetési
szervek létszámgazdálkodását érintõ egyes átmeneti intézkedésekrõl 27173

1293/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A kötelezõ egészségbiztosítás természetbeni alapellátásainak és a
méltányossági gyógyszertámogatás 2010. év végi finanszírozásához
szükséges lépésekrõl 27174

1294/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából
történõ felhasználásról, valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésébõl eredõ
feladatok és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendeletben meghatározott feladatok összehangolásáról szóló 1208/2010.
(X. 6.) Korm. határozat módosításáról 27175

1295/2010. (XII. 15.) Korm. 
határozat

A Külügyminisztérium Nemzetközi fejlesztési együttmûködés fejezeti
kezelésû elõirányzat részére pótelõirányzat biztosításáról a központi
költségvetés általános tartaléka terhére 27178
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 274/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
a magyar–horvát államhatárt Drávaszerdahely és Donji Miholjac (Alsómiholjac) között keresztezõ
Városföld–Slobodnica nagynyomású földgázszállító vezeték vámúttá nyilvánításáról

A Kormány a közösségi vámjog végrehajtásáról  szóló 2003. évi CXXVI. törvény 81/A.  §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A magyar–horvát államhatárt Drávaszerdahely és Donji Miholjac (Alsómiholjac) között keresztezõ
Városföld–Slobodnica nagynyomású földgázszállító vezeték, amely a C248 és a C249 határjel közelében metszi
az államhatárt, 2010. december 2. napjától vámútként megnyílik.

2.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
a szerzõdésekben elõírt kamat egyoldalú módosításának feltételeirõl

A Kormány a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  § (1) bekezdésének o) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el.

1.  § (1) A pénzügyi intézmény a fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzõdés vagy pénzügyi lízingszerzõdés
kamatát az ügyfél számára kedvezõtlenül kizárólag a kamat mértékére ténylegesen hatást gyakorló, az alábbi
feltételek bekövetkezése esetén módosíthatja:
a) a hitelezõ (2) bekezdés szerinti forrásköltségeinek, forrásszerzési lehetõségeinek kedvezõtlen változása,
b) a hitelkockázat (4) bekezdésben meghatározott változása,
c) a hitelezõ adott tevékenységének költségeit növelõ, a hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerzõdés szerinti

jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintõ jogszabályváltozás.
(2) A forrásköltségek, forrásszerzési lehetõségek kedvezõtlen változása az alábbi események közül legalább egynek

a bekövetkezését jelenti:
a) jegybanki alapkamat emelkedése,
b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése,
c) a hitelezõ lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése,
d) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése,
e) a pénzügyi intézmény hitelezési vagy lízingtevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerzõdések

költségének bizonyítható növekedése.
(3) A kamat mértékének százalékban kifejezett növekedése nem haladhatja meg a (2) bekezdésben meghatározott

feltételek változásának együttes hatása alapján meghatározott mértéket, figyelembe véve a hitelezõ forrásszerkezetét 
és annak változását.
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(4) A kamat ügyfél számára kedvezõtlen módosítására a hitelkockázat változásai esetén is sor kerülhet:
a) a hitelezõ eszközminõsítési vagy belsõ adósminõsítési szabályzata alapján az adott ügyfél, illetve a hitelügylet

magasabb kockázati kategóriába történõ átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy
a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás  miatt került sor, feltéve, hogy ez
a változás a kölcsön visszafizetését jelentõs mértékben veszélyezteti, vagy

b) a hitelezõ eszközminõsítési vagy belsõ adósminõsítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó
hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá.

(5) A (4) bekezdés a) pontja alapján a pénzügyi intézmény nem módosíthatja a devizában nyújtott és forintban törlesztett
hitel kamatának mértékét az ügyfél számára kedvezõtlenül, ha a kölcsön forintban meghatározott összege
az árfolyamváltozás  miatt emelkedik.

(6) A (4) bekezdés b) pontja alapján a pénzügyi intézmény nem módosíthatja a kamat mértékét az ügyfél számára
kedvezõtlenül, ha a fogyasztó nem esett 30 napon túli fizetési késedelembe.

2.  § (1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait annak hatálybalépését megelõzõen, fogyasztóval kötött lakáscélú hitel- és kölcsönszerzõdés

vagy pénzügyi lízingszerzõdés e rendelet hatálybalépését követõ módosítása tekintetében is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 276/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
az egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1.  § tekintetében a New Yorkban 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1965. évi
4. törvényerejû rendelet és az 1965. évi 4. törvényerejû rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és
kiegészítésérõl  szóló, Genfben 1972. március 25-én kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl  szóló 1988. évi 17. törvényerejû rendelet;
a pszichotróp anyagokról  szóló, Bécsben az 1971. február 21. napján aláírt egyezményt kihirdetõ 1979. évi 25. törvényerejû
rendelet; valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988.
december 20-án, Bécsben kelt Egyezményét kihirdetõ 1998. évi L. törvény végrehajtása érdekében, a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 100.  §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb,
a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról  szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (4) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, továbbá az Európai Unió Tanácsának a kábítószerek tárgyában meghozott jogi aktusaira figyelemmel,
a 2.  § tekintetében a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4.  § tekintetében a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2.  § (1) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl  szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2.  § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A Rendõrségnek az Rtv. 4.  §-ának (3) bekezdése alapján egyes feladatok ellátására létrehozott szervei:]
„e) a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet.”

(2) A Korm. rendelet a következõ 10/A.  §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) A Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet az országos rend õrfõkapitány közvetlen irányítása alatt országos
illetékességgel, önálló szervként ellátja a büntetõeljárásról  szóló törvényre tekintettel, a meghatározott
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szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl  szóló kormányrendelet
alapján a szakértõi, és ezen kívül a bûnügyi technikai feladatokat, ennek keretében
a) teljesíti azon hatósági kirendeléseket, amely ügyekben jogszabály lehetõvé vagy kötelezõvé teszi a bizonyítási
eljárás hivatalból  való lefolytatását,
b) a bíróság, az ügyészség, a rend õrség, illetve jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá
megbízás alapján szakértõi kompetenciakörében igazságügyi szakértõi véleményeket készít, nyilvántartásokat
kezel,
c) a Kormány által kijelölt szakértõi nyilvántartó szervként ellátja a külön törvényben meghatározott feladatokat,
d) ellátja a szakértõi mûködéssel kapcsolatos külön jogszabályban megjelölt egyes igazgatási, gazdálkodási,
munkaügyi és nyilvántartási feladatokat, a költségvetés keretei között biztosítja az igazságügyi szakértõi szakágak
megfelelõ szakértõi mûködtetéséhez szükséges feltételeket,
e) ellátja a megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányságok, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság,
a rend õrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek bûnügyi technikai, és a szakértõi tevékenység szakmai
irányítását, továbbá bûnügyi pszichológia és poligráfos hazugságvizsgálat, illetve a bûnügyi orvosi tevékenység
szakmai irányítását,
f) végzi a meghatározott bûnügyi helyszínek esetében a gyakorlati tevékenységet,
g) a költségvetés keretei között biztosítja a rend õrség szakértõi, bûnügyi technikai, bûnügyi pszichológia és
poligráfos hazugságvizsgálat, bûnügyi orvosi tevékenységéhez szükséges egységes feltételeket,
h) felkérés alapján részt vesz a bûnügyi technikusok képzésével és továbbképzésével kapcsolatos elõadások, szakmai
képzések megtartásában,
i) teljesíti a nemzetközi kötelezettségbõl eredõ, külön jogszabályban meghatározott adattovábbítási
kötelezettségét,
j) részt vesz a szakértõi tevékenységgel, valamint a szakértõi nyilvántartással kapcsolatban az európai uniós tagságból 
eredõ feladatok végrehajtásában.
(2) A rendészetért felelõs miniszter kinevezi a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet igazgatóját és igazgatóhelyettesét,
dönt a vezetõi megbízatásuk visszavonásáról és jogviszonyuk fegyelmi vagy egyéb eljárás keretében történõ
megszüntetésérõl, valamint jóváhagyja a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet ellenõrzésérõl készült jelentést.”

(3) A Korm. rendelet 1. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és 2011. január 2-án
hatályát veszti.

(2) Az 1.  §, a 2.  § és az 5.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.

4.  § (1) A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról  szóló
63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdése és 11.  § (3) bekezdése nem lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
1. melléklet 2. pont 13. alpontja.

5.  § Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40.  § (6) bekezdés f) pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 276/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. számú

melléklete B) Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1) az „MDMA (±)N,a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine”
szövegrészt követõen a következõ sorral egészül ki:

„mephedrone***
(mefedron)

(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one,
4-methylmethcathinone, 4-methylephedrone, 4-MMC”

2. melléklet a 276/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl  szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
1. melléklet 2. pontja a következõ 2.5. alponttal egészül ki:
[2. Az Rtv. 4.  § (3) bekezdése alapján létrehozott rend õri szervek székhelye]
„2.5. Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet, Budapest”

A Kormány 277/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
a köztisztviselõk képesítési elõírásairól  szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény 80.  § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A köztisztviselõk képesítési elõírásairól  szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-a a következõ
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A fõvárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott köztisztviselõkre megfelelõen kell alkalmazni a 3. számú
melléklet képesítési elõírásait, amennyiben a 2. számú melléklet nem tartalmaz rájuk vonatkozóan képesítési elõírást.”

2. § (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1.  §-a, 2.  § (1) bekezdése, valamint a 4.  §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

4. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 3. számú mellékletének 62. pontja bevezetõ szövegrészében az „és lobbitevékenységgel”
szöveg, valamint a „Lobbitevékenységgel összefüggõ feladatkör: Lobbihatósági (szak)ügyintézõ: jogász vagy közgazdasági
felsõoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles közigazgatási szakértõ vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõ
szakképzettség.” szöveg.

5. § E rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban állót továbbra is képesítettnek kell tekinteni, ha a rendelet
hatálybalépését megelõzõen az R. alapján a képesítési követelményeknek megfelelt, azonban a rendelet változása
folytán már nem minõsülne képesítettnek.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

27112 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 190. szám



1. melléklet a 277/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az R. 2. számú mellékletének I. pontja a következõ 19. ponttal egészül ki:
„19. Jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggõ feladatkör
Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök:
Jogi segítségnyújtási feladatkör:
Vezetõi munkakört betöltõk: jogász szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintézõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, fõiskolai szintû
igazgatásszervezõ vagy igazságügyi ügyintézõ szakképzettség.
Áldozatsegítési feladatkör:
Vezetõi munkakört betöltõk: jogász szakképzettség.
Áldozatsegítõ szakreferens/ügyintézõ: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség.
Pártfogó felügyelõi feladatkör:
Vezetõi munkakört betöltõk: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú
továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.
Pártfogó felügyelõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; 
egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus, vagy szociális munkás; fõiskolai szintû gyógypedagógus,
igazgatásszervezõ vagy szociálpedagógus; felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett –
így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés – szakképzettség.
Pártfogó felügyelõi asszisztens, pártfogó felügyelõi szakreferens/ügyintézõ: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség
vagy felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.
Egyéb vezetõi munkakört betöltõk: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és
szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.”

2. melléklet a 277/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. számú mellékletének 62. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„62. Kárpótlással, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel, pártfogó felügyelettel és lobbitevékenységgel összefüggõ 
feladatkör
Az I. besorolási osztályban, kiemelt munkakörök:
Kárpótlással összefüggõ feladatkör:
Vezetõi munkakört betöltõk: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú
továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.
Kárpótlási szakügyintézõ, árverési szakügyintézõ, nemzeti gondozási szakügyintézõ: jogász vagy
bölcsészettudományi felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus, agrár-,
közgazdasági vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség; rendvédelmi felsõoktatásban szerzett fõiskolai szintû igazgatásrendészeti szakképzettség;
katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett
szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási feladatkör:
Vezetõi munkakört betöltõk: jogász szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintézõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, fõiskolai szintû
igazgatásszervezõ vagy igazságügyi ügyintézõ szakképzettség.
Áldozatsegítési feladatkör:
Vezetõi munkakört betöltõk: jogász szakképzettség.
Áldozatsegítõ szakreferens/ügyintézõ: jogász, szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség.
Pártfogó felügyelõi feladatkör:
Vezetõi munkakört betöltõk: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú
továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.
Pártfogó felügyelõ: jogász, okleveles közigazgatási szakértõ, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; 
egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus, vagy szociális munkás; fõiskolai szintû gyógypedagógus,
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igazgatásszervezõ vagy szociálpedagógus; felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett –
így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés – szakképzettség.
Pártfogó felügyelõi asszisztens, pártfogó felügyelõi szakreferens/ügyintézõ: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség
vagy felsõfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.
Lobbitevékenységgel összefüggõ feladatkör:
Lobbihatósági (szak)ügyintézõ: jogász vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles
közigazgatási szakértõ vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség.
Egyéb vezetõi munkakört betöltõk: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és
szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség.”

2. Az R. 3. számú mellékletének 92. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„92. Munkavédelmi és munkaügyi igazgatási és hatósági feladatkör
I. besorolási osztályban
Munkavédelmi felügyelõség vezetõje, munkavédelmi felügyelõ, munkavédelem központi irányítását ellátó
szerv/szervezeti egység vezetõje és érdemi ügyintézõ munkatársai: munkahigiénés és/vagy foglalkozás-orvostan,
közegészségtan-járvány, népegészségtan szakképesítésû szakorvos szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû
szakképzettség a következõ területeken és felsõfokú munkavédelmi szakképesítés: jogász; szociológus, statisztikus,
természettudományi-, agrár-, mûszaki-, biztonságtechnikai mérnök szakon szerzett szakképzettség; államigazgatási
szakképzettség; egészségügyi felsõoktatásban szerzett közegészségügyi-járványügyi felügyelõi szakképesítés;
egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenõri szakirányán szerzett vagy
népegészségügyi mesterszakon szerzett szakképzettség.
Munkaügyi felügyelõség vezetõje, munkaügyi felügyelõ, munkaügy központi irányítását ellátó szerv/szervezeti
egység vezetõje és érdemi ügyintézõ munkatársai: jogász, egyetemi szintû humánszervezõ; statisztikus, egyetemi
vagy fõiskolai szintû közgazdasági, gazdasági mérnöki szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási, munkaügyi
kapcsolatok végzettség, rendvédelmi felsõoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; fõiskolai szintû
személyügyi szervezõ szakképzettség; egyéb felsõfokú végzettség és munkaügyi felügyelõ, felsõfokú munkaügyi,
személyügyi szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervezõ
szakképzettség.”

A Kormány 278/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
a tûzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásának 
a központi költségvetésbe történõ befizetése és elszámolása rendjérõl, 
valamint felhasználásának és ellenõrzésének módjáról  szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § (1) bekezdés
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében
a következõket rendeli el:

1.  § (1) A tûzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történõ
befizetése és elszámolása rendjérõl, valamint felhasználásának és ellenõrzésének módjáról  szóló 180/1998. (XI. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tûzvédelmi bírságot, valamint a Ttv. 44.  §-ának (1) bekezdése alapján a biztosítókat terhelõ tûzvédelmi
hozzájárulást a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében a fejezeti kezelésû elõirányzatoknál vezetett
10032000-01220122-50000005 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni.”

(2) A Rendelet 2.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az alszámla felett a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról  szóló szabályok szerint a katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter rendelkezik (a továbbiakban: rendelkezõ).”
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2.  § A Rendelet 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tûzvédelmi hozzájárulásból és a tûzvédelmi bírságból származó bevétel felhasználása (a továbbiakban: bevétel)
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által jóváhagyott szakmai program alapján történik.”

3.  § A Rendelet 8/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/A.  § A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium minden év július 15-éig
biztosítónkénti bontásban tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (a továbbiakban: Felügyelet)
a megelõzõ évi kötelezettségekre befolyó tûzvédelmi hozzájárulás összegérõl és egyben kéri a Felügyelettõl azok
megfelelõségének visszaigazolását.”

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 279/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának 
részletes szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1.  § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést követõen és az átcsoportosítás után az egyes szakfeladatokon még
rendelkezésre álló elõirányzat osztható fel és fizethetõ ki, az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével.”

2.  § A Kr. a következõ 55.  §-sal egészül ki:
„55.  § (1) A 2010. év utolsó hónapjában, az esedékes havi kifizetést követõen a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti és
fogászati ellátásra rendelkezésre álló elõirányzat terhére kiegészítõ díjazás biztosítható
a) a területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok részére szolgálatonként 
200 ezer forint összegben,
b) a hajléktalanok ellátását biztosító háziorvosi szolgálatok részére szolgálatonként 200 ezer forint összegben,
c) a hajléktalanok ellátását biztosító háziorvosi centrumok részére centrumonként 1500 ezer forint összegben,
d) a háziorvosi sürgõsségi ellátást biztosító központi ügyeleti szolgálatok részére szolgálatonként 200 ezer forint
összegben,
e) a fogorvosi alapellátást nyújtó szolgálatok részére szolgálatonként 150 ezer forint összegben heti 30 órás rendelési
idõ esetén, az ennél rövidebb rendelési idõvel mûködõ szolgálatok esetén az idõarányos összegben.
(2) A finanszírozó az (1) bekezdés szerint megállapított kiegészítõ díjat 2010. december 31-éig utalványozza.”

3.  § Hatályát veszti a Kr. 55.  §-a.

4.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 3.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 280/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról  szóló 
190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedés szabályairól  szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 9. és 14. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról  szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2.  § (1) bekezdésében foglalt tilalom alól az üzemben tartó vagy a szállítás megrendelõje 1. mellékletnek
megfelelõ kérelmére a közlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott esetekben, a tehergépkocsi üzemben
tartójának székhelye szerint illetékes környezetvédelemi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség egyidejû
tájékoztatása mellett, meghatározott idõtartamra, de legfeljebb egy naptári évre a 2. mellékletben meghatározott
tartalmú engedély kiadásával, a legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású tehergépkocsira
– a 3. mellékletben megjelölt útvonalakra ki nem terjedõ – felmentést ad. A teljes naptári évre vonatkozó, éves
felmentések iránti kérelmet legkésõbb a tárgyévet megelõzõ év december 1-jéig kell benyújtani. Az éves felmentés
– a kérelemtõl függõen – a tárgyévet követõ év január 31-ig tartó idõbeli hatállyal is kiadható.”

