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Tar ta lom jegy zék

7/2010. (I. 22.) Korm. 
rendelet

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiszabott bírságból
származó bevétel felhasználásáról 6398

4/2010. (I. 22.) KHEM 
rendelet

A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és
helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási
intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb
díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról 6399

2/2010. (I. 22.) ÖM 
rendelet

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok hivatásos állománya választható
természetbeni juttatásainak fajtáiról, mértékérõl, kifizetésének rendjérõl 
és módjáról 6409

4/2010. (I. 22.) PM 
rendelet

A Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének 
és az Alap kezelõje adatszolgáltatási kötelezettségének szabályairól 6416

1008/2010. (I. 22.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság és az Európai Unió közötti Harmadik Kiegészítõ
Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról 6421

1009/2010. (I. 22.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült
Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság
Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Német Szövetségi
Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció
Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya,
a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az
Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray
Free-Electron Laser, XFEL) építésérõl és üzemeltetésérõl szóló Egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 6421

1010/2010. (I. 22.) Korm. 
határozat

A Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások
felmondásáról rendelkezõ CEATS Felmondási Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról 6422

1011/2010. (I. 22.) Korm. 
határozat

A Széchenyi Kártya Program folytatásáról 6422

1012/2010. (I. 22.) Korm. 
határozat

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2010–2011. évekre vonatkozó cselekvési
tervérõl 6423

1013/2010. (I. 22.) Korm. 
határozat

Az Ifjúsági Koordinációs Bizottság felállításáról 6430
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 7/2010. (I. 22.) Korm. rendelete
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiszabott bírságból származó bevétel
felhasználásáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságból származó bevételbõl 500 millió forint összeget
– figyelemmel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló 2007. évi CXXXV. törvény 26.  § (2) bekezdésében
foglaltakra – e rendelet hatálybalépését követõ 15 napon belül a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról  szóló
136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében meghatározott, önálló kincstári elõirányzat-felhasználási
keretszámlával rendelkezõ elõirányzat javára fizet be.

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

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelete
a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági)
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól  szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról  szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.  § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  § A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,
valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól  szóló
48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  § (5)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A helybiztosítás díja a menetdíjon felül 160 forint.
(6) A vasúti Intercity (IC) vonat pótjegy díja 460 forint, amely a helybiztosítás díját nem tartalmazza. A kötelezõ
helybiztosítással közlekedõ Intercity (IC) vonatokra a pótjegyváltással együtt helyjegy váltása is kötelezõ.
(7) A vasúti Intercity Rapid (ICR) vonat pótjegy díja 620 forint, amely a helybiztosítás díját nem tartalmazza. A kötelezõ
helybiztosítással közlekedõ Intercity Rapid (ICR) vonatokra a pótjegyváltással együtt helyjegy váltása is kötelezõ.”

2.  § Az R. 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § (1) A menetdíjat – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – az utazás megkezdése elõtt, a helyközi
autóbusz-közlekedés esetében legkésõbb az autóbuszon kell megfizetni. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott
menetjegy – havibérlet, félhavi bérlet, 30 napos bérlet – (a továb biak ban együtt: menetjegy) a menetdíj megfizetését
bizonyítja.
(2) A külön jogszabály alapján igénybe vehetõ díjmentes utazásra jogosultak – az érvényességet, valamint az indulási
és célállomás megnevezését tartalmazó – díjmentes regisztrációs jeggyel utazhatnak. A regisztrációs jegyre
a menetjegyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az sem menettérti jegy, sem más,
több utazásra jogosító formában (bérlet), továbbá az érvényesség napjának megjelölése nélkül nem adható ki.
(3) Az érvényes menetjegy vagy regisztrációs jegy az utazási jogosultságot igazolja. A belföldi helyközi (távolsági)
menetrend szerinti autóbusszal végzett és a vasúti személyszállítás csak érvényes, utazásra jogosító okmánnyal
(menetjeggyel, regisztrációs jeggyel vagy más, a jogosultságot igazoló okmánnyal) vehetõ igénybe.
(4) A havi bérlet a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónapot követõ hónap 5. napján 24 óráig érvényes. A 30 napos bérlet
bármely kezdõnappal kiváltható, és a kezdõnapon 0 órától a tárgyhónapot követõ hónap azonos napját megelõzõ
napon 24 óráig jogosít utazásra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra elõre váltható meg, a több hónapra elõre
megváltott 30 napos bérletek kiadása külön szelvényen történik. Egyebekben a 30 napos bérletre a havi bérletre
vonatkozó szabályok az irányadók.
(5) Amennyiben azon a vasútállomáson, ahol az utas a vonatra felszáll, nincs pénztár vagy a menetjegykiadás szünetel,
a szolgáltató köteles a vonaton pótdíj felszámítása nélkül egy utazásra érvényes menetjegyet vagy regisztrációs jegyet 
kiszolgáltatni. Bérletjegy vagy csoportos utazásra menetjegy jármûvön (vonaton,  illetve autóbuszon)  való
kiszolgáltatását a szolgáltató az üzletszabályzatában kizárhatja.
(6) A menetjegy az azon feltüntetettnél hosszabb belföldi utazás menetdíjának részbeni fedezésére felhasználható.”

3.  § (1) Az R. 5.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A belföldi helyközi (távolsági) utazásra váltott menetjegy vagy regisztrációs jegy a nemzetközi forgalomban
történõ utazásra nem érvényes.
(2) A menetjegyen a szolgáltató köteles feltüntetni az utazás távolságát, a menetjegy érvényességének idõtartamát,
valamint a fizetett menetdíj összegét. Az érvényesség részletes feltételeit jogszabály, és a szolgáltató által kiadott
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üzletszabályzat határozza meg. Vasúti menetjegy esetében az érvényesség idõtartama megkezdett
200 kilométerenként egy napnál rövidebb nem lehet.”

(2) Az R. 5.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A módosításért vagy visszaváltásért a szolgáltató a menetjegy árának legfeljebb 20%-át számíthatja fel.”

(3) Az R. 5.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A regisztrációs jegy megváltására a menetjegy megváltására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal
a kivétellel, hogy az utazást a regisztrációs jeggyel az érvényesség elsõ napján meg kell kezdeni, és az legfeljebb azt
követõ nap 24 óráig érvényes.”