2.  § Az R. 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § (1) A 2.  §-ban meghatározott közlekedési korlátozás nem vonatkozik:
1. a Magyar Honvédség, a rend õrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tûz-, polgári és
katasztrófavédelem, a vámhatóság szervezete, valamint a közlekedési hatóság által üzemben tartott vagy igénybe
vett,
2. a katasztrófa- és vízkárelhárítást, -megelõzést, valamint segítségnyújtást végzõ,
3. a mûszaki, baleseti és rakománymentést végzõ,
4. a kommunális feladatot ellátó, ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez,
köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt,
5. a kizárólag friss virágrakományt vagy élõ növényekbõl álló rakományt szállító,
6. a terménybetakarításhoz kapcsolódó áruszállításhoz, takarmányszállításhoz, mezõgazdasági munkagép vagy lassú 
jármû áttelepítéséhez használt,
7. az élõ állatot, friss tejet, tejterméket, friss és fagyasztott húst és hústerméket, friss pékárut, gyorsan romló
élelmiszert, tojást, friss zöldséget (árut) szállító és az ilyen szállítási célból üresen közlekedõ
tehergépkocsira.
(2) A 2.  §-ban meghatározott közlekedési korlátozás – a 2.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõszakban
a 3. mellékletben meghatározott útvonalak kivételével – nem vonatkozik:
1. az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról 
és a kombinált fuvarozás elõsegítésérõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl rendelkezõ törvényben meghatározott
kombinált áruszállítást
1a) az átrakó állomás (kombiterminál) és a le-, vagy felrakóhely között vagy
1b) a határátkelõhelyhez legközelebb lévõ átrakó állomás és határátkelõhely között végzõ,
2. a humanitárius szervezet kezdeményezése alapján humanitárius jellegûként kezelt küldemények szállítását végzõ,
3. a postai levelek, csomagok és újságok szállítását végzõ,
4. a forgalmazásra és fogyasztásra szánt folyékony vagy gáznemû üzemanyagok, tüzelõanyagok és gyógyászati célú
gázok szállítását végzõ, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,
5. az út-, vasút- vagy közmûépítéshez, közérdekû beruházásokhoz, továbbá ezek fenntartásához, javításához vagy
tisztításához használt,
6. az államhatár és a közlekedési hatóság által erre a célra kijelölt legközelebbi parkoló között közlekedõ,
7. az államhatártól a magyarországi telephelyig vagy az elsõ lerakóhelyig – a 2.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti
idõszakban – közlekedõ,
8. a kulturális, gazdasági és sportrendezvényekhez berendezések és állatok szállításához használt, ideértve a rádió,
televízió és a külsõ filmfelvételekkel összefüggõ szállításokat is,
9. a lakossági költöztetéshez használt,
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10. a vasút-, hajóállomási és repülõtéri el- és felfuvarozást (a feladó vagy fogadó cég telephelyétõl legközelebb esõ
állomás viszonylatában) végzõ, a korlátozás ideje alatt érkezõ, illetõleg továbbításra kerülõ árut szállító,
11. a vontatmány nélkül közlekedõ, 7,5 tonnát meg nem haladó saját tömegû nyerges vontató kialakítású, legalább
7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, valamint
12. a közút kezelõje által a meghatározott össztömeget vagy tengelyterhelést vagy méretet meghaladó jármûvek
közlekedésére kiadott hozzájárulás alapján közlekedõ
tehergépkocsira.”

3.  § Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4.  § (1) Az R. 6.  § c) pontjában az „5.  § e), g), j), o) vagy q) pontjában” szövegrész helyébe az „5.  § (2) bekezdés 2., 3., 5., 8. vagy
10. pontjában” szöveg lép.

(2) Az R. 2. melléklet 4. pontjában az „érvényességének idõtartama” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg lép.
(3) Az R. 4. melléklet 1. pontjában az „5.  § e), g), j), o), q) pontjában” szövegrész helyébe az „5.  § (2) bekezdés 2., 3., 5., 8.,

10. pontjában” szöveg lép.

5.  § Hatályát veszti az R. 3. melléklet nyitó szövegrészében a „nyári korlátozási idõszak alatt a” és a „(július 1-jétõl augusztus
31-éig)” szövegrész.

6.  § A közúti közlekedés szabályairól  szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 37.  §-a a következõ (6) és
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Tilos elõzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkezõ autópályán és autóúton – 6 és 22 óra 
között – a 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsival, vontatóval, valamint
e jármûbõl és pótkocsiból álló jármûszerelvénnyel.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott elõzési tilalom esetén a tilalom hatálya alá tartozó jármûveknek olyan követési
távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy – az abban meghatározott elõzési tilalom hatálya alá tartozó –
jármûszerelvény biztonságosan besorolhasson.”

7.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 280/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A közlekedési korlátozás alóli felmentési kérelem tartalma:
a) a szállítani kívánt áru megnevezése, tömege, mérete, csomagolásának jellege,
b) a kérelem részletes indokolása, ideértve annak indokolását is, hogy a szállítás miért nem végezhetõ 7,5 tonna

megengedett legnagyobb össztömeg alatti tehergépkocsival,
c) a szállításhoz szükséges tehergépkocsik számának indokolása,
d) a szállítás tervezett idõpontja (csak eseti felmentés esetében),
e) a szállítás tervezett útvonala,
f) a szállító tehergépkocsik üzemben tartójának neve, címe,
g) a szállító tehergépkocsik gyártmánya, típusa, felépítmény kialakítása, forgalmi rendszáma,
h) a kérelmezõ aláírása, bélyegzõje,
i) a kért felmentés idõbeli hatálya, és
j) nyilatkozat arról, hogy a 2.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõszakban a 3. mellékletben

meghatározott útvonalakat nem veszik igénybe.”
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A Kormány 281/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl 
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni)
„c) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,”

(2) Az R. 6.  § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni)
„j) azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.”

2.  § Az R. 12.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyek nyilvántartása (a továbbiakban:
szálláshely-nyilvántartás) – a Szolgtv. 26.  § (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokon túl – tartalmazza:]
„c) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,”

3.  § Az R. 13.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szálláshely-üzemeltetési engedély tartalmát is érintõ adatokban történõ változás esetén a jegyzõ
a nyilvántartásba történt bejegyzésrõl, valamint a korábban kiadott üzemeltetési engedély visszavonásával
egyidejûleg a módosított adatoknak megfelelõ szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásáról egy határozattal dönt.
Ha a változás a korábban kiadott 2. melléklet szerinti igazolás adattartalmát is érinti, a jegyzõ az igazolás bevonásával
egyidejûleg a 2. melléklet szerinti új igazolást állít ki.”

4.  § Az R. 17.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 21.  § 2011. július 1-jén lép hatályba.”

5.  § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6.  § Hatályát veszti az R. 6.  § (1) bekezdés b) pontja, valamint 18.  § (3) és (5) bekezdése.

7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 281/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez

........................................................ Önkormányzat jegyzõje

................/20.............../szám
Nyilvántartási szám: .............../20..............

Igazolás a szálláshely-üzemeltetési engedélyrõl

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján ...........................................................
.............................................................. szálláshely-szolgáltató részére ........................................ helységben ......... irányítószám
....................................................................... utca (tér, út) .......... szám alatt ................................................... típusú szálláshely
üzemeltetését .................................................................................. elnevezéssel engedélyeztem.
A szálláshely-szolgáltató székhelye: ..................................................... település neve, ........... irányítószám ................. kerület
....................................... utca (tér, út) ............... szám.
A szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma:
A szálláshely-szolgáltató statisztikai számjele:

Kelt: ................................., ...... év ............... hónap ...... nap.

P. H.

.................................................
aláírás ”

A Kormány 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
 szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és más Magyar Honvédséget érintõ kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés a)–d) pontjában,
a 9.  § tekintetében a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés g) pontjában,
a 10–13.  § tekintetében a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153.  § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint (3) bekezdés d) pont
da) és df) alpontjában,
a 14.  § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  §
(1) bekezdés g) pontjában,
a 15–17.  § tekintetében a nemzeti szabványosításról  szóló 1995. évi XXVIII. törvény 39.  § a) pontjában,
a 18.  § tekintetében – az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – a kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés j) és p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –
a következõket rendeli el:

1.  § A honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól  szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7.  § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter utasításban rendelkezik)

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 190. szám 27119



„b) az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49.  § (5) bekezdés i), j) és m) pontjaiban
és az Ámr. 46.  § (5) bekezdésében az elemi költségvetés jóváhagyására meghatározott, a „2. Magyar Honvédség”
költségvetési cím alcímein belül az intézményi logisztikai elõirányzatokra vonatkozó irányítási jogkörének MH
középirányító katonai szervezet parancsnoka útján történõ ellátásáról;
c) az Áht. 49.  § (5) bekezdés i), j) és m) pontjaiban és az Ámr. 46.  § (5) bekezdésében az elemi költségvetés
jóváhagyására meghatározott, a „2. Magyar Honvédség” költségvetési cím alcímein belül, továbbá az Áht. 49.  §
(5) bekezdés m) pontja szerinti, a HM költségvetési fejezet alcímein belül a személyi juttatások és azok járulékai,
valamint a pénzügyi jellegû dologi elõirányzatokra vonatkozó irányítási jogkörének a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetõje útján történõ ellátásáról;”

2.  § Az R1. 9.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.  § A HM költségvetési fejezet költségvetésének összeállítására kijelölt HM szervezeti egység az állami költségvetés
összeállítása során – a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszere, Erõforrás és Költségtervezõ Alrendszerének nagybani
erõforrás és kiadási igénytervére alapozottan – a 2.  § (4) bekezdés c), e) és f) pontjaiban meghatározott feladatok
végrehajtására kijelölt központi gazdálkodó, a pénzügyi gazdasági szervezeti egységgel rendelkezõ, önállóan
mûködõ és gazdálkodó, valamint a középirányító honvédelmi szervezetekkel együttmûködve elkészíti a HM
költségvetési fejezet – költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelõ részletezettségû – költségvetési
javaslatát.”

3.  § Az R1. 10.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10.  § A Magyar Köztársaság költségvetésének elfogadását követõen a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet:
a) összeállítja a HM költségvetési fejezet a költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelõ részletezettségû
kincstári költségvetését és az Ámr.-ben meghatározott határideig megküldi a Kincstár részére;
b) összeállítja a honvédelmi szervezetek intézményi költségvetési tervének, valamint az egyes tárcaszintû és
nemzetközi költségvetési tervek (a továbbiakban együtt: intézményi költségvetési terv) elkészítéséhez szükséges
elõirányzat-keretekre vonatkozó javaslatát, valamint az intézményi költségvetési tervjavaslatok elkészítésére
vonatkozó HM utasítás-tervezetet és azokat a miniszter által történõ jóváhagyást követõen kiadja a honvédelmi
szervezetek részére;
c) felülvizsgálja az intézményi költségvetési tervjavaslatokat és azokat cím, alcím, valamint a b) pont szerinti HM
utasításban meghatározott részletezettséggel jóváhagyásra felterjeszti;
d) a költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelõen összeállítja a HM költségvetési fejezet elemi
költségvetését és azt az Ámr.-ben meghatározott határideig a Kincstár részére megküldi.”

4.  § Az R1.17.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17.  § (1) A költségvetési beszámolás során a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet
a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében elemi költségvetési beszámolót (a továbbiakban: beszámoló) és
a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást,
b) a pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervezetek vonatkozásában intézményi beszámolókat és
idõközi mérlegjelentéseket, továbbá azok költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelõ részletezettségû
összesítésével beszámolókat és idõközi mérlegjelentéseket,
c) a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást
készít és azokat – az intézményi beszámolók és idõközi mérlegjelentések kivételével – az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben,
az Ámr.-ben, illetve az államháztartásért felelõs miniszter zárszámadási tájékoztatójában meghatározott határideig
megküldi a Kincstár és az államháztartásért felelõs miniszter részére.
(2) Azon honvédelmi szervezet esetében, amelynél a gazdasági vezetõi feladat megosztásra kerül, az intézményi
beszámolót és az idõközi mérlegjelentést a honvédelmi szervezet vezetõje (parancsnoka) mellett a 8.  § (2) bekezdése
szerinti pénzügyi gazdasági vezetõ és a 8.  § (5) bekezdése szerint a könyvviteli feladatok végrehajtására kijelölt
személy együttesen, az intézményi beszámolók felügyeleti szerv részérõl történõ ellenõrzését az (1) bekezdés szerinti
honvédelmi szervezet vezetõje által – a beszámolók felülvizsgálatára – kijelölt bizottság vezetõje írja alá.
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(3) A honvédelmi szervezetek intézményi beszámolóinak és idõközi mérlegjelentéseinek (1) bekezdés b) pontja
szerinti összesítésével elkészített beszámolókat és idõközi mérlegjelentéseket a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetõje és a 8.  § (5) bekezdése szerint kijelölt szervezeti
egység vezetõje írja alá.”

5.  § Az R1. a következõ 28/A.  §-sal egészül ki:
„28/A.  § Az Áht. 100/B.  § (1) bekezdése szerinti többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és a bevételi
elõirányzatok módosítására e § rendelkezéseit kell alkalmazni. E § alkalmazásában a honvédelmi szervezetek
többletbevétele az elemi költségvetésben megtervezett eredeti elõirányzat az Ámr. 59/A.  § (1) bekezdése szerinti
bevételekkel, valamint a HM fejezet visszatérüléseibõl és inkurrencia értékesítésébõl befolyó központosított
bevételekkel csökkentett összegén felül pénzügyileg teljesült összeg.”

6.  § Az R1. a következõ 32.  §-sal egészül ki:
„32.  § A honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól  szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és más Magyar Honvédséget érintõ kormányrendeletek módosításáról  szóló
282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 5.  §-ával megállapított 28/A.  §-t a 2010. augusztus 15-étõl keletkezett bevételekre is
alkalmazni kell.”

7.  § Az R1.
a) 2.  § (4) bekezdés a) pontjában a „9.  §” szövegrész helyébe a „9. és 10.  §” szöveg,
b) 6.  §-ában a „jogi személyiségû szervezeti egységek” szövegrész helyébe a „szervezeti egységek” szöveg,
c) 11.  §-ában a „10.  § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „10.  § b) pontja” szöveg
lép.

8.  § Hatályát veszti az R1. 18–22.  §-a és az azt megelõzõ alcím, 23–25.  §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint 31.  § (2) és
(3) bekezdése.

9.  § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 8/A.  § c) pontjában a „Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: HM ÁEK)”

szövegrész helyébe a „Honvédkórház–Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: Honvédkórház)” szöveg,
b) 8/C.  § (1) és (5) bekezdésében, 8/F.  § a) pontjában a „HM ÁEK” szövegrész helyébe a „Honvédkórház” szöveg
lép.

10.  § A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban  való végrehajtásáról és a felsõoktatási
intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl  szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
9.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell a 2. számú mellékletben szereplõ nyelvtanár, tanár,
testnevelõ tanár, szakoktató, gyakorlati oktató munkakörökre is.”

11.  § Az R2. 1.  § (3) bekezdésében a „9.  §-a” szövegrész helyébe a „9.  § (1) bekezdése, 11.  §-a” szöveg lép.

12.  § Hatályát veszti az R2. 1/A.  §-ában a „kizárólag” szövegrész.

13.  § Az R2. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

14.  § A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl  szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
19.  §-ában az „az Állami Egészségügyi Központban” szövegrész helyébe az „a Honvédkórház–Állami Egészségügyi
Központban” szöveg lép.

15.  § A katonai szabványosítás sajátos szabályairól  szóló 61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A KSZKB a honvédelemért, a rendészetért, a gazdaságpolitikáért és a közlekedésért felelõs miniszter, az MSZT
tevékenységében részt vevõ további érdekelt minisztériumok helyettes államtitkárai, valamint az érintett más
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központi államigazgatási szervek vezetõi által kijelölt képviselõkbõl áll. A KSZKB tevékenységében történõ részvételre
meg kell hívni az MSZT által kijelölt képviselõt is.”

16.  § Az R3. 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § A katonai nemzeti szabványosítással kapcsolatos feladatok végrehajtásában érintett központi államigazgatási-
és egyéb szervek vezetõi a katonai nemzeti szabványosítással kapcsolatos részletes feladataikat belsõ rendelkezésben
szabályozzák.”

17.  § Az R3.
a) 3.  § (1) és (4) bekezdésében, 5.  § (1) és (2) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe

a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg,
b) 3.  § (3) és (4) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a „gazdaságpolitikáért

felelõs miniszter” szöveg
lép.

18.  § Egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön
meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl  szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 1.  § a) pontjában a „Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és

Vasútegészségügyi Központ) (a továbbiakban: HM ÁEK)” szövegrész helyébe a „Honvédkórház–Állami
Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) (a továbbiakban: Honvédkórház)”
szöveg,

b) 2.  §-át megelõzõ alcímében, 3.  §-át megelõzõ alcímében, 8.  §-át megelõzõ alcímében a „HM ÁEK” szövegrész
helyébe a „HONVÉDKÓRHÁZ” szöveg,

c) 2.  § (1) és (2) bekezdésében, 3.  § (1) és (2) bekezdésében, 4.  § (1) és (2) bekezdésében, 7.  § (1) és (5) bekezdésében,
8.  § (1) bekezdésében a „HM ÁEK” szövegrészek helyébe a „Honvédkórház” szöveg,

d) 5.  § (5) bekezdésében a „HM ÁEK-et” szövegrész helyébe a „Honvédkórházat” szöveg,
e) 7.  §-át megelõzõ alcímében a „HM ÁEK-BEN” szövegrész helyébe a „HONVÉDKÓRHÁZBAN” szöveg,
f) 7.  § (5) bekezdésében a „HM ÁEK-nek” szövegrész helyébe a „Honvédkórháznak” szöveg,
g) 8.  §-át megelõzõ alcímében a „HM ÁEK-EN” szövegrész helyébe a „HONVÉDKÓRHÁZON” szöveg,
h) 9.  § (1) bekezdés a) pontjában a „HM ÁEK-nél” szövegrész helyébe a „Honvédkórháznál” szöveg,
i) mellékletének címében és elsõ bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ”

szövegrész helyébe a „Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ” szöveg
lép.