4.  § Az R. 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § (1) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 500 forint pótdíjat fizet a jármûvön, aki
a) vonaton menetjegy-kiegészítés, kocsiosztály-különbözet fizetésére vagy regisztrációs jegy váltásra köteles és
a menetjegy-kiegészítést, kocsiosztály-különbözetet nem fizette meg,  illetve regisztrációs jegyet nem váltott, kivéve,
ha olyan helyen száll fel, ahol a menetjegy vagy regisztrációs jegy megváltására nincs lehetõség,
b) vonaton a belföldi forgalomban pótjegyköteles vonaton érvényes pótjegy nélkül utazik,
c) vonaton a helyjegyköteles vonatra érvényes helyjegy nélkül száll fel,
d) vonaton a belföldi forgalomban a pót- és helyjegyköteles vonaton érvényes pót- és helyjeggyel nem rendelkezik,
e) autóbuszon regisztrációs jegy váltására köteles, e kötelezettségének azonban nem tesz eleget.
(2) A megállapított menetdíj (viteldíj) vagy menetdíj és pótjegy díján felül 2600 forint pótdíjat fizet a vonaton, aki
a) menetjegy nélkül vagy érvénytelen menetjeggyel a vonatra felszáll, kivéve, ha olyan helyen száll fel, ahol
a menetjegy megváltására nincs lehetõség és az érvényes menetjegy hiányát az elsõ jegyvizsgálat alkalmával jelzi,
b) jogosulatlanul foglal le ülõhelyet és felszólításra az ülõhelyet nem engedi át utastársának (minden jogosulatlanul
elfoglalt ülõhelyért),
c) az úti- vagy a kézipoggyász (élõ állat, kerékpár) továbbítására vonatkozó elõ írásokat nem tartja be,
d) a belföldi utazásra igénybe nem vehetõ vonatra, kocsiba belföldi menetjeggyel felszáll,
e) a csak forgalmi okból álló vonatra felszáll,
f) a kocsiajtót (kocsiszakasz ajtót) akár kulccsal, akár más eszközzel jogellenesen lezárja, vagy aki a lezárt kocsiajtót
önhatalmúlag felnyitja.
(3) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 8000 forint pótdíjat fizet, aki
a) autóbuszon tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye érvényes, kivéve, ha az elsõ
jegyellenõrzést megelõzõen a továbbutazás tényét önként jelzi a gépjármûvezetõnek, és a távolság különbözetre
a menetjegyet megváltja,
b) autóbuszon jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg
az utazást,
c) érvénytelen (pl. lejárt érvényességû) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe
a kedvezményt,
d) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az elõírt módon igazolni nem tudja,
e) a menetdíjat, viteldíjat, pótdíjat a vonaton vagy 3 munkanapon belül nem fizeti meg,
f) a menetjegyet, a regisztrációs jegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,
g) a névre  szóló menetjegyet, bérletét vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát,
igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére  szóló ilyen okmányokat felhasználja,
h) a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása  miatt
hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
i) a vasúton a kéziféket, a vészféket vagy vészfékjelzõt kényszerítõ ok nélkül mûködésbe hozza, vagy rendellenes
magatartásával annak mûködésbe hozatalára vagy a vonat megállítására okot szolgáltat,
j) az utazási feltételeket a jelen §-ban külön nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élõ
állatot visz be a jármûbe, amely kézipoggyászként nem szállítható,
k) a jármûvet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,
l) aki a dohányzási tilalmat megszegi és nemdohányzóként megjelölt jármûben, vonatban, vasúti kocsiban,
kocsiszakaszban, fülkében vagy állomási területen dohányzik.
(4) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 12 000 forint pótdíjat fizet az, aki az (1)–(4) bekezdésben
meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.
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(5) A pótdíj helyett 1300 forint utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott,
az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére  szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal
vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a szolgáltató belsõ szabályzatában meghatározott
igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenõrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha
azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató üzletszabályzatában által elõírt módon bemutatja. 
Bemutatási díj fizetése esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat. A szolgáltató a bemutatás során
visszatéríti a megfizetett menetdíj, pótdíj és a helyes menetdíj vagy a bemutatási díj különbözetét.
(6) Az egyes menetjegyek, bérletek és más utazási igazolványok érvénytelenségének eseteit részletesen
a szolgáltatók díjszabása tartalmazza.”

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

6.  § (1) Ez a rendelet – a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2010. február 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.
(3) E rendelet 2.  § és 3.  §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.
(4) E rendelet 4.  §-a 2010. július 1-jén lép hatályba.
(5) A nem meghatározott napra vagy az érvényesség elsõ napjának meghatározása nélkül kiadott menetjegyek

2010. április 1-jéig használhatóak fel, a régi ár és az új ár közötti díjkülönbözet megfizetését köve tõen. A felhasználatlan 
menetjegyeket azonban a vasúti szolgáltató kezelési költség felszámítása nélkül 2010. május 1-jéig visszaváltja.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelethez  
„1. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez 

1. Egy útra szóló menetdíjak 
(forintban)

Távolság 
(km)

a) 
Teljes árú menetjegy 

az autóbusz-közlekedésben 
és a vasúti közlekedésben

másodosztályon

b) 
Elsõosztályú vasúti

menetrend

c) 
50%-os kedvezményes jegy 

autóbusz-közlekedésben 
és a vasúti közlekedésben

másodosztályon

d) 
90%-os kedvezményes jegy 

autóbusz-közlekedésben
 és a vasúti közlekedésben

másodosztályon

5 155 195 80 15
10 245 305 125 25
15 305 380 155 30
20 365 455 185 35
25 460 575 230 45
     

30 550 690 275 55
35 640 800 320 65
40 735 920 370 75
45 825 1 030 415 85
50 915 1 140 460 90
     

60 1 100 1 380 550 110
70 1 280 1 600 640 130
80 1 470 1 840 735 145
90 1 650 2 060 825 165

100 1 830 2 290 915 185
     

120 2 160 2 700 1 080 215
140 2 480 3 100 1 240 250
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Távolság 
(km)

a) 
Teljes árú menetjegy 

az autóbusz-közlekedésben 
és a vasúti közlekedésben

másodosztályon

b) 
Elsõosztályú vasúti

menetrend

c) 
50%-os kedvezményes jegy 

autóbusz-közlekedésben 
és a vasúti közlekedésben

másodosztályon

d) 
90%-os kedvezményes jegy 

autóbusz-közlekedésben
 és a vasúti közlekedésben

másodosztályon

160 2 790 3 490 1 400 280
180 3 080 3 850 1 540 310
200 3 360 4 200 1 680 335

     
220 3 630 4 540 1 820 365
240 3 890 4 860 1 950 390
260 4 130 5 160 2 070 415
280 4 360 5 450 2 180 435
300 4 580 5 730 2 290 460

     
350 5 080 6 350 2 540 510
400 5 500 6 880 2 750 550
450 5 840 7 300 2 920 585
500 6 110 7 640 3 060 610

     
500 felett 6 300 7 880 3 150 630

2. A felmutatóra érvényes bérletek ára
a) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes területi érvényességû bérletek

ára (forintban)

 havi éves

megyei 83 600 836 000

b) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes viszonylati érvényességû
bérletek ára (forintban)

Távolság (km) havi éves

5 7 590 75 900
10 11 300 113 000
15 15 500 155 000
20 20 800 208 000
25 26 100 261 000
30 31 500 315 000
35 36 600 366 000
40 41 900 419 000
45 47 000 470 000
50 52 200 522 000
60 62 700 627 000
70 73 100 731 000
80 83 600 836 000
90 94 100 941 000