19.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2.  §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez

A katonai felsõoktatási intézmény közalkalmazotti munkaköreinek megnevezése, 
fizetési osztályokba sorolása és a vezetõi pótlék mértéke

Munkakörök megnevezése Fizetési osztályok Vezetõi 
pótlék
min.
%-a

A B C D E F G H I J

vezetõi munkakörök:
pályáztatásra kötelezett:
a) magasabb vezetõ beosztás:
 rektor (oktatói besorolás szerint) 300
 rektorhelyettes 
 (oktatói besorolás szerint)

250

 dékán 
 (oktatói besorolás szerint)

250

 fõtitkár * * *
 gazdasági igazgató * * * * *
b) vezetõ beosztás:
 igazgató 
 (oktatói besorolás szerint)

150

 igazgató-helyettes 
 (oktatói besorolás szerint)

100

 dékán-helyettes 
 (oktatói besorolás szerint)

200

 oktatási szervezeti egység 
 vezetõje

150

 oktatási szervezeti egység 
 vezetõ helyettes

100

 igazgató 
 (kinevezett, szervezeti egység 
 vezetõje)

* * *

 igazgató-helyettes 
 (szervezeti egység 
 vezetõ helyettese)

* * *

 gazdasági igazgató-helyettes * * * * *
 intézetvezetõ 
 (tudományos intézetnél)

* * *

 hivatalvezetõ 
 (dékáni, fõigazgatói, rektori)

* * * *

 osztályvezetõ 
 (kinevezett, szervezeti egység 
 vezetõje)

* * * * *

 osztályvezetõ-helyettes 
 (szervezeti egység 
 vezetõ helyettese)

* * * *

 irodavezetõ * * *
felsõoktatási munkakörök:
a) csoportvezetõ
pályáztatásra kötelezett:
 szakcsoportvezetõ * * * *
 alosztályvezetõ * * * * *
 csoportvezetõ * * * *
 központvezetõ * * * *
 részlegvezetõ * * * *
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Munkakörök megnevezése Fizetési osztályok Vezetõi 
pótlék
min.
%-a

A B C D E F G H I J

b) szakalkalmazott
 nyelvtanár * * * * *
 testnevelõ tanár * * * *
 belsõ ellenõr * * * *
 jogász * * * * *
 mérnök * * *
 üzemeltetõ mérnök * * * * *
 fõelõadó * * * * * *
pályáztatás alól mentesített:
 szakoktató * * * *
 gyakorlati oktató * * * *
 szervezõ * * * *
 (fõ-) technikus * * *
 informatikus * * *
 elõadó * * *
 fotós * * *
 szakmunkás * * * *
 alosztályvezetõ * * * * *
 gépjármûvezetõ * * *
 lõtérvezetõ * * *
 forgalmi alkalmazott * * * *
 raktárvezetõ, 
 raktárvezetõ- helyettes

* * *

 raktáros * *
 pénztáros * * *
 ügykezelõ, vezetõ ügykezelõ * * * *
 gondnok * * *

”

A Kormány 283/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár 
feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és a bírósági ügyintézõk által
ellátható egyes feladatokról  szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 19/A.  § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1.  § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet a következõ 26/A.  §-sal egészül ki:
„26/A.  § A Kormány az európai területi együttmûködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás lefolytatására 
hatáskörrel rendelkezõ szervként a minisztert jelöli ki.”
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2.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

3.  § Hatályát veszti a bírósági ügyintézõk által ellátható egyes feladatokról  szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 12.  §
(2) bekezdés c) pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 284/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról

A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés m) pontjában és zs) pont zsa) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1.  § (1) Alapítvány, közalapítvány és társadalmi szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) részére – az államháztartásról
 szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/H.  § (3) bekezdésében foglalt feltételek hiányában is – egyedi támogatás
nyújtható a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról  szóló 2010. évi XLII. törvény 4.  §-ának
(2) bekezdésébõl eredõ egyes feladatok végrehajtásáról  szóló 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozattal átcsoportosított
a) X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnek az 1. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû

elõirányzatai terhére az 1. mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,
b) XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetnek a 2. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére

a 2. mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,
c) XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnek a 3. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére

a 3. mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,
d) XIV. Belügyminisztérium fejezetnek a 4. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére

a 4. mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás a szervezet részére

a) jogszabályban, kormányhatározatban, országgyûlési határozatban meghatározott közfeladat ellátása vagy
a közfeladat ellátását közvetlenül elõsegítõ szolgáltatás nyújtása céljából, vagy

b) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által finanszírozott modellprogram végrehajtása céljából
adható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján nem részesülhet támogatásban a szervezet, ha az adott költségvetési évben
a központi költségvetésbõl – a támogatandó cél tekintetében – normatív támogatásban részesül.

2.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 284/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

Támogatandó társadalmi szervezet Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Filantróp Társaság
Barátság Egyesülete

A Barátság címû folyóirat 2010. évi megjelenésének
támogatása

1 000 000 X.15.02.25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

Sátoraljaújhely Város
Önkormányzata

Regionális nemzetiségi találkozó támogatása 400 000 X.15.02.25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

Néprajzi Múzeum
Budapest

Nemzetiségi néprajzi tanulmánykötet elkészítése 2 000 000 X.15.02.25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

Pálmajori Cigány
Kisebbségi Önkormányzat

Nemzetiségi fesztivál megrendezése 95 000 X.15.02.25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

Somogy Megyei Területei
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

Nemzetiségi folklór és gasztronómiai fesztivál
megrendezése

1 256 500 X.15.02.25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

Szenta Község Kisebbségi
Önkormányzata

Nemzetiségi Mikulás ünnepség megrendezése 400 000 X.15.02.25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

Országos Horvát
Önkormányzat

Hercegszántói Horvát Iskola és Diákotthon 15 000 000 X.15.02.25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

Kisebbségekért Díjjal
kitüntetett szervezetek

Kisebbségekért Díj – A díj, valamint a kapcsolódó
rendezvény támogatása

15 000 000 X.15.02.25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

Telepszerû lakhatási körülmények között élõk
felzárkóztatása modellezésének szakmai támogatása,
uniós társfinanszírozási programok kidolgozásához
tapasztalatok visszacsatolása

2 100 000 10.15.02.34 ÚMFT-s fejlesztések elõkészítése, projektek
kidolgozása

Hajdúdorogi
Egyházmegye

A szegénység, társadalmi kirekesztés elleni
küzdelemmel, társadalmi befogadással kapcsolatos jó
gyakorlatok összegyûjtése, bemutatása

1 300 000 10.15.02.35 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem,
a társadalmi egyenlõtlenségek csökkentését elõsegítõ
programok támogatása

Református
Szeretetszolgálat

A szegénységben élõ, hátrányos helyzetû gyermekek és 
fiatalok felzárkózását segítõ programok támogatása

2 000 000 X.15.02.37 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok
ellátása

Bosco Szent János Ifjúsági
Nevelési és Oktatási
Alapítvány

A szegénységben élõ, hátrányos helyzetû gyermekek és 
fiatalok felzárkózását segítõ programok támogatása

2 000 000 X.15.02.37 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok
ellátása

Igazgyöngy Alapítvány A szegénységben élõ gyermekek és fiatalok
felzárkózását segítõ programok támogatása

500 000 X.15.02.37 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok
ellátása
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Támogatandó társadalmi szervezet Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Jézus Társasága Alapítvány A szegénységben élõ gyermekek és fiatalok
felzárkózását segítõ programok támogatása

1 000 000 X.15.02.37 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok
ellátása

Honismereti és
Természetvédõ Közhasznú
Egyesület

24. Kárpát-medencei Ifjúsági találkozó rendezvényének
támogatása

500 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Megoldás Alapítvány A szervezet 2010. évi programjainak támogatása 1 500 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Ökumenikus Ifjúsági
Alapítvány

A „72 óra kompromisszumok nélkül” rendezvény
támogatása

3 700 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Magyar Mûhely Alapítvány Autóbusz beszerzés 4 700 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Az 1000 éves Sólyi
Templomért Alapítvány

A szervezet 2010. évi programjainak támogatása
„Fogadj örökbe egy templomot”

3 000 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

FÕNIX Somogy
Nagyasszonyok Egyesülete

2010. évi programok támogatása „Nagyasszonyi
kitüntetések”

400 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Magyarországi Mindszenty 
Alapítvány

A szervezet 2010. évi mûködésének, kiadványok
megjelentetésének támogatása

2 000 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

A szervezet 2010. évi mûködésének, kiadványok
megjelentetésének támogatása

3 000 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Trianon Kutató Intézet
Közhasznú Alapítvány

A szervezet 2010. évi mûködésének, kiadványok
megjelentetésének támogatása

2 000 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Súlyosan mozgássérültek
Bethesda Segélyezõ
Alapítványa

A szervezet 2010. évi programjainak támogatása,
kiadványok megjelentetésének támogatása

1 500 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Gandhi Egyesület 2010. évi egyesületi programok támogatása 50 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Református Iskolák
Diáksportszövetsége
(RIDISZ)

2010. évi programok támogatása 500 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Magyar Madártani
Egyesület „SOMOGY”
Természetvédelmi
Szervezete

Szociálisan rászorulók támogatásához hozzájárulás 5 000 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Egyetemi Könyvtárért
Alapítvány

Egyetemi Könyvtár évkönyv XIV. kötetének
megjelentetése

800 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Protestáns Gimnázium
Egyesület

2010. évi egyesületi programok, informatikai fejlesztés
támogatása

3 000 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Csillogó Gyöngyszemek
Mûvészeti Egyesület

2010. évi egyesületi programok, mûködés támogatása 210 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása
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Támogatandó társadalmi szervezet Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Magyar Református
Presbiteri Szövetség

2011. évi kiadványok megjelentése, konferencia
szervezés

1 000 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Csurgói Térségfejlesztési
Közhasznú Egyesület

2010. évi programok, mûködés támogatása 200 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Baksay Sándor Alapítvány 2010. évi programok, mûködés támogatása 500 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Servio Caritati Alapítvány 2010. évi programok, mûködés támogatása 500 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Marcali és Környéke
Hagyományõrzõ
Ipartestület

2010. évi programok, mûködés támogatása 300 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Polgári Marcaliért
Egyesület

2010. évi programok, mûködés támogatása 300 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

A hétszergörbe és
környéke hagyományõrzõ
egyesület

2010. évi programok, mûködés támogatása 200 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Szõkedencsi Polgárõr és
Tûzoltó Egyesület

2010. évi programok, mûködés támogatása 300 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

„Jezsuita Nevelésért”
Alapítvány

2010. évi programok, mûködés (tehetséggondozás,
versenyeztetés) támogatása

2 000 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Ökomenikus Színházi
Alapítvány

2010. évi mûködési költségek támogatása 2 000 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Katolikus Ifjúsági
Mozgalom

2010. évi programok, mûködés támogatása 1 000 000 X.15.03.10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
támogatása

Délvidéki Mártírium
Alapítvány

„Akikért nem szólt a harang” rendezvény támogatása 600 000 X.15.04.03 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

Politológiai Párbeszéd
Társaság

Találkozó és konferencia támogatása 630 000 X.15.04.03 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

Apáczai Közalapítvány Határtalanul program támogatása 20 000 000 X.15.04.03 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Rákóczi Szövetség Mûködési támogatás és felvidéki óvodások támogatása 15 000 000 X.15.04.03 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Magyar Írószövetség Magyar irodalom hazai és nemzetközi érdekképviselete, 

támogatása
10 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Szépirodalmi Figyelõ
Alapítvány

Mûködési támogatás 8 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Kancellária SE Kormánytisztviselõk tömegsport támogatása 3 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék
Rákóczi Szövetség Mûködési támogatás 5 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék
Héthatár Egyesület Mûködési támogatás 2 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék
Nagycsaládosok Országos
Egyesülete (NOE)

Telefonos ügyfélszolgálat mûködtetése 8 400 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék
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Támogatandó társadalmi szervezet Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

„Gyulafirátótért”
Közhasznú Egyesület

Kulturális programok szervezése (pünkösdi
királyválasztás,falu karácsonya, falunap)

400 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Szabad-Sajtó Kulturális és
Ifjúsági Közhasznú
Egyesület

Civil adatbázis létrehozása, civil hírháló megalkotása,
civil kommunikáció, parlamenti látogatás szervezése
(buszköltség, ebéd) 4 alkalom

1 600 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Város-Tér Alapítvány Veszprémi naptár megtervezésének, nyomdai
költségeinek támogatása

600 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Védegylet Veszprémért
Egyesület

Kiállítás szervezése, lebonyolítása, honlap készítés,
könyv vásárlás, parlamenti látogatás szervezése
(buszköltség, ebéd) 4 alkalom

1 500 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Közösség Kádártáért
Egyesület

Kádártai református parókia tetõszerkezetének
megújítása, karácsonyi program, eszközbeszerzés,
kenyérsütõ építés

1 250 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Szabadság Lakótelepi
Baráti Kör

Karácsonyi program támogatása (ajándékcsomag
vásárlás, díszítés), pusztai napok megszervezése
(ugróvár, fellépõk, játszóház, kézmûves foglalkozás)

350 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Veszprémi Szemle
Várostörténeti Közhasznú
Alapítvány

Veszprémi Szemle kiadvány támogatása 400 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Zenei Közízlés
Formálásáért Alapítvány

Veszprémi utcazene fesztivál, a legnagyobb ingyenes
szabadtéri zenei fesztivál

5 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Városi Nyilvánosságért
Alapítvány

Kulturális programok szervezése (filmvetítés,
könyvbemutató, meghívott elõadók)

500 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Petõfi Színház Operabarátok körének rendezvényeinek támogatása 1 500 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék
Balaton Vidéki Sorstárs
Népdalkör

Fellépési blúz vásárlása 100 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

„A zene mindenkié”
Egyesület

Fogyatékkal élõ gyermekek támogatása 1 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Kommentár Alapítvány Folyóirat mûködési költségeinek támogatása 2 500 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék
Haypál Alapítvány Határon túli (Szolyva, Kárpátalja) gyermekek magyar

nyelvû oktatásának támogatása
500 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium

Mûködési támogatás 20 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Magyarországi Horvát
Gimnázium

Mûködési támogatás 1 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Barankovics Akadémia
Alapítvány

Családosok együttmûködési rendszere, családosok
közösségének építése (információs honlap,
tájékoztatás)

15 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék

Magyar Cserkészszövetség Az önkéntesség éve projektekhez kapcsolódó
programok

3 000 000 X.15.33.01 Fejezeti tartalék
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2. melléklet a 284/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Bolyai János
Matematikai
Társulat

Olimpiai utánpótlást nevelõ szakkör mûködéséhez, a többfordulós
válogatóversenyeken kialakult csapat intenzív felkészüléséhez, továbbá júniusban
háromhetes intenzív felkészítés költségeihez történõ hozzájárulás.
A Nemzetközi Diákolimpiákon történõ részvételt a Miniszter támogatja (utaztatás,
részvételi díj), ezáltal a csapatok megfelelõ kiválasztása, felkészítése ezen
szervezeten keresztül történik.

2 000 000 20.20.04.29. „Közoktatás speciális
feladatainak támogatása”

Magyar
Biológiatanárok
Egyesülete

2010. júliusában Dél-Koreában megrendezésre kerülõ Nemzetközi Biológiai
Diákolimpiára készülõ csapat költségeihez történõ hozzájárulás.
A Nemzetközi Diákolimpiákon történõ részvételt a Miniszter támogatja (utaztatás,
részvételi díj), ezáltal a csapatok megfelelõ kiválasztása, felkészítése ezen
szervezeten keresztül történik.

1 000 000 20.20.04.29. „Közoktatás speciális
feladatainak támogatása”

Rákóczi Szövetség A támogatás célja a „Gloria Victis Kárpát-medencei magyar Ifjúsági Találkozó és
Történelmi Vetélkedõ” rendezvénysorozat költségeihez történõ hozzájárulás.
Számos magyarországi alapítvány, társadalmi szervezet mûködik, melynek
tevékenysége speciális, hiánypótló a határon túli magyarság megmaradása,
identitása erõsítése szempontjából.

2 000 000 20.20.05.18. „Határon túli oktatási és
kulturális feladatok támogatása”

Egyéb
magyarországi
alapítványok,
társadalmi
szervezetek

A határon túli magyarsággal kapcsolatos terület minden tekintetben egy speciális
terület, számos magyarországi alapítvány, társadalmi szervezet van, melyek
tevékenysége hiánypótló a határon túli magyarság megmaradása, identitása
erõsítése szempontjából, támogatásuk nemzetpolitikai szempontból különlegesen
fontos.

5 000 000 20.20.05.18. „Határon túli oktatási és
kulturális feladatok támogatása”

Finnugor Népek
Világkongresszusa
Magyar Nemzeti
Szervezete

A támogatás célja a Finnugor Népek Világkongresszusa Konzultatív Bizottságába
fizetendõ éves tagdíj biztosítása.
A finnugor kapcsolatrendszer koordinálásáról  szóló 1160/2009. (IX.17.) Korm.
határozat 1. b) pontja nevesíti a feladatok ellátásával megbízott szervezetet.

3 300 000 20.20.08.06. „Nemzetközi tagdíjak”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Tempus
Közalapítvány

A támogatás célja a 2011. évi magyar EU elnökség szakmai elõkészítéséhez történõ
hozzájárulás.
A Tempus Közalapítvány az EU oktatási-képzési programjainak több mint 10 éves
mûködtetése során megfelelõ tapasztalatokra tett szert az EU-val  való
együttmûködés terén, munkatársai jól ismerik a pályázatírással és pályázati pénzek
kezelésével kapcsolatos szabályokat, a rendezvényszervezéssel, kiadványok
készíttetésével kapcsolatos EU-s elvárásokat, számos EU-s rendezvényt szerveztek,
illetve vettek részt más országok rendezvényein. Gyors és hatékony, EU elvárásoknak 
megfelelõen kialakított kommunikációs rendszerrel rendelkeznek. Részt vesznek
az EU szintéren folyó oktatáspolitikai egyeztetések eredményeképpen születõ
dokumentumok hazai egyeztetésében. Az egyes kiemelt témákhoz kapcsolódón
szakértõi vitafórumokat mûködtetnek.
Ilyen komplex, átfogó jellegû EU-s együttmûködési tapasztalatokkal az oktatás terén
más szervezet, amely a tárca elnökségi idõszak alatti munkáját sokrétûen támogatni
tudná, nem rendelkezik.

5 000 000 20.20.08.09. „OECD és EU
kötelezettségek”

British Council
Hungary

A támogatás célja a British Council magyarországi angol nyelvi tevékenységéhez
hozzájárulás, az angolnyelv-tanárok szakmai továbbképzése, az angolnyelv-tanárok
szakmai hálózatának fejlesztése, az angol nyelvet tanulók támogatása, szülõk
támogatása.

1 000 000 20.20.08.10. „Kulturális és oktatási
szakdiplomáciái feladatok”

Cracovia Expressz
Magyar–Lengyel
Kulturális
Alapítvány

A támogatás célja az alapítvány éves mûködési költségeihez történõ hozzájárulás.
Az alapítvány 2001. év óta mûködik, jelentõsen hozzájárulva a magyar–lengyel
kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez.

3 000 000 20.20.08.10. „Kulturális és oktatási
szakdiplomáciái feladatok”

Égtájak Kulturális és 
Közmûvelõdési
Egyesület

A támogatás célja a Kolozsvári Állami Magyar Színház által 2010. december 1–13.
között Kolozsváron megrendezendõ II. Interferenciák c. nemzetközi színházi fesztivál 
költségeihez történõ hozzájárulás, annak érdekében, hogy elõsegítse a határon túli
magyar nyelvû színházak bekapcsolódását és jelenlétét az európai színházi
mûvészetbe.

12 000 000 20.20.08.10. „Kulturális és oktatási
szakdiplomáciái feladatok”

Magyar Jazz
Szövetség

A Magyar Jazz Szövetség a mûfajjal foglalkozó egyetlen országos hatókörû civil
társadalmi szervezet. A Szövetség alapvetõ célja a magyar jazzélet fellendítése,
elismertetése hazai és nemzetközi fórumokon, a fiatal jazzmuzsikusok
kibontakozásának segítése, a Magyar Jazz ünnepe, Zeneszerzõ- és Hangszerelõ
verseny, Országos Big Band Találkozó, mesterkurzusok szervezése, fiatal
jazzmuzsikusok felléptetése, a hazai jazz-élet képviselete nemzetközi szakmai
fórumokon. A NEFMI ehhez a tevékenységhez kíván közvetlen támogatást nyújtani.

5 000 000 20.20.12.08. „PANKKK – Program
a Nemzeti Kortárs Könnyûzenei
Kultúráért”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

József Attila Kör
Irodalmi Egyesület

Solitude rezidens program Stuttgartban és Budapesten. Nemzetközi csereprogram,
amelyet magyar részrõl az adott partnerszervezet közremûködésével  valósítanak
meg. A stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a hazai József Attila Kör Irodalmi
Egyesület csereprogramja öt éve mûködik sikeresen. Az ösztöndíjprogram keretén
belül évente 2-2 fiatal mûvészt lát vendégül 3-3 hónapra Stuttgart és Budapest.
A programot a minisztériumi megállapodás szerint egyenlõ arányban támogatja
a két fél kultúráért felelõs tárcája.

1 000 000 20.20.13.04. „Mûvészeti tevékenységek
támogatása”

Magyar Fordítóház
Alapítvány

A támogatás a balatonfüredi nemzetközi fordítóház akadálymentesítését szolgálja,
melyet az alapítvány mûködtet. Az egész évben mûködõ Fordítóház a magyar
irodalom fordításának és külföldi népszerûsítésének immár 13 éve kialakult és
az anyagi lehetõségekhez képest jól mûködõ, jelentõs eredményeket felmutató
intézménye. A Fordítóházba pályázat útján a világ minden tájáról érkeznek fordítók
2–8 hétre, többnyire kiadói megbízással rendelkezve. Munkájukat segíti a fordítói
támogatás, a 6 ezer kötetes könyvtár (a házban készült munkáikból egy példányt
elküldenek a Fordítóház könyvtárába), teljes technikai felszerelés, a magyar nyelvi
környezet és az írókkal  való találkozás lehetõsége. Évek óta intézményes kapcsolat áll 
fenn a Balassi Intézettel: az ott zajló egyéves fordítói tanfolyam 10 résztvevõje
minden évben egy hetet dolgozik a Fordítóházban, õk is pályakezdõként
ismerkednek a fordítás hazai mûhelyével.

2 000 000 20.20.13.04. „Mûvészeti tevékenységek
támogatása”

UNICEF Magyar
Bizottság
(közhasznú
társadalmi
szervezet)

Gyermekjogi Kiadvány megjelentetésének támogatása Két pályázattal (két
korosztály: 10–14 évesek: papír alapú kiadvány, és 14–18 évesek: CD formátum)
szeretnénk közelebb hozni a fiatalokhoz a Gyermekjogi Egyezmény tartalmát, elveit
és szellemiségét. A pályázatokban a résztvevõknek egy-egy, a Gyermekjogi
Egyezményben szereplõ jogot vagy ezzel kapcsolatos esetet kell feldolgozniuk.
A programba legalább ezer gyermeket szeretnénk bevonni, iskolai osztályok közös
produktumait várjuk.

1 000 000 20.20.15.03.02. „Gyermek és ifjúsági
szakmafejlesztési célok”

Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány,
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat,
Magyar
Ökumenikus
Segélyszervezet,
Magyar
Vöröskereszt

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága, valamint más foglalásra
feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott termékek rászorulók közötti szétosztásának,
márkamentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb
feladatok ellátása.
A Karitatív Tanácsi tagságból fakadó feladatok nem eseti programok, hanem állandó
tevékenységet jelentenek, amelynek folyamatos és zökkenõmentes finanszírozása
rendkívül fontos a sok elkobzott, felajánlott termék minél több rászorulóhoz  való
eljuttatása érdekében.
A Tanács tagjai kiemelten közhasznú szervezetek, hosszabb ideig végeznek
jogszabályban meghatározott közfeladatot (a Karitatív Tanács szervezeti tagjainak
megbízatása 4 évre szól). Esetükben nem klasszikus támogatásról van szó, az így
átadott források végsõ haszonélvezõi nem a tagszervezetek, hanem azon rászorulók, 
akik a tagszervezetek segítségével jutnak ruhanemûhöz, élelmiszerhez, háztartási
eszközhöz stb.

12 000 000
(szervezetenként

3 000 000)

20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület

A rászoruló emberek számára nyújtott élelmiszeradományok biztosítása érdekében
az élelmiszerfeleslegek összegyûjtése, tárolása és szállítása kiadásainak támogatása.
A szervezet országos méreteinél és kapacitásánál fogva egyedi jellemzõkkel bír.
A feladatra nem található megfelelõ más szervezet.

5 500 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyar
Vöröskereszt

Egyedi támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek a borsodi árvíz
kárenyhítésében, a károsultak segítésében vettek részt a gyakorlatban.

3 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

Egyedi támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek a borsodi árvíz
kárenyhítésében, a károsultak segítésében vettek részt a gyakorlatban.

3 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Baptista
Szeretetszolgálat

Egyedi támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek a borsodi árvíz
kárenyhítésében, a károsultak segítésében vettek részt a gyakorlatban.

2 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyar
Ökumenikus
Segélyszervezet

Egyedi támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek a borsodi árvíz
kárenyhítésében, a károsultak segítésében vettek részt a gyakorlatban.

10 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Katolikus Karitász Egyedi támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek a borsodi árvíz
kárenyhítésében, a károsultak segítésében vettek részt a gyakorlatban.

10 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyarországi
Roma Galéria
Egyesület

Állami gondoskodás alatt élõ fiatalok képzõmûvészeti pályázatának lebonyolítása. 300 000 20.20.18. „Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztése, módszertani feladatok
ellátása”

Magyar
Ökumenikus
Segélyszervezet

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján 
kijelölt módszertani családok átmeneti otthonának mûködési támogatása.
A szervezet a módszertani feladatok ellátására pályázati úton lett kijelölve azzal,
hogy kijelölés ideje alatt a támogatást egyedi támogatási szerzõdés keretében kapja
meg minden évben.

4 267 000 20.20.18. „Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztése, módszertani feladatok
ellátása”

Kézenfogva,
Összefogás
a Fogyatékos
Emberekért
Alapítvány

Az Alapítvány által mûködtetett FECSKE program a fogyatékos személyeket nevelõ
családtagok idõszakos tehermentesítése a fogyatékos személy otthonában nyújtott
szakszerû felügyelet biztosítása által. A szolgáltatás szakmai módszertani
felügyeletéhez szükséges módszertani ismeret és a szakmai adminisztráció
(adatkezelés) vezetésére alkalmas infrastruktúra kizárólag a Kézenfogva
Alapítványnál van jelen, így a támogatás nélkül a szolgáltatás leáll.

35 000 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”

Siketvakok
Országos
Szövetsége

A siketvak személyek részére nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltató központ
mûködtetése, és szolgáltatásaik bõvítése a szakmai fejlesztés céljával.
Siketvak személyek számára kizárólag az Egyesület nyújt kommunikációs és
rehabilitációs szolgáltatásokat az egész országban.

30 000 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Fogyatékos
Személyek
Esélyegyenlõségéért
Közalapítvány

Az Autizmus Szakmai Mûhely mûködtetése. Az 1038/2010-es Korm. határozat
3. pontja elõírja az Autizmus Szakmai Mûhely létrehozását, és meghatározza annak
feladatait. A Közalapítvány és a jogelõd SZMM közötti szerzõdés a feladatot
a Közalapítványhoz telepítette, amely 2009-ben meg is kezdte a munkát, és lezárta
annak elsõ fázisát. A Korm. határozatban foglaltak teljesítéséhez elengedhetetlen
a program folytatásához szükséges forrás biztosítása, amely – az elõzményekre és
a speciális szaktudásra  való tekintettel – kizárólag a Közalapítványnál  valósulhat
meg.

15 000 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”

Fogyatékos
Személyek
Esélyegyenlõségéért
Közalapítvány

Nyilvántartási informatikai rendszer kialakítása. A magyar jelnyelvrõl és a magyar
jelnyelv használatáról  szóló 2009. évi CXXV. törvény a Közalapítvány feladatául
szabja az állam által biztosított jelnyelvi tolmácsszolgáltatás országos hálózatának
mûködtetését, koordinációját és ellenõrzését. E feladat teljesítéséhez szükséges
a nyilvántartási rendszer kialakítása. Miután a törvény nevesítetten
a Közalapítványhoz telepíti a feladatot, pályázat kiírása nem lehetséges.

3 000 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”

Nem Adom Fel
Alapítvány

Integrált jótékonysági koncert támogatása elsõsorban társadalmi tudatformálás
céljából. A Nem Adom Fel Alapítvány fogyatékos zenészei közismert hazai
könnyûzenei elõadókkal és szerzõkkel karöltve immár harmadik éve szerveznek
jótékonysági koncertet. A koncepció része, hogy a koncertek bevételét nem feltétlen 
a fogyatékosságügyi probléma orvoslására fordítják, hanem egy konkrét dolog
támogatására.

6 000 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”

Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek
Országos
Szövetsége

Az Egyesület részére kiegészítõ támogatás a támogató szolgálatának speciális
jármûparkja korszerûsítésére és a székhely épületének akadálymentesítésére.

28 000 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”

Démoszthenész
Egyesület

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítõik Országos Érdekvédelmi Egyesülete
2010. õszi konferenciájának támogatása.

350 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”

Vakok és
Gyengénlátók
Békés Megyei
Egyesülete

a) esélynapok megrendezésének, b) a kistérségi információs napok
megrendezésének, c) internet-klubok mûködésének, d) kulturális és mûvészeti
programok megrendezésének támogatása.

3 000 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”

ÉTA Értelmi
Sérülteket Szolgáló
Társadalmi
Szervezetek és
Alapítványok
Országos
Szövetsége

Brüsszeli kiállítás megrendezéséhez támogatás nyújtása. 750 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Transzplantációs
Alapítvány
a Megújított
Életekért

Minden év október 17-én megrendezésre kerülõ Szervdonáció és Transzplantáció
Európa-, és Világnap keretében a szervdonáció és transzplantációval kapcsolatos
tájékoztatottság növelése.

1 500 000 20.20.22.02. „Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok” (ezen belül a .20
„Népegészségügyi és egészségfejlesztési
feladatok”)

Magyar Ápolási
Egyesület

Az Egyesület alakulása után tagsági viszonyt létesített az Ápolók Nemzetközi
Tanácsával (ICN). Ennek eredményeként a világ megismerhette a magyar ápolás
arculatát és elismerte a magyar ápolók szakmai és erkölcsi értékeit. Az évek során
az ICN fontos szakanyagokkal támogatta a Magyar Ápolóképzés fejlesztését.
A tagság komoly lehetõséget jelent továbbá a nemzetközi humán erõforrás
fejlesztés befolyásolására, illetve olyan pályázatokban  való részvételre, amely
a jelenlegi hazai helyzetet javíthatja. Teljes jogú tagként az Egyesület folyamatosan
értesül azon kiemelt nemzetközi problémákról, melyek sok esetben a magyar
egészségügyet is érintik, így ezen ismeretek birtokában hozzájárulhat egy
biztonságosabb egészségügyi rendszer építéséhez.
A 2010. évre megállapított ICN tagdíj 10,385 CHF, mely megközelítõleg 2 000 000 Ft.
Az Egyesület a tagdíj felét már befizette, a második részlet 2010. december 31-ig
esedékes. Ez a kötelezettség azonban az utóbbi évek gazdasági hatási, illetve a CHF
magas árfolyama  miatt nagy megterhelést jelentene az Egyesület számára.

1 000 000 20.20.22.02. „Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok” (ezen belül a .21
„Egyéb egészségpolitikai feladatok”)

Magyar Labdarúgó
Szövetség

A Sportágfejlesztés Sport XXI Program keretén belül a labdarúgó utánpótlás-nevelési 
iskolai program támogatása (az összeget az általános tartalék terhére az 1204/2010.
(X. 5.) Korm. határozat biztosítja).

114 000 000 20.20.23.01. „Utánpótlás-nevelési
feladatok”

Sportági országos
szakszövetségek
(asztalitenisz,
baseball,
gyeplabda, judo,
öttusa, tollaslabda,
taekwondo)

Magyarország–Ausztria–Szlovákia sportfõhatóságainak megállapodása keretében
7 sportág versenyeinek összevont eredményei alapján a legtöbb pontot gyûjtõ
nemzet nyeri el a Duna Kupát. 
A sportágak meghatározottak, ezért más sportág a felsoroltakon kívül nem szerepel
a programban.
A 2010. évre vonatkozóan támogatási szerzõdés jött létre a judo, az asztalitenisz és
a tollaslabda sportági szövetséggel. A támogatási szerzõdés megkötése folyamatban 
van a baseball, a gyeplabda, az öttusa és a taekwondo sportági szövetséggel.
A Duna Kupa rendezvényekre a kötelezettségvállalás 2010. áprilisban megtörtént,
a fedezet biztosított.

3 210 000 20.20.23.01. „Utánpótlás-nevelési
feladatok”

Nemzeti
Sportintézet
(közvetetten
Magyar
Úszószövetség)

Ifjúsági Olimpiai Játékok:a versenyre történõ felkészülés szakmai feladatainak
(edzõtábor és versenyek) finanszírozása.

600 000 20.20.23.04. „Verseny sport támogatása”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Magyar Biliárd
Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

3 991 316 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar Gyeplabda
Szakszövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

2 500 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar Hegy- és
Sportmászó
Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

3 124 276 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar Kerékpáros
Szakági Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

6 000 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”
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Magyar
Kosárlabdázók
Országos
Szövetsége

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

12 935 343 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar
Kutyaszánhajtó és
Canicross
Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

1 500 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar Lábtenisz
Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

1 500 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar Minigolf
Országos Sportági
Szakszövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

1 500 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Magyar Országos
Görkorcsolyázó
Sportági
Szakszövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

3 728 594 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar Repülõ
Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

8 118 676 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar
Versenyszánkó
Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

1 000 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar Vízisí és
Wakeboard
Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

1 500 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Magyar Sumo
Szakszövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

4 386 827 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar
Gószövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

1 500 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar Erõemelõ
Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

6 436 635 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar Snowboard 
Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

2 500 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”
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Magyar Testépítõ és 
Fitness Szövetség

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

5 432 922 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

MKB Veszprém KC A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

769 612 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Újbuda Torna Club A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

836 531 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Pénzügyõr SE A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

794 083 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

27140
M

 A
 G

 Y A
 R   K Ö

 Z L Ö
 N

 Y • 2010. évi 190. szám



Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Orvosegyetem-
Orvos Gyógyszerész 
SC

A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

741 614 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Unio Sport Kispest A támogatási cél a Nemzeti Sportszövetség (NSSz) és a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tagságába tartozó sportági szakszövetségek és sportági szövetségek, illetve
a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) tagságába tartozó, olimpiai
eredményesség szempontjából meghatározó sportszervezetek alapfeladatainak és
szakmai feladatainak támogatása. 2010-ben – miniszteri döntés alapján – összesen
81 szövetséggel és 81 sportszervezettel kötünk támogatási szerzõdést.
A szerzõdéskötés feltételei néhány szövetség, illetve sportszervezet esetében csak
2010. augusztus 15. után teljesültek, illetve fognak teljesülni, így ezek esetében
a támogatási szerzõdés aláírása most esedékes.

659 160 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Magyar Divat- és
Sporttánc
Szövetség

2010. évi Showtánc Világ- és Európa-bajnokság megrendezésének támogatása:
az Európa Kulturális Fõvárosa eseménysorozat keretében Pécsett megrendezésre
kerülõ világ-és Európa-bajnokság a mûvészeti és kulturális értékek mellett a sport
kiemelkedõen fontos szerepét is megjeleníti.

8 000 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Taksony Vezér
Szabadidõ és
Sportegyesület

Gremen Petra kiemelkedõen eredményes, nehéz körülmények között élõ utánpótlás
kick-box versenyzõ. A támogatás célja Petra 2010 szeptemberében megrendezésre
kerülõ utánpótlás kick-box világbajnokságon történõ részvételének támogatása,
egyesületén keresztül.

100 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Debreceni Ballon
Repülõ Klub

Hõlégballon Világbajnokság (Debrecen, 2010. október) megrendezésének
támogatása.

2 400 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”

Fogyatékos
Személyek
Esélyegyenlõségéért
Közalapítvány

A fogyatékos gyermekek tanórán kívüli szabadidõs vagy terápiás jellegû
úszásoktatásának, gyógy-lovagoltatásának elõsegítése. Korábban az Ifjúsági és
Sportminisztérium által indított, a FONESZ által folytatott, majd forráshiány  miatt
leállt program újraindítása.

8 000 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Magyar
Szabadidõsport
Szövetség

Országos Nordic Walking Program: az alacsony intenzitású, gyorsan elsajátítható,
költséghatékony életmódsportág további hazai népszerûsítése az oktatók,
a rendelkezésre álló botok számának növelésével, az oktatók szakmai
továbbképzésével.

5 000 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Egészségesebb
Munkahelyekért
Egyesület

Sportos-Mozgó Munkahelyek program meg valósításának támogatása. 5 000 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”
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Magyar
Szabadidõsport
Szövetség

Minõségbiztosítási kódex a szabadidõsportban. 5 000 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Magyar Triatlon
Szövetség

2010. évi Triatlon Világbajnoki Sorozat döntõje szabadidõsport programjai
meg valósításának támogatása.

5 000 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Magyar
Nyugdíjasok
Egyesületeinek
Országos
Szövetsége

III. Magyarországi szenior sportjátékok szabadidõsport programja meg valósításának
támogatása.

200 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Magyar Kerékpáros
Túrázók Szövetsége

Mûködési támogatás, céltámogatás. 1 297 410 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Magyar Diáksport
Szövetség

A diákolimpiákon kiemelkedõen szereplõ iskolák jutalmazása. 2 000 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Gyáli Baráti Kör SE
Mazsorett
Szakosztálya

Egyedi kérelem. 300 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Somogy Megyei
Szabadidõsport
Szövetség

Balaton-átúszás pótló napok támogatása. 5 200 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Magyar Parasport
Szövetség

11. Zánkai Sportfesztivál – Zánka, 2010. szeptember 24–26. A Magyar Parasport
Szövetség mellett idén elõször az MLMS és az MHSSZ is részt vesz a rendezvényen,
így mind a négy fogyatékossági ág (értelmi fogyatékosok, látássérültek,
mozgássérültek, hallássérültek) képviselve van a fesztiválon.