100 104 400 1 044 000
100 felett 114 800 1 148 000
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3. A havi- és félhavi bérletek, valamint a 30 napos bérlet ára és a munkába járásra szolgáló bérletek díjai
a) Havibérlet, 30 napos bérlet (forintban)

Távolság (km) Díjszabási ár

Az autóbusz közlekedésben A vasúti közlekedésben

munkavállaló munkáltató munkavállaló munkáltató

által fizetendõ által fizetendõ

5 5 940 1 190 4 750 830 5 110
10 9 380 1 880 7 500 1 310 8 070
15 11 700 2 340 9 360 1 600 10 100
20 14 000 2 800 11 200 2 000 12 000
25 17 600 3 500 14 100 2 500 15 100
    

30 21 100 4 200 16 900 3 000 18 100
35 24 500 4 900 19 600 3 400 21 100
40 28 200 5 600 22 600 3 900 24 300
45 31 600 6 300 25 300 4 400 27 200
50 35 000 7 000 28 000 4 900 30 100
    

60 42 100 8 400 33 700 5 900 36 200
70 49 000 9 800 39 200 6 900 42 100
80 56 300 11 300 45 000 7 900 48 400
90 63 200 12 600 50 600 8 800 54 400

100 70 100 14 000 56 100 9 800 60 300
    

120 82 700 16 500 66 200 11 600 71 100
140 95 000 19 000 76 000 13 300 81 700
160 106 900 21 400 85 500 15 000 91 900
180 118 000 23 600 94 400 16 500 101 500
200 128 700 25 700 103 000 18 000 110 700

    
220 139 000 27 800 111 200 19 500 119 500
240 149 000 29 800 119 200 20 900 128 100
260 158 200 31 600 126 600 22 100 136 100
280 167 000 33 400 133 600 23 400 143 600
300 175 400 35 100 140 300 24 600 150 800

    
350 194 600 38 900 155 700 27 200 167 400
400 210 700 42 100 168 600 29 500 181 200
450 223 700 44 700 179 000 31 300 192 400
500 234 000 46 800 187 200 32 800 201 200

    
500 felett 241 300 48 300 193 000 33 800 207 500

b) Félhavi bérlet (forintban)

Távolság 
(km)

Díjszabási ár

Az autóbusz közlekedésben A vasúti közlekedésben

munkavállaló munkáltató munkavállaló munkáltató

által fizetendõ által fizetendõ

5 2 970 590 2 380 420 2 550
10 4 690 940 3 750 660 4 030
15 5 840 1 170 4 670 820 5 020
20 6 990 1 400 5 590 980 6 010
25 8 810 1 760 7 050 1 230 7 580
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Távolság 
(km)

Díjszabási ár

Az autóbusz közlekedésben A vasúti közlekedésben

munkavállaló munkáltató munkavállaló munkáltató

által fizetendõ által fizetendõ

30 10 500 2 100 8 400 1 470 9 030
35 12 300 2 460 9 840 1 700 10 600
40 14 100 2 800 11 300 2 000 12 100
45 15 800 3 200 12 600 2 200 13 600
50 17 500 3 500 14 000 2 400 15 100
    

60 21 100 4 200 16 900 3 000 18 100
70 24 500 4 900 19 600 3 400 21 100
80 28 200 5 600 22 600 3 900 24 300
90 31 600 6 300 25 300 4 400 27 200

100 35 000 7 000 28 000 4 900 30 100
    

120 41 400 8 300 33 100 5 800 35 600
140 47 500 9 500 38 000 6 600 40 900
160 53 400 10 700 42 700 7 500 45 900
180 59 000 11 800 47 200 8 300 50 700
200 64 300 12 900 51 400 9 000 55 300

    
220 69 500 13 900 55 600 9 700 59 800
240 74 500 14 900 59 600 10 400 64 100
260 79 100 15 800 63 300 11 100 68 000
280 83 500 16 700 66 800 11 700 71 800
300 87 700 17 500 70 200 12 300 75 400

    
350 97 300 19 500 77 800 13 600 83 700
400 105 300 21 100 84 200 14 700 90 600
450 111 800 22 400 89 400 15 700 96 100
500 117 000 23 400 93 600 16 400 100 600

    
500 felett 120 600 24 100 96 500 16 900 103 700

4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havi (30 napos bérletek) és félhavi bérletek ára

Távolság 
(km)

a) 
90%-os kedvezményes havi bérlet

b) 
90%-os kedvezményes félhavi bérlet

5 595 295
10 940 470
15 1 170 585
20 1 400 700
25 1 760 880
   

30 2 110 1 060
35 2 450 1 230
40 2 820 1 410
45 3 160 1 580
50 3 500 1 750
   

60 4 210 2 110
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Távolság 
(km)

a) 
90%-os kedvezményes havi bérlet

b) 
90%-os kedvezményes félhavi bérlet

70 4 900 2 450
80 5 630 2 820
90 6 320 3 160

100 7 010 3 510
   

120 8 270 4 140
140 9 500 4 750
160 10 700 5 350
180 11 800 5 900
200 12 900 6 440

   
220 13 900 6 950
240 14 900 7 450
260 15 800 7 910
280 16 700 8 350
300 17 500 8 770

   
350 19 500 9 730
400 21 100 10 500
450 22 400 11 200
500 23 400 11 700

   
500 felett 24 100 12 100

”

2. melléklet a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelethez 
„2. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. Útipoggyász és élõ állatok fuvarozásának díja a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben
Távolság

(km)
Útipoggyász fuvarozásának díja

(forint)

1-50 155
51-100 195

100 felett 270

Kutyaszállításért és az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegû vagy terjedelmû csomagok
továbbításáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Kerékpár a kerékpár szállítására alkalmas
autóbuszokon szállítható, az alkalmasságot a szolgáltató köteles az autóbuszokon feltüntetni. 
A segítõ kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM
rendelete szerinti segítõ és a rendõrségi kutya szállítása díjtalan. 

2. Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti közlekedésben

Távolság
(km)

Poggyászdarabonként forintban

5 505
10 505
15 505
20 505
25 505
  

30 505
35 505
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Távolság
(km)

Poggyászdarabonként forintban

40 505
45 505
50 505
  

60 605
70 705
80 805
90 905

100 1 010
  

120 1 190
140 1 360
160 1 530
180 1 690
200 1 850

  
220 2 000
240 2 140
260 2 270
280 2 400
300 2 520

  
350 2 790
400 3 020
450 3 210
500 3 360

  
500 felett 3 470

3. Élõ állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben
a) Egy útra szóló

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

Távolság
(km)

Forintban

5 230
10 230
15 230
20 230
25 230
  

30 230
35 230
40 230
45 230
50 230
  

60 275
70 320
80 365
90 410

100 460
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Bármely vonat 2. kocsiosztályában

Távolság
(km)

Forintban

  
120 540
140 620
160 695
180 770
200 840

  
220 905
240 970
260 1 030
280 1 090
300 1 150

  
350 1 270
400 1 370
450 1 460
500 1 530

  
500 felett 1 580

A segítõ kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM
rendelete szerinti segítõ és a rendõrségi kutya szállítása díjtalan.

b) Havibérlet, 30 napos bérlet

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

Távolság
(km)

Forintban

5 1 340
10 2 110
15 2 630
20 3 150
25 3 960
  

30 4 750
35 5 510
40 6 350
45 7 110
50 7 880
  

60 9 470
70 11 000
80 12 700
90 14 200

100 15 800
  

120 18 600
140 21 400
160 24 100
180 26 600
200 29 000
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Bármely vonat 2. kocsiosztályában

Távolság
(km)

Forintban

220 31 300
240 33 500
260 35 600
280 37 600
300 39 500

  
350 43 800
400 47 400
450 50 300
500 52 700

  
500 felett 54 300

A segítõ kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM
rendelete szerinti segítõ és a rendõrségi kutya szállítása díjtalan.”

3. melléklet a 4 /2010. (I. 22.) KHEM rendelethez 
„3. melléklet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez 

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja

1.  A díjak az autóbuszok ülõhelyeitõl és komfortfokozatától függõen a következõk:

Díjcsoport Ülõhely (fõ)  

Kerekítve

alap komfort
kiemelt
komfort

I. 9-20 fõ forint/km 225 295 385
forint/óra 2 810 3 690 4 810

Legcsekélyebb díj (forint) 14 100 18 500 24 100
II. 21-40 fõ forint/km 295 385 455

forint/óra 3 690 4 810 5 690
Legcsekélyebb díj (forint) 18 500 24 100 28 500

III. 41-54 fõ forint/km 385 455 540
forint/óra 4 810 5 690 6 750

Legcsekélyebb díj (forint) 24 100 28 500 33 800
IV. 55 felett forint/km 455 540 625

forint/óra 5 690 6 750 7 810
Legcsekélyebb díj (forint) 28 500 33 800 39 100

V. Csuklós forint/km 575  
forint/óra 7 190

Legcsekélyebb díj (forint) 36 000

Az ülõhelyek számának meghatározásánál a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti besorolást kell alkalmazni.

2. a) Az „alap komfort” fokozatba tartoznak azon autóbuszok, amelyek nem felelnek meg legalább a „komfortos”
kategóriában elõírt jellemzõk mindegyikének.
b) A „komfort” kategóriába tartozó autóbuszoknak legalább a következõ felszereltséggel kell rendelkezniük:

– napvédõ roletta vagy függöny az utasablaknál,
– mikrofon és hangerõsítõ az autóbusz-vezetõ vagy utaskísérõ számára (kivéve a 20 fõ alatti

befogadóképességû autóbuszokat), utastéri hangszórók,
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– az utastértõl elkülönített, külön zárható poggyásztér vagy utánfutó (kivéve a 20 fõ alatti
befogadóképesség),

– légkondicionálás.
c) A „kiemelt komfort” kategóriájú autóbuszoknak a „komfortos” kategória követelményein felül rendelkezniük kell:

– videóval (41 fõ feletti befogadóképesség esetén legalább 2 képernyõvel),
– forróital-automatával,
– vízöblítéses vagy kémiai mûködtetésû WC-vel,
– az átjáró felé kimozdítható üléssel,
– 20 fõ alatti befogadóképesség esetén is mikrofonnal és hangerõsítõvel és az autóbusz-vezetõ vagy

utaskísérõ számára utastéri hangszórókkal.
A „komfortos” és a „kiemelt komfortú” fokozatba akkor sorolható valamely autóbusz, ha a fokozatra meghatározott
feltételek mindegyikének megfelel.

3. A díjszámítás módját az határozza meg, hogy a különjárat idõtartama legfeljebb 72 óra vagy azt meghaladja.
a) A 72 óra vagy ennél rövidebb idõtartamú különjáratért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy

az autóbusz ülõhelyszámára, illetve típusára és komfortfokozatára érvényes óra-, illetve kilométerdíjat meg kell
szorozni a díjszámítási idõvel, illetõleg a díjszámítási távolsággal.
A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámítani. Ha az így számított díj nem éri el autóbuszonként a
legcsekélyebb díjat, úgy megállapodás szerinti, de legfeljebb a legcsekélyebb díjnak megfelelõ a fizetendõ díj. Ha
a különjáratot – ugyanazon személyekbõl álló csoport szállítása céljából – egy nap folyamán többször kell
kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejezése után, egyszer lehet felszámítani.
A díjszámítási idõ: a garázsból (telephelyrõl) indulástól, a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig eltelt idõ, az
általános kerekítési szabályok szerint egész órára kerekítve.
A díjszámítási távolság: a garázsból (telephelyrõl) indulástól a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett
kilométer, az általános kerekítési szabályok szerint egész kilométerre kerekítve.

b) A 72 órát meghaladó különjáratok díját – az autóbusz ülõhelyszámára és komfortfokozatára figyelemmel –
a megtett távolság alapján kell megállapítani.
A díjszámítási távolságot az a) pontban elõírtak szerint kell meghatározni, ha azonban autóbuszonként és naptári
naponként a teljesítmény nem éri el a 100 km-t, megegyezés szerinti, de legfeljebb 100 km vehetõ számításba.
Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít.

c) A különjárat által megtett kilométer-távolságot az autóbusz menetíró készüléke, annak hiányában a
kilométer-számláló szerkezet állása alapján kell megállapítani. Ha a kilométer-számláló szerkezet útközben
meghibásodik, a kilométer-távolságot a mindenkori legújabb kiadású úthálózati térkép alapján kell kiszámítani.

4. Ha a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában szereplõnél magasabb vagy alacsonyabb kategóriába tartozó
autóbuszt állít ki, mindkét esetben az alacsonyabb kategória szerinti díjat kell felszámítani.

5. A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelõ köteles igazolni.
6. A különjárat teljesítése során felmerülõ autópálya-használati, parkolási és kompdíjak a megrendelõt terhelik.”

Az önkormányzati miniszter 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelete
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni
juttatásainak fajtáiról, mértékérõl, kifizetésének rendjérõl és módjáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (8) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  §
c) pontjában foglalt hatáskörömben a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1.  § E rendelet hatálya a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok (a továb biak ban: HÖT) hivatásos állományú tagjaira
terjed ki.
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A természetbeni juttatások közös szabályai

A természetbeni juttatások igénybevételének szabályai

2.  § (1) A természetbeni juttatási rendszer a költségvetési normatív támogatás juttatásai által elõre meghatározott
keretösszegen és juttatási elemeken belül egyénre szabott választásra ad lehetõséget.