2 000 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Fogyatékosok
Országos Diák és
Szabadidõsport
Szövetsége

2010. január 01 – 2011. május 31. között megrendezett Vas megyei és
Nyugat-dunántúli diáksport programok támogatása – Fogyatékosok Országos Diák
és Szabadidõsport Szövetsége (FODISZ)

667 000 20.20.23.38. „Fogyatékkal élõk sportjának 
támogatása”

Magyar Speciális
Olimpiai Szövetség

2010. szeptember 15–24. között Varsóban megrendezett Speciális Olimpia Nyári
Európa Játékain történt részvétel és felkészülés támogatása – Magyar Speciális
Olimpia Szövetség (MSOSZ).

2 500 000 20.20.23.34. „Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége és tagszervezeteinek
támogatása”

Magyar
Szervátültetettek
Országos Sport-,
Kulturális és
Érdekvédelmi
Szövetsége

2010. augusztus 8–15. között Dublinban megrendezett Szervátültetettek és
Mûvesekezeltek Európa Játékain történt részvétel és felkészülés támogatása –
Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ)

2 500 000 20.20.23.34. „Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége és tagszervezeteinek
támogatása”

Magyar Speciális
Olimpiai Szövetség

2010. szeptember 15–24. között Varsóban megrendezett Speciális Olimpia Nyári
Európa Játékain történt részvétel és felkészülés támogatása – Magyar Speciális
Olimpia Szövetség (MSOSZ).

2 795 000 20.20.23.38. „Fogyatékkal élõk sportjának 
támogatása”
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Magyar
Szervátültetettek
Országos Sport-,
Kulturális és
Érdekvédelmi
Szövetsége

2010. augusztus 8–15. között Dublinban megrendezett Szervátültetettek és
Mûvesekezeltek Európa Játékain történt részvétel és felkészülés támogatása –
Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ)

2 795 000 20.20.23.38. „Fogyatékkal élõk sportjának 
támogatása”

Magyar Speciális
Olimpiai Szövetség

A Szövetség által szervezendõ „Nagy sportágválasztó” kampány lebonyolítása
2010.01.01. és 2011.06.30. között. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség küldetése,
hogy sportolási lehetõséget biztosítson az értelmi fogyatékos emberek számára. A fõ 
feladat keretében azt kívánják elérni, hogy minél több értelmi sérült ember
megtapasztalhassa a sportolás nyújtotta élményeket, kipróbálhassa magát
sportaktivitásban.

4 500 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Budapesti Torna
Szövetség

„CSIVIT” Csupa Izom, Vidámság, Torna és Tornázni Öröm program, amely 6–18 éves,
általános és középiskolás korosztály számára a torna sportág megismertetését és
rendszeres gyakorlását teszi lehetõvé 38 budapesti általános és 22 középiskolában.

500 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Izgõ-Mozgó Sportra 
és Egészségre
Nevelõ Egyesület

Izgõ-mozgó: Budai óvodákban szervezett rendszeres sportfoglalkozások és kiemelt
(tematikus eseményeken pl: Mikulás torna, nyuszi torna) eseményeken az óvodás
korosztály és családjaik körében az egészséges, mozgásban gazdag életmód
megszerettetését segíti.

250 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Magyar
Szinkronúszó
Szövetség

Olimpiai felkészülés támogatása. 2 000 000 20.20.23.39. „Sportági szakszövetségek
olimpiai felkészüléssel összefüggõ
támogatása”

Magyar Kerékpáros
Szakági Szövetség

Olimpiai kvalifikáció szempontjából meghatározó UCI versenyek megrendezésének
támogatása.

2 400 000 20.20.23.39. „Sportági szakszövetségek
olimpiai felkészüléssel összefüggõ
támogatása”

Pécsi Súlyemelõ
Egyesület

Gyurkovics Ferenc, az egyesület olimpiai kerettag sportolója sikeres olimpiai
felkészülésének (versenyzésének, edzõtáborozásának) támogatása.

800 000 20.20.23.39. „Sportági szakszövetségek
olimpiai felkészüléssel összefüggõ
támogatása”

Világjátékok
Alapítvány

Támogatási cél a Világjátékok Alapítvány által mûködtetett, a Népszigeten található
Indián csónakház árvíz utáni felújítása. A rendkívüli idõjárási helyzet a sport ágazat
területén is számottevõ károkat okozott. A nagy esõzések következtében a Duna
megemelkedett vízszintje következtében a víz elárasztotta a Világjátékok Alapítvány
által mûködtetett Indián Csónakházat. A csónakház helyreállítása nélkül veszélybe
kerül a fõváros ingyenes hajó és sporteszköz-kölcsönzõjének további mûködése,
ezáltal veszélyeztetve az iskolai és diáksport megfelelõ kiszolgálását.

2 000 000 20.20.24.11. „Állami, önkormányzati és
egyéb sportlétesítmények fenntartása”

II. kerületi
Utánpótlás Futball
Club

Óvodai mozgásfejlesztés 4 000 000 20.20.23.23. „Szabadidõsport
támogatása”

Magyar Torna
Szövetség

Torna versenysport támogatása. 4 000 000 20.20.23.04. „Versenysport támogatása”
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Magyar– Amerikai
Fulbirght
Alapítvány

A támogatás célja az alapítvány által a partnerország részvételével és
társfinanszírozásával mûködtetett oktatási-, képzési csereprogramok és
együttmûködések meg valósításához szükséges költségekhez történõ hozzájárulás.

30 000 000 20.20.26.01. „Oktatási alapítványok,
közalapítványok által ellátott oktatási
feladatok és általuk ellátott intézmények
támogatása”

Felsõoktatási
Kollégiumok
Országos
Szövetsége

A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 128.  § (2) bekezdése határozza
meg, hogy a miniszter megállapodás alapján támogatást adhat a támogatandó
szervezeteknek, valamint meghatározza a támogatás mértékét.

1 200 000 20.20.31.04. „Oktatási társadalmi
szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok”

Magyar
Táncmûvészek
Szövetsége

A Magyar Táncmûvészek Szövetsége a táncszakma ernyõszervezete, a legnagyobb
tagsággal bíró táncmûvészeti társadalmi szervezet. Részt vesz
a törvény-elõkészítéssel kapcsolatos társadalmi párbeszédben, a szakmai és
mûvészeti díjak javaslattételének elõkészítésében, a táncszakmát érintõ
koncepcióalkotó tevékenységben. A tárca rendszeresen támogatja a Magyar
Táncmûvészek Szövetsége tevékenységét, elõsegítve ezzel a táncszakma társadalmi
bázisának erõsítését.

1 500 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Kortárs
Táncszínházi
Egyesület

Kiemelkedõ jelentõségû szakmai szervezetként kortárs táncélet civil
érdekképviseletét látja el, törvényelõkészítõi és javaslattevõi tevékenységével részt
vesz az ágazati szakmai egyeztetéseken.

140 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar Színházi
Társaság

Országos hatókörû ernyõszervezetként ellátja a színházi területen mûködõ
szervezetek és intézmények szakmai képviseletét, civil hátteret biztosít
a törvényelõkészítõ munkához, információk szolgáltatásával részt vesz
a színházmûvészeti koncepciók kialakításában, hozzájárul a tárca és az érintett
intézmények és szervezetek közötti sikeres kommunikációhoz. A magyar színházi
kultúra fejlõdését társadalmi eszközökkel mozdítja elõ.

1 600 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

MASZK Országos
Színészegyesület

Országos hatáskörû mûvészeti társadalmi szakmai szervezetként civil hátteret
biztosít a törvényelõkészítõ munkához, információk szolgáltatásával részt vesz
a színházmûvészeti koncepciók kialakításában, hozzájárul a tárca és a színházi
szakma közötti sikeres kommunikációhoz.

300 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Nemzetközi
Színházi Intézet
Magyar Központja

Országos hatáskörû mûvészeti társadalmi szakmai szervezetként a Nemzetközi
Színházi Intézetet (ITI) Magyar Központja jelentõs szerepet játszik a magyar színházi
élet nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, helyzetébõl, kapcsolatrendszerébõl és
hagyományaiból adódóan a nemzetközi színházi kapcsolatok és információáramlás
centrumában helyezkedik el.

300 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar Teátrumi
Társaság

Kiemelkedõ jelentõségû színházi szakmai szervezetként tagjai révén
a magyarországi színházak jelentõs hányadát képviseli. Az elõadó-mûvészeti törvény 
elõkészítése során tevékeny részt vállalt a társadalmi egyeztetésben. A magyar
színházi kultúra fejlõdését társadalmi eszközökkel mozdítja elõ.

350 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”
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Független
Színházak
Szövetsége

A teljes magyar független színházi és táncszínházi szféra érdekképviseletét látja el
e szervezet. Markáns javaslattevõ és egyeztetõ tevékenysége által a tárca
tevékenyen látja el a társadalmi egyeztetés feladatát. Társadalmi szervezetként
hatékony kiemelkedõ részt vállal a hatékony szakmai koncepcióalkotásban,
kezdeményezõként lép fel az elõadó-mûvészeti ágazati kérdések megoldásában.
Többéves tárcatámogatásának társadalmi hasznosulása messze túlmutat
a támogatási összegen.

200 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

ASSITEJ Gyermek-
és Ifjúsági
Színházak
Nemzetközi
Szövetségének
Magyar Központja
Egyesület

A színházi szakmai szervezetek közül egyedül a Gyermek- és Ifjúsági Színházak
Nemzetközi Szövetségének Magyar Központja Egyesület lát el az egész világra
kiterjedõ nemzetközi szakmai tevékenységet, bekapcsolva a magyar gyermek és
ifjúsági színházi világot az újító és innovatív színházi törekvések hálózatába.
Tevékenységük által vert gyökeret számos európai mércével mérve is kimagasló
törekvés, mint a csecsemõszínház, az iskolaszínház stb. Társadalmi szervezetként
hatékony segítséget nyújt a tárca törvényelõkészítõ és véleményalkotó munkájában. 
Ernyõszervezetként több száz civil szervezõdést ér el. A szervezet által végzett
idõszakos társadalomtudományi igényességgel készülõ felmérések és összefoglalók
kiemelkedõ fontosságúak az elõadó-mûvészet jelentékeny szegmense munkájának
értékeléséhez és feladatuk társadalmi hasznosulásának mérlegeléséhez.

200 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar Játékszíni
Társaság

A Magyar Játékszíni Társaság a Kárpát-medencében mûködõ magyar színházak
közötti információcserét és szakmai együttmûködését segíti elõ.
Az egyesület társadalmi szervezetként javaslattevõként és véleményalkotóként lép
fel a törvényelõkészítõ munka során, illetve javaslataival segíti a szakmai díjak
megítélésének menetét.
Tevékenységével a magyar nyelvû színházi kultúra hatékony érdekképviselete
 valósul meg. Támogatásával a határon túli színházi törekvések eredményességét is
segíti a tárca.

100 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

UNIMA Nemzetközi
Bábmûvész-
Szövetség 
Magyar Központja

A Nemzetközi Bábmûvész Szövetség (Union Internationale de la Marionnette)
az UNESCO független szervezete, amely az egész világból összefogja bábmûvészet
fejlõdéséhez hozzájárulókat. Magyar központjuk a legjelentõsebb magyar
bábmûvészeti szakmai szervezetként fesztiválok szervezésével, nemzetközi
eseményeken történõ részvétellel kapcsolja be a magyar bábmûvészetet
a nemzetközi vérkeringésbe. Mûködése hozzájárul a tárca és a bábszínházi szakma
közötti sikeres kommunikációhoz.

150 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar Zenei
Tanács

A Magyar Zenei Tanács országos hatókörû közhasznú szervezet, szakmai egyesületek 
szövetsége. Célja a magyar zenekultúra fejlõdésének társadalmi eszközökkel  való
elõmozdítása, a zenei értékek védelme és minél szélesebb körû terjesztésének
elõmozdítása, a zene társadalmi bázisának fejlesztése az oktatási struktúrában és
a zenei öntevékenységben, a magyar zenekultúra nemzetközi pozícióinak erõsítése.

3 100 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”
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Magyar Muzsikus
Fórum

A Magyar Muzsikus Fórum a zenész szakma második nagy ernyõszervezete,
1991-ben alakult, 11 tagszervezetet gyûjt össze keretei között. Különös tekintettel
támogatja nemzeti zenei hagyományainkat és a kortárs zene megnyilvánulásait.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyûjteményével a millennium éve óta
mûködteti az  Erkel Ferenc Szabadegyetemet, melynek keretében számos
zeneszerzõ, zenekritikus, zenetudós és zenei elõadómûvész közremûködésével
hangversenyeket rendez. Rendszeresen részt vesz a mûvészeti középdíjak bizottsági
tevékenységében és támogatja a hazai mûvészeti iskolák tevékenységét is.

400 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar
Zeneszerzõk
Egyesülete

A Magyar Zeneszerzõk Egyesülete jelentõs szerepet játszik tagjai és általában
a magyar zenész társadalom erkölcsi és anyagi érdekei védelmében az állami,
önkormányzati szervek és a média színterein, tagokat delegál a Nemzeti Kulturális
Alap Bizottságába és Zenei Kollégiumába, döntéseket hoz, illetve javaslatokat tesz
mûvészeti díjakra, ösztöndíjakra. Az Egyesület minden évben Istvánffy Benedek-díjat 
adományoz egy fiatal zeneszerzõnek abban az évben bemutatott értékes új
mûvéért. A Magyar Zeneszerzõk Egyesülete mintegy 160 tagjának többsége
komolyzene-szerzõ, de az egyesület magában foglal híres és szakmailag nagyra
értékelt jazz és könnyûzene-szerzõket és szövegírókat is. A Magyar Zeneszerzõk
Egyesülete az Új Zene Nemzetközi Társasága (ISCM) tagja – e vonatkozásban
a Magyar Zenemûvészek Szövetségének jogutódja –, továbbá alapító tagja
az Európai Zeneszerzõ Fórumnak (ECF), amelyben elnökségi tagságot is visel.

130 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar
Szimfonikus
Zenekarok
Szövetsége

A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége tizenhetedik éve képviseli a hivatásos
szimfonikus zenekarokat, igyekezve elõsegíteni a megfelelõ kommunikációt
a kormányzati szervek és a nevezett terület között. Részt vesz a legjelentõsebb hazai
és nemzetközi zenei szervezetek munkájában, segíti a területet érintõ jogszabályok
elõkészítését és részt vállal a különbözõ kuratóriumok munkájában.

130 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar
Zenemûvészeti
Társaság

23 év óta mûködõ zenei szakmai szervezet, amely mindenekelõtt a kortárs zene
népszerûsítését és terjesztését tûzte ki céljául. E célból szervezi elõadásait, vidéki
hangversenyeit és a rendkívül magas színvonalú Mini-Fesztivált.

130 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar Kodály
Társaság

Az 1978-ban alapított Magyar Kodály Társaság országos hatókörû civil egyesület,
mely 2009. augusztusa óta közhasznú szervezetként mûködik. Célja Kodály Zoltán
életmûvének – zeneszerzõi és népzenetudományi munkásságának, továbbá
pedagógiai elveinek – népszerûsítése, széles körû megismertetése. A mintegy 800
fõs tagság nyugdíjas és aktív zenepedagógusokból, muzsikusokból, továbbá
zenekedvelõkbõl tevõdik össze.

160 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Nemzetközi Kodály
Társaság

A Nemzetközi Kodály Társaság 34 országban mûködik és 16 más országban
képviselteti magát. 1975-ben alapították Kecskeméten a Kodály életmû nemzetközi
terjesztésének elõmozdítása céljából. Fõ célja a nagy magyar zeneszerzõ,
zenepedagógus és zenetudós életmûvének nemzetközi fórumokon történõ
folyamatos bemutatása és népszerûsítése.

90 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”
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Liszt Ferenc
Társaság

A nagy magyar zeneszerzõ és zongoramûvész nevét viselõ Liszt Ferenc Társaság
több, még a Mester életében formálódó kezdeményezés után, 1893-ben alakult.
A második világháborúig kisebb-nagyobb szünetekkel mûködött. 1973-ban, alakult
újjá. A Társaság célja: Liszt Ferenc életmûvének, személyiségének megismertetése,
nemes eszméinek ápolása és terjesztése.

160 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Erkel Ferenc
Társaság

Az Erkel Ferenc Társaság a nagy magyar zeneszerzõ életmûvének ápolása,
bemutatása céljából alakult. Évente nemzetközi konferenciákat, az Erkel-életmû
kevéssé ismert darabjait bemutató hangversenyeket rendez.

160 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Ifjú Zenebarátok
Magyarországi
Szervezete

A Szervezet igen fontos, elismert tevékenységet végez hazai és nemzetközi kulturális 
színtéren: a legjelentõsebb zenei ifjúsági világszervezet, a Jeunesses Musicales
International (www.jmi.net) hazai tagszervezeteként lehetõvé teszi olyan jelentõs
nemzetközi projektekben a magyar muzsikusok részvételét, mint pl. a World Youth
Choir vagy a Gustav Mahler Youth Orchestra, emellett számos fontos hazai kulturális
és edukációs feladatot lát el.

90 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar
Képzõmûvészek és
Iparmûvészek
Szövetsége

A legrégebbi hazai képzõmûvészeti szövetség, széles körû feladatokkal és
programokkal, a mûködési támogatást ezek meg valósítására kapják.

3 600 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Fiatal
Képzõmûvészek
Stúdiója Egyesület

A fiatal képzõmûvészek pályakezdését segítõ országos szervezet széles körû
feladatokkal és programokkal, nemzetközi kapcsolatokkal, mûtermekkel, kiállítási
programmal, a mûködési támogatást ezek meg valósítására kapják.

1 430 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar
Képzõmûvészeti és
Iparmûvészeti
Társaságok
Szövetsége

A legnagyobb képzõmûvészeti ernyõszervezet, amely számos tagszervezetet
integrál, programokat szervez és nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, a mûködési
támogatást ezek meg valósítására kapják.

700 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Fiatal Iparmûvészek 
Stúdiója Egyesület

A fiatal képzõmûvészek pályakezdését segítõ országos szervezet széles körû
feladatokkal, kiállítóteremmel és programokkal, a mûködési támogatást ezek
meg valósítására kapják.

1 430 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar Festõk
Társasága

A festõmûvészek országos szervezete széles körû feladatokkal és programokkal,
a mûködési támogatást ezek meg valósítására kapják.

300 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar
Grafikusmûvészek
Szövetsége

A grafikusmûvészek legjelentõsebb országos szervezete széles körû feladatokkal és
programokkal, a mûködési támogatást ezek meg valósításra kapják.

300 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar Szobrász
Társaság

A szobrászmûvészek egyetlen országos szervezete szakmai feladatokkal és
programokkal, a mûködési támogatást ezek meg valósítására kapják.

300 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar
Kárpitmûvészek
Egyesülete

A kárpitmûvészek egyetlen országos szervezete szakmai feladatokkal és
programokkal, a mûködési támogatást ezek meg valósítására kapják.

100 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Mûkritikusok
Nemzetközi
Szövetsége (AICA)
Magyar Tagozata

A kortárs mûvészettel foglalkozó mûvészettörténészek, mûkritikusok és kurátorok
egyetlen országos szakmai szervezete széles körû feladatokkal és programokkal,
nemzetközi kapcsolatokkal, a mûködési támogatást ezek meg valósítására kapják.

200 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar
Fotómûvészek
Szövetsége

A fotómûvészek egyetlen országos szervezete széles körû feladatokkal és
programokkal, nemzetközi kapcsolatokkal, a mûködési támogatást ezek
meg valósításra kapják.

2 400 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar
Írószövetség

A legrégibb és tagjainak létszámában is legnagyobb, reprezentatív szövetség
a magyar írók fóruma, székhelye kulturális központ is, könyvtára kiváló. Számos
funkcióját csak költségvetési segítséggel tudja ellátni, különösen, hogy több mint fél
évszázados kapcsolatai révén nemzetközi kötelezettségei is vannak.

6 000 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Szépírók Társasága
Egyesület

Több mint tíz éve alakult, rangos alkotókat tömörítõ, reprezentatív alkotói csoport,
országjáró és határon túli irodalom-népszerûsítõ programjai révén számos helyre
eljuttatja az irodalom javát. Nemzetközi kapcsolatai is jelentékenyek.

1 600 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

József Attila Kör
Irodalmi Egyesület

Hagyományosan a 35, illetve 40 év alatti alkotók speciális igényeit képviselõ,
érdekvédõ alkotói csoport, számos tevékenységgel, a pályakezdés segítésével,
utánpótlás gondozással.

700 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar PEN Club A PEN világszervezet magyar tagozata, a legrégibb írói érdekvédõ szervezet magyar
csoportja, számos külföldi partnerrel szemben kell ellátnia feladatait, s képviselni
a magyar álláspontot.

400 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

FISZ Fiatal Írók
Szövetsége

A Magyar Írószövetség ifjúsági tagozatának is tekinthetõ, kifejezetten fiatal alkotók
kezdeményezéseire létrejött formáció a beérkezés, elfogadottság nehézségeiben
segíti a pályakezdõ írókat.

500 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar Írók
Egyesülete

Hagyományosan, a Lyukasóra alkotói körét képviselõ szervezet, mely a lap köré
szervezõdõen fejti ki kulturális és hagyományápoló tevékenységét.

100 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Mûfordítók
Egyesülete

A speciális, Magyarországon különlegesen magas színvonalú szakma gyakorlóinak
céljait, közös munkálkodását, határokon átívelõ tevékenységét szolgálná
a támogatás.

100 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

IBBY-
Gyermekkönyvek
Nemzetközi
Tanácsának Magyar 
Egyesülete

A nemzetközi legrangosabb gyermekkönyves (írók, illusztrátorok, grafikusok)
szervezet magyar tagozata a magyarországi gyermekkultúra letéteményese,
többféle tevékenységgel fedi le az egyre sürgetõbb olvasásértési- és esztétikai
hiányok pótlását, s eleve magas nemzetközi tagdíjat szükséges fizetnie.

450 000 20.20.31.03. „Egyéb civil és nonprofit
szervezetek”

Magyar
Alkotómûvészek
Országos
Egyesülete

A támogatás a legnagyobb hazai mûvészeti társadalmi szervezet második félévi
mûködési támogatására és közcélú feladatainak ellátására szolgál.

29 000 000 20.20.31.05. „Kulturális társadalmi
szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Falugondnokok
Duna-Tisza Közi
Egyesülete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról  szóló 1993. évi III. törvény 58.  §-a által
elõírt meghatározott módszertani intézmények, a szociális módszertani feladatok és
az ágazati irányításhoz kapcsolódó tevékenységek meg valósítása, szociális
módszertani feladatok és az ágazati irányításhoz kapcsolódó tevékenységek
meg valósítása a Dél-alföldi régióban. A szociális törvényben és a 3/2008. (IV. 15.)
SZMM rendeletben elõírt módszertani feladatok ellátásához mûködési támogatás
révén az ágazatirányítás régióban történõ meg valósítása.

16 600 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Egyesület (Közép-
Magyarországi
Regionális
Módszertani
Intézet)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról  szóló 1993. évi III. törvény 58.  §-a által
elõírt meghatározott módszertani intézmények, a szociális módszertani feladatok és
az ágazati irányításhoz kapcsolódó tevékenységek meg valósítása, szociális
módszertani feladatok és az ágazati irányításhoz kapcsolódó tevékenységek
meg valósítása a Közép-Magyarországi régióban. A szociális törvényben és a 3/2008.
(IV. 15.) SZMM rendeletben elõírt módszertani feladatok ellátásához mûködési
támogatás révén az ágazatirányítás régióban történõ meg valósítása.

52 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyar Irodalmi
Szerzõi Jogvédõ és
Jogkezelõ
Egyesület (MISZJE)

Valamennyi írószervezetet tömörítõ egyesület hivatalos jogkezelõvé válásának egyik 
kritériuma hivatalos alkalmazott foglalkoztatása 2010. II. félévtõl. Ennek költségeivel
kívánja támogatni a kulturális terület az egyesületet, különösen, hogy 2011-re
a 2008. évi CXVII. törvénnyel módosított hatályos szerzõi jogról  szóló 1999. évi
LXXVI. törvény rendelkezései az adatgyûjtés vonatkozásában tartalmaznak
elõírásokat.

600 000 20/20/13/4 Mûvészeti tevékenységek
támogatása
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3. melléklet a 284/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A Vidékfejlesztési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

TÁMOGATANDÓ SZERVEZET NEVE
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE (FT)

TÁMOGATÁS JOGCÍME EGYEDI TÁMOGATÁS INDOKOLÁSA FORRÁS PONTOS MEGNEVEZÉSE

Mezõgazdasági Gépmúzeumért
Alapítvány

300 000 Mûködési célú támogatás A XII. Országos Mezõgazdasági
Gépésztalálkozó megrendezéséhez

történõ költség-hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása
Kárpátok-Tisza Nemzetközi

Fejlesztési Szövetség
200 000 Mûködési célú támogatás Árvízi építõtábor megszervezéséhez

történõ költség-hozzájárulás
20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati

szakmai szervezetek és képviseletek
támogatása

Magyar Biokultúra Szövetség 1  300 000 Mûködési célú támogatás A Biokontroll c. tudományos lap
kiadásához történõ

költség-hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása
Esztergom Szentgyörgymezõ

Kertbarátköri Egyesület
200 000 Mûködési célú támogatás A 2010. augusztus 20-i új kenyér

ünnepe rendezvény költségeihez
történõ hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása
Csomagolási és Anyagmozgatási

Országos Szövetség
150 000 Mûködési célú támogatás A HUNGAROPACK Csomagolási

verseny különdíjaihoz történõ
hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása
Mezõföld Népfõiskolai Társaság 3 000 000 Mûködési célú támogatás A népfõiskolai központ oktatási

programjának meg valósításához
történõ hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása
Galamb és Kisállattenyésztõk

Csorvási Egyesülete
200 000 Mûködési célú támogatás A 2010. szeptember 11-én

Csorváson megrendezett galamb és
kisállatbemutató megrendezéséhez

történõ hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása

Magyar Erdõgazda Szövetség 400 000 Mûködési célú támogatás A 2010. évi mûködési költségekhez
történõ hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása
Magyar Állatorvosok Világszervezete 300 000 Mûködési célú támogatás A 2010. november 12–13-án

megrendezett temesvári szakmai
konferencia rendezési költségeihez

történõ hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása

Országos Erdészeti Egyesület 500 000 Mûködési célú támogatás A XIV. Erdõk Hete rendezvényrõl
készült kiadvány elkészítéséhez

hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása
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TÁMOGATANDÓ SZERVEZET NEVE
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE (FT)

TÁMOGATÁS JOGCÍME EGYEDI TÁMOGATÁS INDOKOLÁSA FORRÁS PONTOS MEGNEVEZÉSE

Országos Erdészeti Egyesület 300 000 Mûködési célú támogatás A klímaváltozás hatása a jövõ
erdõgazdálkodására” címû,

Erdélyben megrendezett
X. Erdészeti Konferencián  való
részvétel költségeihez történõ

hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása

Tudományos Filmmûhely Egyesület 1 800 000 Mûködési célú támogatás Vidékfejlesztési, stratégiai témájú
ismeretterjesztõ dokumentumfilm
költségeihez történõ hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása
Afrikai–Magyar Egyesület 500 000 Mûködési célú támogatás A 2010. október 1-jén megtartott

energetikai konferencia anyagainak
kiadásához történõ hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása
GATE Zöldklub 380 000 Mûködési célú támogatás Az erdélyi testvérgimnázium

tanulóinak magyarországi
kirándulási költségeihez történõ

hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása

Független Ökológiai Központ
Alapítvány

600 000 Mûködési célú támogatás Imreh István: A rendtartó székely
falu címû kötet megjelentetési

költségeihez történõ hozzájárulás

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása
Korall Társadalomtörténeti

Egyesület
300 000 Mûködési célú támogatás Könyvbemutató rendezvény

költségeihez történõ hozzájárulás
20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati

szakmai szervezetek és képviseletek
támogatása

Fiatal Gazdák Magyarországi
Szövetsége – AGRYA

9 000 000 Mûködési célú támogatás A Közép-európai Fiatal Gazda
Központ (CERYC) mûködési

költségeihez történõ hozzájárulás.
Az AGRYA a 2007–2011. évekre

vonatkozóan rendelkezik a CERYC
mûködési költségeihez  való
kormányzati hozzájárulással

20.03.08.00 jogcímcsoport Ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek

támogatása

Európai Élelmiszerlánc Parlament 3 5 000 000 Mûködési célú támogatás 2010. augusztus 17–22. között
megrendezésre került X. Jubileumi

Húshigiéniai és Húsvizsgálati
Világkongresszus megrendezéséhez

20.14.00.00 Fejezeti általános
tartalék

Virágzó Magyar Kertkultúráért
Alapítvány

500 000 Mûködési célú támogatás A 2010. évi „Virágos
Magyarországért” környezetszépítõ
versenyben kiemelkedõen teljesítõ

város és falu részére különdíj
adományozása

20.2.14.00 Állami feladatok
költséghatékony átvállalása az NKP

meg valósításában

Akarat Diáksport Egyesület 1 000 000 Mûködési célú támogatás A szervezet 2010. évi környezetvédõ, 
szemléletformáló és kutatási

tevékenységének támogatása

20.2.14.00 Állami feladatok
költséghatékony átvállalása az NKP

meg valósításában
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TÁMOGATANDÓ SZERVEZET NEVE
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE (FT)

TÁMOGATÁS JOGCÍME EGYEDI TÁMOGATÁS INDOKOLÁSA FORRÁS PONTOS MEGNEVEZÉSE

TermészetBúvár Alapítvány 4 000 000 Mûködési célú támogatás A Természet Búvár magazin
megjelentetéséhez kiegészítõ

támogatás nyújtása

20.2.14.00 Állami feladatok
költséghatékony átvállalása az NKP

meg valósításában
Magyar Madártani és

Természetvédelmi Egyesület
1 550 000 Mûködési célú támogatás Mindennapi Madaraink Monitoringja 

meta – 2010. évi adatok átvétele
II. ütemû kifizetés határideje: 2011.

április 30.

01.00.00. „VM igazgatás”

Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület

3 000 000 Mûködési célú támogatás A vonuló madarakról  szóló hazai és
nemzetközi jogszabályok, illetve

egyezmények végrehajtása alapján
a madárgyûrûzési program

mûködtetéséhez történõ
hozzájárulás.

II. ütemû kifizetés határideje: 2011.
május 15.

01.00.00. „VM igazgatás”

Tudományos és Technológiai
Alapítvány

3 125 000 Mûködési célú támogatás Az európai faipar átalakulásának
népszerûsítése

01.00.00. „VM igazgatás”

Bódi Ferenc Társadalomtudományi
és Mûvészeti Közhasznú Alapítvány

1 000 000 Mûködési célú támogatás A „FALU” címû szaklap kiadási
költségeihez történõ hozzájárulás

20.03.02. „agrárkutatás, tanüzemek,
szakképzés támogatása”

Kelet-Magyarországi Biokultúra
Egyesület

500 000 Mûködési célú támogatás „BioPorta” füzetek 4 számának
megjelentetési költségeihez történõ

hozzájárulás

20.03.08. „ágazati szakmai
szervezetek és képviseletek

támogatása”
Írók Alapítványa – Széphalom

Könyvmûhely
1  000 000 Mûködési célú támogatás dr. Zalaváry István: Genetikailag

módosított c. könyvének kiadási
költségeihez történõ hozzájárulás

20.03.08. „ágazati szakmai
szervezetek és képviseletek

támogatása”
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete 3 000 000 Mûködési célú támogatás A határon túli magyar területek

magyar gazdatársadalmának
szülõföldön tartása

20.03.04. Magyar–Román regionális
kutató-oktató központ támogatása

Észak-Vajdasági Földmûves
Egyesület

3 000 000 Mûködési célú támogatás A határon túli magyar területek
magyar gazdatársadalmának

szülõföldön tartása

20.03.04. Magyar–Román regionális
kutató-oktató központ támogatása

Kárpátaljai Magyar Agrárvállalkozók
Egyesülete

3 000 000 Mûködési célú támogatás A határon túli magyar területek
magyar gazdatársadalmának

szülõföldön tartása

20.03.04. Magyar–Román regionális
kutató-oktató központ támogatása

Fogyasztói és Betegjogi
Érdekvédelmi Szövetség

1 000 000 Mûködési célú támogatás Teszt Plussz közszolgálati
fogyasztóvédelmi magazin kiadási

költségeihez  való hozzájárulás

20.14.00.00 Fejezeti általános
tartalék

Magyar Földmérési, Térképészeti és
Távérzékelési Társaság

1 500 000 Mûködési célú támogatás Geodézia és Kartográfia címû
szaklap kiadási költségeihez  való

hozzájárulás

20.14.00.00 Fejezeti általános
tartalék
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4. melléklet a 284/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A Belügyminisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

Támogatandó társadalmi szervezet Támogatandó feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete

a szervezet feladataihoz, mûködési kiadásaihoz
 való hozzájárulás

700 000 „Szakszervezetek támogatása” 

Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete a szervezet feladataihoz, mûködési kiadásaihoz
 való hozzájárulás

4 200 000 „Szakszervezetek támogatása”

Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete a szervezet feladataihoz, mûködési kiadásaihoz
 való hozzájárulás

1 200 000 „Szakszervezetek támogatása”

Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi
Szövetsége

a szervezet feladataihoz, mûködési kiadásaihoz
 való hozzájárulás

600 000 „Szakszervezetek támogatása”

Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete a szervezet feladataihoz, mûködési kiadásaihoz
 való hozzájárulás

600 000 „Szakszervezetek támogatása”

Országházi Dolgozók Érdekképviseleti
Szövetsége

a szervezet feladataihoz, mûködési kiadásaihoz
 való hozzájárulás

200 000 „Szakszervezetek támogatása”
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelete
az európai területi együttmûködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes
szabályairól

Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 19/A.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12.  § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az európai területi együttmûködési csoportosulásban (a továbbiakban: európai területi társulás) tagként  való
részvétel jóváhagyása iránti kérelmet a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszternél kell benyújtani.

2. § (1) A kérelem elintézése során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló törvény
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló törvényben meghatározott
adatokon túl tartalmaznia kell az európai területi társulás tervezett nevét, székhelyét, célkitûzését és feladatait.

3. § (1) A kérelemhez az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltakon kívül csatolni kell
a) az állam kivételével a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 22.  § (1) bekezdés

a) és b) pontja szerinti kérelmezõ esetében a (2) bekezdés szerinti szerv hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy
az egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,

b) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi önkormányzati költségvetési szerv és a helyi
kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv kérelmezõ esetében a képviselõ-testület vagy közgyûlés
hozzájárulását tartalmazó határozat kivonatát arra vonatkozóan, hogy az egyezmény- és az alapszabály-javaslat
szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,

c) helyi vagy kisebbségi önkormányzat kérelmezõ esetében az európai területi társulásban  való részvételrõl  szóló
képviselõ-testületi, közgyûlési döntést tartalmazó határozat kivonatát,

d) az európai területi társulás egyezményének és alapszabályának a polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi
III. törvény 73/C.  §-a szerinti jogi képviselõ által ellenjegyzett tervezetét, továbbá ha azok nem magyar nyelven
készültek, magyar nyelvû fordításukat.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja tekintetében a hozzájárulást
a) a Miniszterelnökség és a minisztérium esetén a Kormány,
b) a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv kérelmezõ esetén a szerv felügyeleti szerve,
c) a Kbtv. 22.  § (1) bekezdés a) pontjában meg nem határozott költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv

felügyeleti szerve,
d) az ügyészi szervek esetén a legfõbb ügyész,
e) az Országos Kriminológiai Intézet esetén a legfõbb ügyész,
f) az elkülönített állami pénzalap kezelõje esetén az elkülönített állami pénzalappal rendelkezésre jogosult,

a felhasználásért felelõs miniszter,
g) a társadalombiztosítási költségvetési szerv esetén az irányító miniszter
adja meg.

4. § A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásra megfelelõ – legfeljebb nyolc munkanapos – határidõt kell biztosítani, amely
kérelemre, indokolt esetben további nyolc munkanappal meghosszabbítható.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 7.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.
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6. § Ez a rendelet az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

7. § (1) A 4.  §-ban a „nyolc munkanapos” szövegrész helyébe a „tíznapos” szöveg, a „nyolc munkanappal” szövegrész helyébe
a „tíz nappal” szöveg lép.

(2) Ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1278/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról

1. A Kormány felismerve, hogy a közszolgálaton belül a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és
a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erõsítése összehangolt és
tervezett utánpótlásképzést tesz szükségessé, továbbá a pályaelhagyás helyett a társadalom számára hatékony
munkavégzés biztosítására és a nyugdíjazás utáni életszakaszra a közszolgálati pályaorientációt támogató
továbbképzési rendszert kell mûködtetni, a közszolgálati felsõfokú szakemberképzést egységes intézményi alapokra
kívánja helyezni.