(2) A természetbeni juttatások igénybe vehetõ éves kerete egy fõre a mindenkori köztisztviselõi illetményalap 6-szorosa.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott éves keretösszeg biztosítja az egyes juttatások és a hozzájuk kapcsolódó közterhek

fedezetét.
(4) Az éves keretösszeg egy naptári évben, e rendeletben meghatározott juttatási elemek igénybevételére használható

fel. A tárgyévben igénybe nem vett keret nem vihetõ át a következõ évre.
(5) A keretösszeget a jogviszony idõtartamával arányosan kell megállapítani – a hónapok számának figye lembe véte lével,

azzal, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak számít – amennyiben a hivatásos állomány tagjának
jogviszonya a tárgyévben keletkezik, vagy szûnik meg.

3.  § (1) A felhasználható egyéni keretösszeget és a választható elemeket tartalmazó nyilatkozatokat (a továb biak ban:
nyilatkozatok) a hivatásos állomány tagja részére az állományille té kes parancsnok (a továb biak ban: parancsnok)
biztosítja.

(2) Az éves keretösszegen belül választható elemek legnagyobb összegérõl és a juttatások igénybevételének részletes
szabályairól a parancsnok évente elõ ze tesen írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját.

(3) A hivatásos állomány tagja az e rendelet mellékleteiben található nyilatkozatokban nyilatkozik a részére megállapított
keretösszeg felhasználásáról, az általa választott juttatási elemekrõl, azok mértékérõl. A kitöltött nyilatkozatokat
a hivatásos állomány tagja a parancsnokhoz nyújtja be a választott juttatási elemekhez tartozó szükséges adatokkal
együtt.

(4) A tárgyévben fel nem használt összegrõl a hivatásos állomány tagja november 30-ig nyilatkozik. Amennyiben
a keretösszegbõl ezer forintot meg nem haladó összeg marad, azt a hivatásos állomány tagja nem veheti igénybe.

(5) A nyilatkozatokat a parancsnok továbbítja az illetmény számfejtését végzõ szervhez.

4.  § (1) Az elsõ munkában töltött napot követõ 30 napon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszeg
felhasználásáról az a hivatásos állományú tag, akinek a jogosultsága év közben keletkezik. A juttatás mértékérõl,
jogcímérõl és a választható juttatási elemekrõl a parancsnok a hivatásos állományba vételt megelõzõ személyzeti
eljárás során tájékoztatást ad.

(2) A hivatásos állomány tagja részére a juttatások kiadása – a nyilatkozatok kitöltését köve tõen – akkor is lehetséges, ha
a juttatási elemek igényléséhez szükséges nyilatkozatokat a jogosult – mulasztása folytán – határidõben nem tette
meg.

(3) A juttatási elemekre vonatkozó választás év közben nem módosítható.
(4) A hivatásos állomány tagja által fel nem használt összeg pénzben nem váltható meg.
(5) Áthelyezés esetén a hivatásos állomány tagja juttatásra az egyes munkáltatóknál idõarányosan jogosult.

Eljárás a jogviszony megszûnése esetén

5.  § (1) A keretösszeg tárgyévre vonatkozó – a hivatásos állomány tagjának tárgyévi jogviszonya idõtartamával idõarányosan
megállapított – mértékének túllépése esetén a különbözetet a hivatásos állomány tagjának vissza kell fizetnie, vagy
az utolsó illetményébõl levonásra kerül, a helyi utazásra szolgáló bérletet a munkáltató visszavonja,  illetve ha a juttatás
természete lehetõvé teszi, vissza kell adnia.

(2) A keretösszeg tárgyévre vonatkozó – a jogviszony idõtartamával idõarányosan megállapított – mértékénél
kevesebbet igénybe vevõ hivatásos állomány tagja részére a különbözet – a választása szerinti jutattási elemnek
megfelelõ módon, újabb nyilatkozat kitöltésével – kerül kiadásra.

(3) A (1)–(2) bekezdésben foglaltak meg fele lõen irányadók abban az esetben is, ha a hivatásos állomány tagjának
jogosultsága – az (1) és (2) bekezdésében foglaltakat figye lembe véve – év közben szûnik meg.
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A jutattási elemekre vonatkozó különös szabályok

Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

6.  § (1) Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás keretében a HÖT munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a hivatásos
állományú tagjának, aki
a) önkéntes nyugdíjpénztár tagja,
b) ezt a juttatási elemet választja és
c) a parancsnoknak eljuttatja a záradékolt önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatát.

(2) A hivatásos állomány tagja a munkáltatói tagdíj-hozzájárulást az 1. mellékletben meghatározott nyilatkozattal
igényelheti.

(3) A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes nyugdíjpénztárba történõ átutalásáról havonta az illetmény számfejtését
végzõ szerv gondoskodik.

(4) A parancsnok gondoskodik a szerzõdés megkötésérõl, ha a hivatásos állomány tagja olyan önkéntes
nyugdíjpénztárnak a tagja, amellyel a HÖT még nem kötött munkáltatói szerzõdést.

Önkéntes egészségpénztári támogatás

7.  § (1) Az önkéntes egészségpénztári támogatás keretében a HÖT munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a hivatásos
állományú tagjának, aki
a) önkéntes egészségpénztár tagja,
b) ezt a juttatási elemet választja és
c) a parancsnoknak eljuttatja a záradékolt önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozatát.

(2) A hivatásos állomány tagja a munkáltatói tagdíj-hozzájárulást a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozattal
igényelheti.

(3) A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes egészségpénztárba történõ átutalásáról havonta az illetmény
számfejtését végzõ szerv gondoskodik.

(4) A parancsnok gondoskodik a szerzõdés megkötésérõl, ha a hivatásos állomány tagja olyan önkéntes
egészségpénztárnak a tagja, amellyel a HÖT még nem kötött munkáltatói szerzõdést.

Helyi utazásra szolgáló bérlet

8.  § (1) A HÖT a hivatásos állomány tagjának – e juttatási elem választása esetén – a tárgyévre éves vagy havi helyi utazásra
szolgáló bérletet bocsát rendelkezésre.

(2) A hivatásos állomány tagja a helyi utazásra szolgáló bérletet a 3. mellékletben meghatározott nyilatkozattal
igényelheti, a nyilatkozatok összegyûjtésérõl, majd a bérletszelvények beszerzésérõl és átadásáról a parancsnok
gondoskodik.

Üdülési hozzájárulás

9.  § (1) A HÖT a hivatásos állomány tagjának üdülési hozzájárulást biztosít a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által
kibocsátott, névre  szóló üdülési csekk formájában.

(2) Üdülési csekkben a hivatásos állomány tagja akkor részesülhet, ha
a) ezt a jutattási elemet választja, valamint
b) a hivatásos állomány tagja a 4–5. mellékletekben meghatározott nyilatkozatok kitöltésével az ott meghatározott

adatokról nyilatkozik.
(3) Az üdülési csekkek beszerzésérõl és átadásáról a parancsnok gondoskodik.