2. A Kormány a honvédelmi és katonai felsõoktatást végzõ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a rendvédelmi és
rendészeti felsõoktatást képviselõ Rendõrtiszti Fõiskola és a Budapesti Corvinus Egyetemtõl különváló, a közigazgatási 
felsõoktatást alaptevékenységként folytató Közigazgatástudományi Kar egyesülésével – a három intézmény
hagyományainak megõrzése mellett, a szorosabb oktatási és kutatási együttmûködés, valamint a hatékonyabb
mûködtetés érdekében – elrendeli a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozását.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a felsõfokú közszolgálati szakemberképzés bázisintézményeként, az egyesülõ
intézmények jogutódjaként 2012. január 1-jén kezdje meg mûködését. A jogelõd intézmények a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem önálló egyetemi karaiként mûködjenek.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter, a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter és a nemzeti erõforrás miniszter
tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az általa irányított át- és továbbképzési intézményrendszer a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem tevékenységi körében mûködjön.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
3. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a belügyminisztert, a honvédelmi minisztert, a nemzeti

erõforrás minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsenek meg valósíthatósági és hatástanulmányt
az átalakulásra vonatkozóan és ez alapján terjesszenek törvényjavaslatot a Kormány elé a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem megalapításáról, amely tartalmazza az új egyetem megalapításának és az átalakulásnak a részletes szabályait.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ a törvényjavaslat benyújtására: 2011. február 28.
4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy dolgozzák ki

a felsõoktatás igazgatási képzési ág szakjainak – a rendvédelmi és honvédelmi felsõoktatás kivételével –
a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazati irányítói jogkörébe helyezésének 2011. december 31-tõl hatályos
jogszabályi feltételeit.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2011. február 28.

27156 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 190. szám



5. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2. pontban meghatározott intézmények átalakulási folyamatának
tapasztalataira is építve, terjesszék a Kormány elé a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kapcsolatos fenntartói jogokra, 
finanszírozásra, az egyetem irányítására, szervezetére és mûködésére, valamint az oktatók és a hallgatók jogállására
vonatkozó speciális szabályozás tervezetét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2011. június 30.
6. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a belügyminiszter és

a honvédelmi miniszter fenntartói megállapodásán alapuló közös fenntartói testület gyakorolja. A fenntartói
megállapodás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyes szervezeti egységeire vonatkozóan a fenntartói jogok
közvetlen gyakorlására fenntartó minisztert, illetve minisztereket jelölhet ki, illetve kérhet fel. Készüljön a fenntartói
testület szervezetét, mûködési és döntéshozatali rendjét szabályozó elõ zetes megállapodás.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: 2011. augusztus 31.
7. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elõkészítésének

2011. évi költségeit, továbbá a 2012. évi költségvetési támogatását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
költségvetési fejezetében biztosítsa. A fenntartói megállapodás alapján kiegészítõ jelleggel költségvetési támogatást
a fenntartó miniszter a tárca fejezetében is biztosíthat.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

8. A fenntartó miniszterek a külügyminiszterrel együttmûködve vizsgálják meg a közszolgálaton belül a diplomáciai
szolgálatra felkészítõ magas színvonalú képzések intézményi hátterének lehetõségeit a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem keretei között.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. június 30.
9. A nemzeti erõforrás miniszter, valamint a fenntartói jogokat gyakorló miniszterek gondoskodjanak arról, hogy

a 2011/2012. tanévre jelentkezõk és a hallgatók megfelelõ tájékoztatásban részesüljenek az intézményi szervezeti
keretek tervezett megváltozásáról.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: 2011. január 31.
10. A Kormány épületingatlant és mûködtetési támogatást biztosít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központi szervezete

és vezetõ szervezeti egységei számára.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. március 1.
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11. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a jelen határozat végrehajtásának tárcaközi
koordinálására – a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter és a nemzeti erõforrás miniszter véleményének
kikérésével – nevezzen ki miniszteri biztost. Az érintett miniszterek által megbízottakból és a 2. pontban felsorolt
intézmények delegáltjaiból tárcaközi munkacsoport jön létre, amelynek feladata az átalakulással kapcsolatos ügyek
egyeztetése. A munkacsoportot a miniszteri biztos vezeti.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal
12. A Kormány felhívja az érintett minisztereket a jelen határozatban foglalt célkitûzések közös elõmozdítására,

a közigazgatási, a katonai, a rendvédelmi és a nemzetbiztonsági, tisztviselõi és a hivatásos állományú életpálya
tervezésében, szabályozásában, valamint a közigazgatási munkakörök képesítési és kompetencia követelményeinek
meghatározásában.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: folyamatos
13. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a felsõoktatásban

a köztársasági ösztöndíjjal összehangolt rendszerben hozzák létre az önálló közszolgálati ösztöndíjat, amelyet
a közigazgatási és igazságügyi miniszter adományoz. A közszolgálati ösztöndíj célja, hogy a legkiválóbb hallgatók
tanulmányi szerzõdésben vállalják a magyar közigazgatás szolgálatát olyan szakterületeken, amelyeken gondot okoz
a megfelelõ utánpótlás biztosítása.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2011. január 31.
14. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1279/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1) bekezdésében meghatározott testületként Nemzeti Kutatási, Innovációs és
Tudománypolitikai Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.

2. A Tanács
a) állást foglal

aa) a tudományos kutatással, a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval összefüggõ, stratégiai jelentõségû
kérdésekrõl, így különösen a feladatkörével érintett jelentõs projektekrõl,

ab) a tudományos kutatás, a kutatás-fejlesztés és az innováció finanszírozásának mértékérõl és szerkezetérõl,
ac) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) programstratégiájáról és felhasználási

tervérõl,
ad) a tudományos kutatással, a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval összefüggõ programok értékelési

stratégiáiról és az értékelés eredményeirõl,
ae) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (a továbbiakban: OTKA) pénzeszközeinek

felhasználásáról  szóló beszámolóról,
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b) véleményezi
ba) az Alap gazdálkodásáról (ideértve az Alap felhasználásának értékelésérõl és az Alap pénzeszközeinek

felhasználásáról) készült beszámolót,
bb) a tudományos kutatással, kutatás-fejlesztéssel és innovációval összefüggõ kormány-elõterjesztések

tervezetét,
bc) az OTKA pénzügyi forrásainak fõ jogcímek szerinti felosztására, illetve a kiemelt kutatási területekre és

felhasználási célokra vonatkozó javaslatot,
c) javaslatot tesz a Kormány részére a tudományos kutatás, kutatás-fejlesztés és innováció jogszabályi

környezetének kialakítására, módosítására,
d) közremûködik a közfinanszírozású, tudományos kutatással, kutatás-fejlesztéssel és innovációval kapcsolatos

feladatok kormányzati egyeztetésében (költségvetés kialakítása, meg valósítás nyomon követése).
3. A Tanács elnöke a Kormány tudománypolitikai koordinációért felelõs tagja. A Kormány a Tanács társelnökének

a Magyar Tudományos Akadémia elnökét kéri fel. A Tanács társelnöke az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti
az elnököt. A Tanács elnöke, akadályoztatása esetén a társelnöke gondoskodik a Tanács állásfoglalásai
végrehajtásának figyelemmel kísérésérõl.

4. A Tanács további tagjai a Kormány
a) kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért,
b) fejlesztéspolitikáért, és
c) kormányzati tudománypolitikáért
felelõs minisztere.

5. A Tanács ülésén állandó meghívottként vesz részt
a) a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,
b) a Magyar Rektori Konferencia elnöke,
c) a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke,
d) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke,
e) az OTKA Bizottság elnöke, és
f) a Tanács elnöke által a kutatás-fejlesztés területén kiemelkedõ tevékenységet végzõ vállalkozások vezetõi közül

felkért két személy.
6. A Tanács üléseinek elõkészítésére, a Tanács elé kerülõ elõterjesztések szakmai véleményezésére és elõkészítésére,

a szakmai testületekkel  való kapcsolattartásra, a tervezett intézkedések elõ zetes és utólagos hatásvizsgálatára
szakértõi munkacsoportot hozhat létre.

7. A Tanács és a szakértõi munkacsoport mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a tudománypolitika
koordinációjáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium látja el.

8. A Tanács és a szakértõi munkacsoport mûködésének részletes szabályait a Tanács Ügyrendben határozza meg.
9. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

10. Hatályát veszti a Kutatási és Tudománypolitikai Tanácsról  szóló 1162/2009. (IX. 22.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1280/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a Felsõzsolcán és környékén tervezett, árvízkárok megelõzését szolgáló beruházások
meg valósításáról

1. Annak érdekében, hogy az árvizek alacsonyabb szinten vonuljanak le és a felettük levõ víztér hamarabb kiürüljön,
a Kormány egyetért:
a) a régi zsolcai bekötõút és a leszakadt híd bontásával,
b) a Felsõzsolca térségében található kerékpárútnak az árvíz levezetést segítõ helyreállításával,
c) a kis Sajó szelvénykotrásával;
azzal, hogy munkálatok legkésõbb 2011. január 1-jével kezdõdjenek meg és 2011. március 31-ig fejezõdjenek be.
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a vidékfejlesztési miniszterrel és a belügyminiszterrel
együttmûködve – jelölje ki a feladat végrehajtásának felelõsét és a 2011. évi költségvetési XVII. NFM fejezet
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése elõirányzatból biztosítsa a munkálatok pénzügyi fedezetét.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
belügyminiszter

Határidõ: a feladat végrehajtásának megszervezésére azonnal
2. Az árvízveszély csökkentése érdekében a Kormány egyetért:

a) a Sajó mederrendezésével;
b) záportározó építésével

Hídvégardón,
Bódvaszilason,
Szendrõládon,
Edelényben;

c) szükségtározó építésével
Bódvalenkén,
Bódvaszilason,
Bódvarákón;

d) Felsõzsolca település körül körtöltés építésével, valamint Felsõzsolca térségében ártéri híd építésével, továbbá
átereszek kialakításával és építésével;

e) önkormányzati körtöltés megépítésével Ónod és Nagycsécs települések körül.
A Kormány felhívja – a belügyminiszterrel együttmûködve – a vidékfejlesztési minisztert és a nemzeti fejlesztési
minisztert, hogy jelölje ki az a)–e) pont szerinti feladatok végrehajtásának felelõsét, és a finanszírozáshoz szükséges
750 millió Ft biztosításáról a 2011. évre intézkedjen.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2011. január 31.
3. Az 1. és 2. pontban írt feladatok, valamint az árvízi veszélyhelyzet megelõzéséhez szükséges, a környezetvédelmi és

vízügyi igazgatóság feladatkörébe tartozó munkák végrehajtásába közcélú foglalkoztatottakat kell bevonni.
A Kormány felhívja – a belügyminiszterrel együttmûködve – a nemzetgazdasági minisztert és a vidékfejlesztési
minisztert, hogy a szükséges létszámot és a bevonás módját határozzák meg akként, hogy az 2011. január 1-jétõl
rendelkezésre álljon.
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a közfoglalkozáshoz kapcsolódó képzést
a területileg illetékes regionális képzõ központ útján szervezze meg.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter

Határidõ: azonnal
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4. A Kormány egyetért azzal, hogy a veszélyeztetett 90 település vízkár-elhárítási terveit felül kell vizsgáltatni, azok
módosításához, illetve elkészítéséhez a Kormány – településenként átlagosan 3 millió Ft összegben – pénzügyi
támogatást nyújt.

Felelõs: a tervek felülvizsgálatáért és a forrás biztosításáért a vidékfejlesztési miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2011. március 31.
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1281/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a nyugdíjreform végrehajtásának koncepcionális irányairól és a szabad nyugdíjpénztár-választással 
összefüggõ feladatokról

1. A Kormány megtárgyalta a nyugdíjreform végrehajtásának koncepcionális kérdéseit, áttekintette a szabad
nyugdíjpénztár-választással összefüggõ feladatokat és egyetért a nyugdíjrendszer olyan átalakításával, amely
a) a rövid-, közép- és hosszú távú finanszírozhatóság megteremtése érdekében a hárompilléres rendszerbõl

visszatér az Európai Unió 18 országa által mûködtetett munkafedezeti (szolidaritási) és önkéntes tõkefedezeti
alapú kétpilléres rendszerbe;

b) az állami pillér mellett fenntartja és erõsíti az önkéntes befizetésen alapuló önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító
pénztárakat;

c) tehermentesíti a Nyugdíjbiztosítási Alapot a nem-nyugdíj, hanem szociális alapú kifizetésektõl és azokat
a központi költségvetés keretei között kezeli;

d) törvényben rögzített módon biztosítja, hogy nyugdíjat csak a nyugdíj céljára befizetett összegekbõl lehet
finanszírozni, a költségvetés egyéb bevételei terhére nyugdíj nem fizethetõ, egyúttal a társadalombiztosítási
nyugdíjalapba befizetett járulékokat kizárólag nyugdíj kifizetésekre lehet fordítani;

e) a reform költségét az állami és a félállami pillérek egyesítésébõl finanszírozza azzal, hogy egyéb költségvetési
forrás erre a célra nem használható fel.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) a magánnyugdíjpénztár-választás szabadságának végrehajtása érdekében a magánnyugdíjpénztári tagoknak

2011. január 31. napjáig legyen lehetõségük nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy továbbra is fenntartják
a magánnyugdíjpénztári tagságukat;

b) 2011. december 31. napját követõen, a magánnyugdíjpénztári tagság fenntartását választó személyek által
befizetésre kerülõ nyugdíjjárulék a pénztártag magánnyugdíjpénztári számlájára kerüljön átutalásra azzal, hogy
ezen idõpontot követõ idõszakra vonatkozóan a pénztártag a Nyugdíjbiztosítási Alapból további
társadalombiztosítási ellátási jogosultságot nem szerez, ugyanakkor e személyek részére az állam a szociális
biztonsághoz fûzõdõ jog érvényesítése érdekében a szociális intézmények útján –  törvényben meghatározott
feltételek szerint – ellátást biztosít;

c) a magánnyugdíjpénztári tagság fenntartását választó személynek az öngondoskodás elve
alapján – a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben és a magánnyugdíjpénztári rendszerben azonos
mértékû – munkavállalói nyugdíjjárulékot kell fizetnie, amely 2011. december 31. napját követõen
a pénztártag magánnyugdíjpénztári számlájára kerül átutalásra;

d) a kötelezõ magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe átlépõ tagok által magukkal
hozott nyugdíjcélú felhalmozás összege (a pénztárak eszköz portfoliójának megfelelõ összetételben)
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapba kerüljön befizetésre. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap
így létrejött vagyonát képezõ eszközök értékesítésébõl származó bevételt a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek és
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a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság költségvetésérõl  szóló törvényben meghatározott elõirányzata
javára kell befizetni, vagy azt az államadósság csökkentésére kell fordítani;

e) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe átlépõ magánnyugdíjpénztári tag egyéni számlán nyilvántartott
felhalmozott nyugdíj célú megtakarítása az átlépést követõen egyéni számlán kerüljön nyilvántartásra;

f) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe átlépõ magánnyugdíjpénztári tag halála esetén az átlépést követõen
az e) pont szerinti egyéni számlán nyilvántartott nyugdíj célú megtakarítása – jogszabályban meghatározott
módon – a házastárs, élettárs nyugállományba vonulását követõen a nyugdíj-járadékszámítás során beszámításra 
kerüljön, biztosítva ezzel a járadék-szolgáltatásra vonatkozó jogutódlást;

g) a magánnyugdíjpénztár, tagjának a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ átlépése esetén, az újonnan 
felállításra kerülõ Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap részére a tag nominális befizetésének éves inflációval
növelt összegét fizesse be, az ezt meghaladó tagi követelést (pozitív reálhozam) a tag rendelkezése szerint
ga) bocsássa – személyi jövedelemadó alapját képezõ, de egyéb köztehertõl mentes jövedelemként – az átlépõ

magánnyugdíjpénztári tag rendelkezésére, vagy
gb) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári számláján – adókedvezmény igénybevétele mellett – kerüljön

jóváírásra, vagy
gc) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövõ egyéni számlájára kerüljön átvezetésre;

h) ha a g) pont szerinti tagi követelés nem éri el a nominális befizetés éves inflációval növelt összegét (negatív
reálhozam), akkor az átlépõ magánnyugdíjpénztári tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrehozott
egyéni számláján az éves inflációval megegyezõ mértékben növelt összeg kerüljön átvezetésre;

i) a magánnyugdíjpénztárba önkéntesen teljesített tagdíj-kiegészítés összege a tag rendelkezése szerint
ia) személyi jövedelemadó alapját képezõ, de egyéb köztehertõl mentes jövedelemként a társadalombiztosítási

nyugdíjrendszerbe átlépõ magánnyugdíjpénztári tagot illesse meg, vagy
ib) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári számláján – adókedvezmény igénybevétele mellett – kerüljön

jóváírásra, vagy
ic) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövõ egyéni számlájára kerüljön átvezetésre.

3. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elõ
a magánnyugdíjpénztári átalakítás kapcsán a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre vonatkozó nyugellátási összeg
számítására, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben történõ egyéni számlavezetés módjára és feltételeire,
valamint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe átlépõ magánnyugdíjpénztári tag halála esetén a házastárs,
élettárs javára történõ járadék-szolgáltatás módjára és feltételeire vonatkozó szabályozást.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. május 31.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1282/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a rendvédelmi szervek egységes moduláris alapú képzési rendszerének kialakításához szükséges
intézkedésekrõl

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó
rendvédelmi szervek mûködésével kapcsolatos társadalmi elvárásokra, a rendszerváltást követõ idõszak alatt összegyûlt szakmai
tapasztalatokra, valamint a Nemzeti Együttmûködési Programban a Rendõrséggel szemben megfogalmazott, azonban valamennyi 
szerv tekintetében fennálló elvárásokra figyelemmel indokolt a rendvédelmi szervek egységes képzési rendszerének kialakítása.
Ennek érdekében a Kormány az alábbi határozatot hozza:

1. A Kormány felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Vám- és Pénzügyõrségre (Nemzeti Adó- és Vámhivatalra) vonatkozóan

a rendvédelmi szervek egységes moduláris alapú képzési rendszerének kialakításáról  szóló a Kormány részére
bemutatott jelentésben (a továbbiakban: jelentés) foglalt egységes moduláris alapú képzési rendszer
bevezetéséhez szükséges korrekciót végezze el;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2010. december 31.

b) a külügyminisztert, hogy foglaljon állást atekintetben, hogy az Információs Hivatal képzési rendszerét
szükségesnek tartja-e a jelentésnek megfelelõen átalakítani.
Felelõs: külügyminiszter
Határidõ: 2010. december 31.

2. A Kormány
a) felhívja a belügyminisztert, a honvédelmi minisztert, a nemzeti erõforrás minisztert és a nemzetgazdasági

minisztert, hogy a jogszabályok kidolgozása, a mûködési feltételek megteremtése a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemre vonatkozó munkálatokkal párhuzamosan történjék;

b) külön felhívja a belügyminisztert, a honvédelmi minisztert, a nemzeti erõforrás minisztert és a nemzetgazdasági
minisztert arra, hogy
ba) a moduláris szakképzés bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatok kidolgozása 2011. június 30-ig

történjék meg,
bb) a moduláris szakképzési rendszer bevezetésének idõpontja 2012. január 1.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1283/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
az állambiztonsági szolgálatoknál keletkezett iratokkal összefüggõ kormányzati feladatokról

A Kormány
1. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy dolgozzon ki és terjesszen a Kormány elé törvénytervezetet

az elmúlt rendszerben nem jogállami keretek között rögzített adatbázisokban lévõ, egyes titkosszolgálati
tevékenységgel összefüggõ iratoknak a megfigyelt személyek részére történõ visszaadásáról a következõ szempontok 
szerint:
a) az információs önrendelkezési szabadság minél teljesebb körû érvényesülése;
b) az érintettek személyes adatainak védelme;
c) a minõsített adatok védelméhez fûzõdõ közérdek védelme; valamint
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d) az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálatai tevékenységének következtében sérelmet szenvedett személyek
információs kárpótlásának széles körû meg valósítása.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. november 30.