Internethasználat támogatása

10.  § (1) A HÖT – e juttatási elem választása esetén – támogatja a hivatásos állomány tagja internethasználatának költségeit
(a hivatásos állomány tagja által megkötött egyedi szolgáltatási szerzõdés költségeinek finanszírozását).
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(2) A hivatásos állomány tagja az internethasználat támogatását a 6. mellékletben meghatározott nyilatkozattal
igényelheti.

(3) Az internethasználat támogatása, mint juttatási elem kizárólag utalvány formájában nyújtható.
(4) Az internethasználat támogatása, mint juttatás folyósításának feltétele a hivatásos állomány tagjának névre  szóló,

egyedi szolgáltatási szerzõdés másolatának a parancsnok felé  való benyújtása.
(5) A választható havi összeg felsõ határa nem lehet több a névre  szóló szolgáltatói szerzõdésben foglalt havi díjnál,

az e rendeletben foglalt korlátozások figye lembe véte lével.

Iskolakezdési támogatás

11.  § (1) A hivatásos állomány tagja által kitöltött nyilatkozat alapján a parancsnok gondoskodik az iskolakezdési támogatások
összegének analitikus nyilvántartás vezetésérõl.

(2) A hivatásos állomány tagja az iskolakezdési támogatást a 7. mellékletben meghatározott nyilatkozattal igényelheti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése érdekében a kiskorú gyermek tör vényes képviselõje – ha a gyermek

az adatkezeléshez hozzájárul – nyilatkozik az iskolakezdési támogatásban részesített gyermek (tanuló) adóazonosító
jelérõl, ennek hiányában személyes adatairól.

(4) Az utalványok beszerzésérõl és átadásáról a parancsnok gondoskodik.

Meleg étkezési utalvány

12.  § (1) A HÖT – e juttatási elem választása esetén – támogatja a hivatásos állomány tagjának étkezését, kizárólag
melegétel-vásárlásra alkalmas utalvány juttatásával.

(2) A hivatásos állomány tagja a meleg átkezési utalványt a 8. mellékletben meghatározott nyilatkozattal igényelheti.
(3) A meleg étkezési utalványok beszerzésérõl és átadásáról a parancsnok gondoskodik.

Záró rendelkezések

13.  § (1) A HÖT-öt fenntartó önkormányzat e rendeletben meghatározottakon túl további juttatást is megállapíthat.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

 Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

1. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
önkéntes nyugdíjpénztári támogatás igénybevételéhez
20.... évre

Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20....... évre a választható természetbeni juttatások közül ............................... Ft értékben önkéntes
nyugdíjpénztári támogatást kívánok igénybe venni.

(Amennyiben e nyilatkozattal egy idõben lép be a munkavállaló a pénztárba, csatolni kell a szerzõdõ
nyugdíjpénztárhoz történõ belépési nyilatkozatot.)

Budapest, 20.............................................

............................................................
hivatásos állomány tagja”
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2. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
önkéntes egészségpénztári támogatás igénybevételéhez
20.... évre

Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20........  évre a választható természetbeni juttatások közül ............................... Ft értékben önkéntes
nyugdíjpénztári támogatást kívánok igénybe venni.

(Amennyiben e nyilatkozattal egy idõben lép be a munkavállaló a pénztárba, csatolni kell a szerzõdõ
nyugdíjpénztárhoz történõ belépési nyilatkozatot.)

Budapest, 20.............................................

............................................................
hivatásos állomány tagja”

3. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
helyi utazásra szolgáló bérlet igénybevételéhez
20.... évre

Név:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20....  évre a helyi utazásra szolgáló éves/havi bérletet a választható természetbeni juttatások közül
.....................…..Ft értékben kívánom igénybe venni.

Típusa:

Budapest, 20.............................................

............................................................
hivatásos állomány tagja”
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4. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
üdülési hozzájárulás igénybevételéhez
20.... évre

Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20.... évre a választható természetbeni juttatások közül .....................................Ft értékben üdülési
hozzájárulást kívánok igénybe venni.

Budapest, 20.............................................

............................................................
hivatásos állomány tagja”

5. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
üdülési hozzájárulás igénybevételéhez
20.... évre
Kitöltendõ minden közeli hozzátartozó* részérõl

Név:
Szervezeti egység:

Közeli hozzátartozó neve:
Hozzátartozói státusz megnevezése (házastárs, szülõ, gyermek…):
Hozzátartozó adóazonosító jele:

Kijelentem, hogy más kifizetõtõl üdülési csekkben részesültem:
igen nem

(a megfelelõ válasz aláhúzandó)

Más kifizetõtõl az adóévben a nyilatkozatot megelõzõen ellenérték nélkül átvett,  illetve engedménnyel vásárolt
üdülési csekk értéke: .............................................................................................................................................................................................
Megfizetett ellenérték: .........................................................................................................................................................................................

Budapest, 20.............................................

............................................................
hivatásos állomány tagja

* Közeli hozzátartozónak minõsül: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbe fogadott, mostoha és nevelt
gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelõszülõ, a testvér és az élettárs.”
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6. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
internethasználat-hozzájárulás igénybevételéhez
20.... évre

Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20........ évre a választható természetbeni juttatások közül ................................................ Ft értékben
internethasználat-hozzájárulást kívánok igénybe venni.

Budapest, 20.............................................

............................................................
hivatásos állomány tagja”

7. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
iskolakezdési támogatás igénybevételéhez
20.... évre

Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20........ évre a válaszható természetbeni juttatások közül ........................................................ Ft értékben
iskolakezdési támogatást kívánok igénybe venni.

ADATLAP
iskolakezdési támogatás igénybevételéhez

SAJÁT HÁZTARTÁSBAN ELTARTOTT
GYERMEK ADATAI

NEVE:
SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:
ANYJA NEVE:
LAKÓHELYE:
ADÓAZONOSÍTÓ JELE:
(ha van)
OKTATÁSI INTÉZMÉNYE:

Budapest, 20.............................................

............................................................
hivatásos állomány tagja”
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8. melléklet a 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelethez

„NYILATKOZAT
meleg étkezési utalvány igénybevételéhez
20.... évre

Nyilatkozó neve:
Adóazonosító jele:
Szervezeti egység:

Nyilatkozom, hogy 20........  évre a választható természetbeni jutattások közül ........................................................ Ft értékben
meleg étkezési utalványt kívánok igénybe venni.

Budapest, 20.............................................

............................................................
hivatásos állomány tagja”

A pénzügyminiszter 4/2010. (I. 22.) PM rendelete
a Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének 
és az Alap kezelõje adatszolgáltatási kötelezettségének szabályairól

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról  szóló 2009. évi LXII. törvény 69.  §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § g) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendelet alkalmazási köre a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról  szóló 2009. évi LXII. tör vény ben
(a továb biak ban Gfbt.) meghatározott Kártalanítási Alap (a továb biak ban: Alap) javára teljesített befizetéseknek,
az Alap kezelésének és az Alap kezelõje adatszolgáltatási kötelezettségének szabályaira terjed ki.

A befizetésekre vonatkozó szabályok

2. § (1) Az Alap kezelõje gépjármû-kategóriánként az utolsó rendelkezésre álló éves káradatok alapján állapítja meg az adott
évet illetõ befizetésekre alkalmazandó, átlagkárral korrigált kockázati szorzót és azokról az adott év elsõ hónapjának
végéig tájékoztatja a biztosítót.

(2) A biztosító köteles az Alap kezelõje részére az adott negyedévet követõ hónap tizenötödik napjáig jelenteni
az elõ ze tesen számított negyedéves befizetés összegét, gépjármû-kategóriánként feltüntetve a gépjármûvek
állományának – számításnál felhasznált – negyedéves nyitó és záró darabszámát.

(3) Az Alap kezelõje köteles a tör vény ben meghatározott módon a negyedéves befizetési kötelezettség összegét
a biztosítók között arányosan kialakítani és a negyedéves befizetés megállapított összegét a biztosítókkal az adott
negyedévet követõ hónap huszadik napjáig közölni.

(4) A biztosító köteles az Alap javára történõ befizetési kötelezettségének minden naptári negyedévet követõ hónap
utolsó napjáig eleget tenni.

(5) A Gfbt. szerinti tevékenységét e rendelet hatálybalépését köve tõen megkezdõ biztosító az Alap elsõ feltöltésére
vonatkozó kötelezettségének megfelel, amennyiben folyamatosan a (3) bekezdésben meghatározott mértékben
annyi negyedéven át teljesíti a rendelet szerint meghatározott befizetést, ahány negyedév alatt az Alapba történt elsõ
biztosítói befizetést köve tõen az Alap egyenlege az elõzõ évi piaci összdíjbevétel 6%-át elsõ alkalommal elérte.
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Az Alap kezelésével kapcsolatos szabályok

3. § (1) Az Alap kezelõje köteles külön számviteli szabályzatban rögzíteni az Alap kezelésével összefüggõ számviteli
nyilvántartási szabályokat, valamint feladatait, így különösen az Alap pénzeszközeinek, befektetéseinek, bevételeinek,
ráfordításainak, költségeinek elkülönített nyilvántartására vonatkozó szabályokat.

(2) Az Alap kezelõje a számviteli szabályzatot annak változását követõ 15 munkanapon belül köteles a Felügyelet részére
megküldeni.

4. § (1) Az Alap kezelõje ellátja az Alap pénzügyi eszközeinek a kezelését, beleértve a befizetéseket, befektetéseket,
megtérüléseket, kötelezettségek teljesítését, az eszközök elégtelensége estén idegen forrásból történõ eszközpótlást
érintõ és az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket.

(2) Az Alap kezelõje az Alap pénzeszközeit a tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX. tör vény ben meghatározott állampapírban,
a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. tör vény ben meghatározott betétben,  illetve
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról  szóló 2009. évi LXXXV. tör vény ben meghatározott pénzforgalmi számlán tartja 
oly módon, hogy azok a kártérítési igények kielégítéséhez szükséges mindenkori likviditást biztosítsák, egyidejûleg
a lehetõ legnagyobb biztonságot és jövedelmezõséget teljesítsék.

(3) Az Alap pénzforgalmi számláján jóváírandók az Alap összes pénzbevételei, beleértve a biztosítók negyedéves
befizetéseit, a befektetések hozamait, a megtérüléseket, ugyanakkor a pénzforgalmi számlát meg kell terhelni
a mûködéssel kapcsolatos pénzkiadásokkal, a biztosítási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos kifizetésekkel.

(4) Az Alap – a kártérítési igények kielégítéséhez a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – hitelintézettõl hitelt vehet
fel,  illetve részére biztosító kölcsönt nyújthat.

5. § (1) A felszámolás elrendelésérõl a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továb biak ban: Felügyelet) haladéktalanul
tájékoztatja az Alap kezelõjét.

(2) Az Alap kezelõje az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követõ három munkanapon belül a saját honlapján
és a Felügyelet által üzemeltetett honlapon közleményben tájékoztatja a károsultakat a kártérítési igények
érvényesítési lehetõségérõl.

Az Alap kezelõjének adatszolgáltatási kötelezettsége

6. § Az Alap kezelõjének adatszolgáltatási kötelezettsége magában foglalja a 7.  §-ban az eredmény-elszámolásra,
továbbá – amennyiben szükséges – a 8.  §-ban a tartalék képzésére, károk alakulására és a járadékkifizetésekre
meghatározott rendelkezések teljesítését.

7. § (1) Az Alap kezelõje köteles az Alap eredmény-elszámolását minden év május 31-ig e rendelet 1. számú melléklete szerint
elkészíteni, és azt a Felügyelet részére – elektronikus úton, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldõ Programján
(a továb biak ban: KAP) keresztül – megküldeni.

(2) Az eredmény-elszámolás elkészítése során figyelemmel kell lenni a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról,
képzésének és felhasználásának rendjérõl  szóló PM rendelet elõ írásaira.

8. § (1) Az Alap kezelõjének e rendelet 2. és 3. számú melléklet szerinti, a Felügyelet részére történõ adatszolgáltatási
kötelezettsége a felszámolás alatt álló biztosítóval szemben fennálló követelés Alapra történõ átszállásának idõpontja
által érintett évtõl kezdõdõen az Alap helytállási kötelezettségének teljes idõtartama során folyamatosan fennáll.

(2) Az Alap köteles az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam során minden naptári évet köve tõen az e rendelet 2. és
3. számú mellékletét az eredmény-elszámolással együtt és azzal egyidejûleg a Felügyelet részére – elektronikus úton,
a Felügyelet KAP jelentésfogadó rendszerén keresztül – megküldeni.

Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetést követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet szerinti számviteli szabályzatot elsõ alkalommal 2010. március 31-ig kell elkészíteni és a Felügyelet

részére megküldeni.
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(3) Az e rendelet szerinti eredmény-elszámolást elsõ alkalommal 2010. évre vonatkozóan, 2011. május 31-ig kell
elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni.