2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak szerinti koncepció meg valósítása
érdekében vizsgálja felül az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatokkal
kapcsolatos szabályozást, illetve terjessze elõ az erre vonatkozó jogszabály tervezetét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1284/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
az ÚMFT VOP 2009–2010-es akciótervének módosításáról

A Kormány
1. az Európai Unió Tanácsa 2011. elsõ féléves magyar elnökségének a kohéziós politika terén jelentkezõ feladataival

összhangban a VOP 1. prioritás 1. konstrukciójában kedvezményezettként nevesíti a Külügyminisztériumot;
2. az Egységes Monitoring Információs Rendszer fejlesztésével, valamint a tájékoztatási és nyilvánossági feladatokkal

összhangban felmerülõ többletköltségek biztosítása érdekében a VOP 2. prioritás keretét négymilliárd Ft-tal
megemeli.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1285/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
az Európai Unió Tanácsa 2011-es magyar elnökségére  való felkészülés egyes kommunikációval
összefüggõ és operatív feladatairól

A Kormány úgy döntött, hogy a 2011. évi magyar EU elnökség lakossági kulturális rendezvényeinek szervezése és a kapcsolódó
tájékoztatási feladatok ellátásához sorolható projektek végrehajtásával a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Nonprofit
Kft.-t kell – a folyamatban lévõ ügyekre is kiterjedõen – megbízni.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1286/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetésekhez pótelõirányzat biztosításáról a központi
költségvetés általános tartaléka terhére

A Kormány
1. az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38.  §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékából 5.676 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

külügyminiszter
Határidõ: azonnal

2. Ez a kormányhatározat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1286/2010. (XII. 15.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

6 Nemzetközi tagdíjak és Európai Uniós befizetések

4174 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes
felajánlások

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 5657,3

255390 2 Európai Uniós befizetések

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 18,7

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –5676,0

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

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

6 Nemzetközi tagdíjak és Európai Uniós befizetések

4174 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes
felajánlások 5657,3

255390 2 Európai Uniós befizetések 18,7

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

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

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

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 5676,0 5676,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

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

A Kormány 1287/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára 
a 2010-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret
elosztásáról

A Kormány
1. a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény értelmében alakított

egyeztetõ bizottság által rendezésre javasolt ingatlanok jegyzékét jóváhagyja, és elrendeli, hogy a közigazgatási és
igazságügyi miniszter gondoskodjon az 1. melléklet szerinti jegyzékben felsorolt ingatlanoknak a Magyarországi
Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonába adásáról, illetve a kártalanítások kifizetésérõl a  
2. mellékletben csatolt pénzellátási terv alapján;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
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2. egyetért azzal, hogy a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére biztosított 2011. évi költségvetési
elõirányzat terhére 6 millió Ft az egyeztetõ bizottságok folyamatos mûködéséhez, szakértõi és megbízási díjak, illetve
az egyházi ingatlanrendezéssel kapcsolatos beszerzések céljára kerüljön felhasználásra.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. január 31.

3. E határozat a közzététellel lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1287/2010. (XII. 15.) Korm. határozathoz

JEGYZÉK
A Magyarországi Református Egyház számára a 2010-ben rendezésre javasolt ingatlanokról 

Sor-
szám

Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezelõje Az állami
tulajdonba

vétel jogcíme

Önkormányzati, ill. egyéb szerv
kártalanítása

Egyházi kártalanítás
Birtokbaadás

tervezett ideje
Megjegy-

zésekhelyrajzi                                területe

száma                                        m2     
1948.

I.1. elõtt
államosítást

követõen
tervezett államosításkor jelenleg év M Ft év M Ft

1. Kapoly,
Petõfi u. 14.
238             2903

reformá-
tus iskola

óvoda hitéleti
célú épület 
létesítése

Refor-
mátus
Egyház

Községi
Önkor-
mányzat

1948. évi
XXXIII. tv.

2010.  
XII. 31.

16,0
egyház-
község
részére

2. Kelemér,
Tompa u. 26.
245             1974

reformá-
tus iskola

általános
iskola

hitéleti cél Refor-
mátus
Egyház

Refor-
mátus
egyház-
község

1948. évi
XXXIII. tv.

2010. 
XII. 31.

8,0
funkció-
kiv. önk. r.

meg-
történt

3. Kelemér,
Tompa u. 38.
250              829

reformá-
tus iskola,
szolgálati
lakás

általános
iskola,
szolgálati
lakás

hitéleti
célú épület 
bõvítése

Refor-
mátus
Egyház

Községi
Önkor-
mányzat

1948. évi
XXXIII. tv.

2010. 
XII. 31.

9,5 
egyház-
község
részére

4. Kustánszeg,
Templom u. 5.
236             4566

reformá-
tus iskola

általános
iskola

hitéleti
célú épület 
bõvítése

Refor-
mátus
Egyház

Községi
Önkor-
mányzat

1948. évi
XXXIII. tv.

2010.
XII. 31.

16,0
egyház-
község
részére

5. Pécsely,
Templom u. 43.
167             1250

reformá-
tus iskola,
szolgálati
lakás

orvosi
rendelõ,
könyvtár,
tanácsadó

gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus
Egyház

Községi
Önkor-
mányzat

1948. évi
XXXIII. tv.

2010.
XII. 31.

27,0
egyház-
község
részére

6. Tiszamogyorós,
Béke u. 7.
129             1748

reformá-
tus iskola,
szolgálati 
lakás

kultúrház,
könyvtár,
ifjúsági
klub

templom-
kert

Refor-
mátus
Egyház

Reformá-
tus Egyház-
község

1948. évi
XXXIII. tv.

2010. 
XII. 31.

9,0
funkció-
kiv. önk. r.

meg-
történt

27168
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JEGYZÉK
A Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2010-ben rendezésre javasolt ingatlanokról 

Sor-
szám

Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezelõje Az állami
tulajdonba

vétel jogcíme

Önkormányzati, ill. egyéb szerv
kártalanítása

Egyházi kártalanítás
Birtokbaadás

tervezett ideje
Megjegy-

zésekhelyrajzi                                területe

száma                                        m2     
1948.

I.1. elõtt
államosítást

követõen
tervezett államosításkor jelenleg év M Ft év M Ft

1. Cegléd,
Dinnyéshalom u. 3.
5721        1ha 2044

temetõ temetõ temetõ Evangé-
likus
egyház

Városi
Önkor-
mányzat

1008/
1970. 
sz. hat.

2010. 
XII. 31.

36,8
érték-
növelõ
beruh. 
önk. r.

2011. 
I. 15.

2. Kisbabot,
Dózsa György u. 30.
40/4            7503

gyülekezeti 
ház

kultúrház,
könyvtár

hitélet –
parókia
bõvítése

Evangé-
likus
egyház

Községi
Önkor-
mányzat

1949. 
XII. 31.

2010. 
XII. 31.

9
MEE

3. Tokorcs,
Szabadság u. 15.
32/2            3492

evan-
gélikus
iskola,
kántor-
tanítói
lakás

faluház,
kultúrház

hitélet Evangé-
likus
egyház

Községi
Önkor-
mányzat

62/1956.
sz. hat.

2010. 
XII. 31.

18,5
MEE

2. melléklet az 1287/2010. (XII. 15.) Korm. határozathoz

PÉNZELLÁTÁSI TERV

Átutalás idõpontja, összege:

2010. december 31.         149,8  millió Ft

M
 A

 G
 Y A

 R   K Ö
 Z L Ö

 N
 Y • 2010. évi 190. szám

27169



A Kormány 1288/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a Magyarország 2010. évi klímafinanszírozási kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében
szükséges intézkedésekrõl

1. A Kormány
1.1. az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38.  § (1) bekezdése, valamint

az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57.  § (1) bekezdése alapján 280,0 millió
forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el Magyarország 2010. évi klímafinanszírozási
kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

1.2. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a XVIII. Külügyminisztérium fejezet 5. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím 22.
Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius segélyezés 5. Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével,
valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások jogcímcsoport támogatási elõirányzat terhére
1 millió eurót soron kívül utaljon át az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény alatt létrehozott, és a Globális
Környezetvédelmi Segélyalap (GEF) által kezelt Legkevésbé Fejlett Országok Alapjába (LDCF);

Felelõs: külügyminiszter
Határidõ: azonnal

1.3. az Áht. 26.  § (4) bekezdése szerint az érintett fejezet a részére nyújtott összeg tekintetében elszámolási
kötelezettséget, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséget állapít meg.

Felelõs: külügyminiszter
Határidõ: 2010. december 30.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1288/2010. (XII. 15.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

22 Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius
segélyezés

297280 5 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével,
valamint az éghajlatváltozás kezelésével
kapcsolatos támogatások

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások

280,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –280,0

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

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

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

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVIII. Külügyminisztérium
5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

22 Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius
segélyezés

297280 5 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével,
valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos 
támogatások 280,0

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

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

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 280,0 280,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

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

A Kormány 1289/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza–Vásárosnamény között projekt kivitelezése címû 
5 milliárd forintot meghaladó tervezett beruházási költségû projekt elõkészítésének 
és koncepciójának elfogadásáról

A Kormány – a transz-európai közlekedési folyosók (TEN-T) magyarországi közúti szakaszainak fejlesztése
érdekében – elfogadta az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza–Vásárosnamény között projekt kivitelezése projektet és
elrendeli a támogatási kérelem – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség általi – Európai Bizottsághoz történõ benyújtását.

Nagyprojekt neve Projektgazda
Teljes költség

(Ft)

Elszámolható
költségek

(Ft)

Nem elszámolható
költségek

(Ft)

Igényelt támogatás
összege

(Ft)

„M3 gyorsforgalmi út
Nyíregyháza–
Vásárosnamény között
projekt kivitelezése”
címû 
KÖZOP nagyprojekt

NIF Zrt. 62 452 869 658 51 647 863 733 10 805 005 925 62 452 869 658

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 190. szám 27171



A Kormány 1290/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
az MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl  szóló 
1087/2008. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

1. Az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl  szóló 1087/2008. (XII. 22.) Korm. határozat 1. a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gazdasági válság mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt hatásainak mérséklése érdekében a Kormány egyetért
azzal, hogy:]
„a) kerüljön meghirdetésre az MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram 15 milliárd forintos keretösszeggel,”

2. Az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl  szóló 1087/2008. (XII. 22.) Korm. határozat 2. pontja
hatályát veszti.

3. E határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1291/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselõ személyek kijelölésérõl  szóló
1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 17.  § (6) bekezdés b) és f) pontja alapján
a következõ határozatot hozza:

1. A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselõ személyek kijelölésérõl  szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm.
határozat (a továbbiakban: H.) 3. pont c) alpontjában a „dr. Kovács Ferencet” szövegrész helyébe a „dr. Vinnai Gyõzõt”
szöveg lép.

2. A H. 3. pont d) alpontjában a „Riz Gábort, dr. Tóth Józsefet” szövegrész helyébe a „Vámos Zoltánt, Farkas Zoltánt”
szöveg, a „dr. Nagy Kálmánt” szövegrész helyébe a „dr. Ódor Ferencet” szöveg, a „Koncz Ferencet” szövegrész helyébe
az „Aros Jánost” szöveg lép.

3. A H. 3. pont e) alpontjában a „Csányiné Pergel Andreát” szövegrész helyébe a „Tessely Zoltánt” szöveg, a „dr.
Cser-Palkovics Andrást” szövegrész helyébe a „Tratnyek Istvánt” szöveg lép.

4. A H. 3. pont f) alpontja a „Tanácsban” szövegrészt követõen a „dr. Fónagy Jánost, ” szöveggel egészül ki.
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1292/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról  szóló 
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról, valamint a szervezeti integrációban részt vevõ
költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintõ egyes átmeneti intézkedésekrõl

1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról  szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.)
1. számú melléklet
a) 1. pontjában a „94” szövegrész helyébe a „102” szöveg,
b) 5. pontjában a „672” szövegrész helyébe a „668” szöveg,
c) 10. pontjában az „5938” szövegrész helyébe az „5942” szöveg lép.

2. A H. 2. számú melléklet
a) 1. pontjában a „4248” szövegrész helyébe a „4348” szöveg,
b) 1.5. pontjában az „1403” szövegrész helyébe az „1503, ebbõl 100 fõ 2011. december 31-éig terjedõ idõre” szöveg,
c) 5. pontjában az „5291” szövegrész helyébe az „5287” szöveg,
d) 5.5. pontjában a „321” szövegrész helyébe a „317” szöveg,
e) 11. pontjában a „60914” szövegrész helyébe a „61010” szöveg lép.

3. A H. 2. számú melléklet 4. pontjában a „25884” szövegrész helyébe a „26039” szöveg, 11. pontjában a „61010”
szövegrész helyébe a „61165” szöveg lép.

4. A H. 1. számú melléklet
a) 1. pontjában a „102” szövegrész helyébe a „120” szöveg,
b) 10. pontjában az „5942” szövegrész helyébe az „5960” szöveg lép.

5. A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrõl  szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm.
határozat 3. és 5. pontja alapján a szervezeti integrációban részt vevõ költségvetési szerveknél meglévõ üres, valamint
megüresedõ álláshelyek nem tölthetõek be, illetve az azokra jutó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás
elõirányzat a munkaadókat terhelõ járulékokkal együtt nem használható fel.

6. Ez a határozat – a 7. pont kivételével – a közzétételével egyidejûleg lép hatályba.
7. A 3. és 4. pont 2011. január 1-jén lép hatályba.
8. Nem lép hatályba a Nemzeti Külgazdasági Hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedésekrõl  szóló 1248/2010.

(XI. 19.) Korm. határozat 5. pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1293/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a kötelezõ egészségbiztosítás természetbeni alapellátásainak és a méltányossági
gyógyszertámogatás 2010. év végi finanszírozásához szükséges lépésekrõl

A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 22. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében elrendeli a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
cím 3. Természetbeni ellátások alcím
a  4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímrõl az 1. Gyógyító-megelõzõ

ellátás jogcím-csoport 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímre 160,0 millió forint, az
1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport 3. Fogászati ellátás jogcímre 420,0 millió forint,

b 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímeirõl az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás
jogcím-csoport 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímre 990,0 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás
jogcím-csoport 5. Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása jogcímre 160,0 millió forint

átcsoportosítását a melléklet szerint.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1293/2010. (XII. 15.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosaítási Alap
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzó-
dó

hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
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Kiemelt elõirányzat neve

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megelõzõ ellátás

222134 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 1 150,0

222156 3 Fogászati ellátás 420,0

4 Gyógyszertámogatás

212548 1 Gyógyszertámogatás kiadásai –580,0

275178 5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 160,0

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás

252534 1 Kötszertámogatás –157,1

252545 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása –512,9

252556 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás –480,0

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

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

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

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 0,0 0,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány  

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

A Kormány 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról,
valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 
2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésébõl eredõ feladatok és az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok összehangolásáról szóló 
1208/2010. (X. 6.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány
1.1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 19 200,0 millió

forint 1. számú melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka
terhére;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

1.2. a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény  4. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja, hogy az eredeti elõirányzattal rendelkezõ elõirányzatok e határozat
2. számú melléklet 2. pontjában foglaltak szerint kerüljenek átcsoportosításra legkésõbb a határozat közzétételét
követõ ötödik napon; 
Felelõs: fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ: legkésõbb a határozat közzétételét követõ ötödik napon
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1.3. felhatalmazza a Magyar Államkincstárt az 1.2. pontban szereplõ fejezeti kezelésû elõirányzatok esetében az elõirányzat
átadás idõpontjáig végrehajtott évközi elõirányzat-módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a
kapcsolódó elõirányzat-maradványok átvezetésére.
Felelõs: fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ: legkésõbb a határozat közzétételét követõ ötödik napon

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet az 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium        
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel
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Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –19 200,0

XIV. Belügyminisztérium

294479 4 Terrorelhárítási Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi kiadások 264,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 71,3

3 Dologi kiadások 400,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 700,0

003737 5 Büntetés-végrehajtás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi kiadások 748,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 413,1

3 Dologi kiadások 2 583,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások,
kiadások

490,0

2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás 110,2

001580 7 Rendõrség

1 Mûködési költségvetés

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 500,0

3 Dologi kiadások 6 079,0
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2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 460,0

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi kiadások 50,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 15,0

3 Dologi kiadások 435,0

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Ágazati célfeladatok

284234 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások,
kiadások

680,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

004790 6 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 800,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 3 400,0

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

Kiemelt elõirányzat neve

XIV. Belügyminisztérium

294479 4 Terrorelhárítási Központ 1 435,3

003737 5 Büntetés-végrehajtás 4 345,7

001580 7 Rendõrség 8 039,0

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 500,0

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Ágazati célfeladatok

284234 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása 680,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

004790 6 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 4 200,0

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

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû 
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Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány    egyéb: azonnal 19 200,0 19 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

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

2. számú melléklet az 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozathoz

1. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésébõl eredõ
feladatok és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok összehangolásáról szóló 1208/2010. (X. 6.) Korm.
határozat (a továbbiakban: H.) mellékletében a 
„

270590 17 16 02 40 00 Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat 15 25 03 08 00

”
szövegrész hatályát veszti.

2. A H. melléklete az utolsó sort követõen a következõkkel egészül ki:
„

006332 15 00 00 00 00 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 15 00 00 00 00
270590 15 25 03 08 00 Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat 17 16 02 40 00

”

A Kormány 1295/2010. (XII. 15.) Korm. határozata
a Külügyminisztérium Nemzetközi fejlesztési együttmûködés fejezeti kezelésû elõirányzat részére
pótelõirányzat biztosításáról a központi költségvetés általános tartaléka terhére

A Kormány
1. az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38.  §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékából 28,0 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását a Palesztin 
Nemzeti Hatóság részére átadás céljából.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter

Határidõ: azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1295/2010. (XII. 15.) Korm. határozathoz
„6. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel
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áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
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jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

22 Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius
segélyezés

1 Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások 28,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –28,0

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

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû b) a következõ évi költségvetésébe beépülõ
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TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme
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A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
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Kiemelt elõirányzat neve

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

22 Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius
segélyezés

1 Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés 28,0

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos 28,0 28,0

Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

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

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 190. szám 27179



27180 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 190. szám

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: B ártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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