(4) Az e rendelet 8.  § szerinti táblázatokat elsõ alkalommal a felszámolás alatt álló biztosítóval szemben fennálló követelés
Alapra történõ átszállásának idõpontja által érintett évet követõ év május 31-ig kell kitölteni és a Felügyelet részére
megküldeni.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 4/2010. (I. 22.) PM rendelethez

A Kártalanítási Alap eredmény-elszámolásának elõírt tagolása

Tárgyév:
            E Ft-ban

01. A Kártalanítási Alapot megilletõ tagoktól kapott (járó) befizetések
02. A Kártalanítási Alap befektetéseinek bevétele

a) tartalékok befektetéseinek bevétele
b) egyéb befektetések bevétele

03. Egyéb pénzügyi mûveletek bevételei
04. Egyéb a Kártalanítási Alapot megilletõ bevételek
05. Felszámolás során kapott megtérülések
06. Károk ráfordításai

a) kárkifizetések összege
b) kárrendezési költségek
c) bevételek kármegtérítésbõl és kárrendezési költségtérítésbõl

07. Függõkár-tartalék változása
08. Matematikai tartalék járadék változása
09. Nettó igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
10. Egyéb a Kártalanítási Alapot terhelõ ráfordítások
11. A Kártalanítási Alap befektetéseinek ráfordítása

a) tartalékok befektetéseinek ráfordítása
b) egyéb befektetések ráfordítása

12. Egyéb pénzügyi mûveletek ráfordításai
13. Tárgyévi eredmény

2. számú melléklet a 4/2010. (I. 22.) PM rendelethez

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tartalékai

Tárgyév:
            E Ft-ban

Megnevezés Nyitó Képzés Felhasználás Záró

1. Járadéktartalék
   ebbõl költségtartalék
2. Tételes függõkártartalék
   ebbõl költségtartalék
3. IBNR
   ebbõl költségtartalék
ÖSSZESEN
   ebbõl költségtartalék
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3. számú melléklet a 4/2010. (I. 22.) PM rendelethez

Adatszolgáltatás

1. Az Alap kezelõje az 1. számú táblázatnak meg fele lõen köteles bemutatni gépjármû kategóriánként és összesítve
a tárgyév káralakulását.

1. számú táblázat

Tárgyév:

Gépjármû kategória
            
Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva

A kár
keletkezé-
sének éve

A kár bejelentésének éve 1991 1992 1993 ... ... Tárgyév Összesen

1991 Károk száma (darab)
 Kárkifizetések száma (darab)
 Tételes függõkárok (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Tételes függõkártartalék (ezer Ft)
Újonnan képzett járadéktartalék
(ezer Ft)

1992 Károk száma (darab)
 Kárkifizetések száma (darab)
 Tételes függõkárok (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Tételes függõkártartalék (ezer Ft)
Újonnan képzett járadéktartalék
(ezer Ft)

... Károk száma (darab)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függõkárok (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Tételes függõkártartalék (ezer Ft)
Újonnan képzett járadéktartalék
(ezer Ft)

Tárgyév Károk száma (darab)
 Kárkifizetések száma (darab)
 Tételes függõkárok (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Tételes függõkártartalék (ezer Ft)
Újonnan képzett járadéktartalék
(ezer Ft)

Összesen Károk száma (darab)
 Kárkifizetések száma (darab)
 Tételes függõkárok (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Tételes függõkártartalék (ezer Ft)
Újonnan képzett járadéktartalék
(ezer Ft)
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A károk száma azon bejelentetett káresemények számát jelenti, melyekre a következõ események közül legalább
az egyik bekövetkezett: kárkifizetés a tárgyévben, a tárgyév december 31-én a tételes függõkártartalék pozitív,
a tárgyévben állapítottak meg végleges járadékot.
A kárkifizetések száma azon káresemények számát jelenti, amelyekre a tárgyidõszakban kifizetés történt.
A tételes függõkárok száma azon káresemények számát jelenti, amelyekre tárgyév december 31-én a tételes
függõkártartalék pozitív.
A kárkifizetésben járadékkifizetések és járadékmegváltások közül azokat kell szerepeltetni, melyekre a tárgyévet
megelõzõ év december 31-én nem képeztek járadéktartalékot.
Az újonnan képzett járadéktartalékban azon járadékok tárgyévi záró tartalékát kell szerepeltetni, melyekre elsõ ízben
a tárgyévben képeztek járadéktartalékot.
A gépjármû kategóriánkénti táblázatok összesített tételes függõkártartalék adatainak összege megegyezik a 2. számú
melléklet költségekkel csökkentett tételes függõkártartalék adatával.

2. Az Alap kezelõje a 2. számú táblázatnak meg fele lõen köteles bemutatni összesítve a tárgyév járadék- és egyéb
kifizetéseit.

2. számú táblázat

Tárgyév:
            
A tárgyév járadékkifizetései,  illetve járadékmegváltásai

Járadékkifizetések (ezer Ft)
Egyéb kifizetések (ezer Ft)
Összesen (ezer Ft)

A járadékkifizetésben azon járadékkifizetéseket kell szerepeltetni, melyekre a tárgyévet megelõzõ év december 31-én
képeztek járadéktartalékot.
Az egyéb kifizetésekbe azon kifizetéseket kell beírni, melyek szerepelnek az elkülönített eredmény-elszámolás 06.
a) sorában, de nem járadékkifizetések és nem szerepelnek az 1. számú táblázat kárkifizetései között.
A táblázat összesen adata és az 1. számú táblázat összesített kárkifizetése összesítve adja az elkülönített
eredmény-elszámolás 06. a) sorát.

3. Az Alap kezelõje a 3. számú táblázatnak meg fele lõen köteles bemutatni az IBNR tartalék képzését.

3. számú táblázat

Tárgyév:
            
IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint

E Ft
A kár keletkezésének éve IBNR tartalék

1991
1992
...
Tárgyév
Összesen

Az összesen sor adata megegyezik a 2. számú melléklet költségekkel csökkentett IBNR tartalék adatával.
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1008/2010. (I. 22.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság és az Európai Unió közötti Harmadik Kiegészítõ Egyetértési Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és az Európai Unió közötti Harmadik Kiegészítõ Egyetértési Megállapodás

(a továb biak ban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a megállapodás bemutatott szövegének

– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a megállapodás kihirdetésérõl  szóló kormányrendelet tervezetét és elrendeli annak a megállapodás

végleges szövegének megállapítását köve tõen a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1009/2010. (I. 22.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya,
a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, 
a Német Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció
Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció
Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer
Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építésérõl és üzemeltetésérõl  szóló
Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia

Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Német Szövetségi
Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság
Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között
az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építésérõl és
üzemeltetésérõl  szóló Egyezmény (a továb biak ban: Egyezmény) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

4. jóváhagyja az Egyezmény kihirdetésérõl  szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli az Egyezmény végleges
szövegének megállapítását köve tõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1010/2010. (I. 22.) Korm. határozata
a Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS)  szóló Megállapodások felmondásáról
rendelkezõ CEATS Felmondási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS)  szóló Megállapodások felmondásáról rendelkezõ CEATS

Felmondási Megállapodás (a továb biak ban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás

bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetésérõl  szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges

szövegének megállapítását köve tõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1011/2010. (I. 22.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program folytatásáról

1. A Kormány
a) a 2010. január 1. és 2010. december 31. között a Széchenyi Kártya Program keretében kibocsátott kártyákhoz

10 millió forint hitelösszegig 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást biztosít;
b) a 2010. december 31-ig kibocsátott, maximum 25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére a Garantiqa

Hitelgarancia Zrt. által vállalt éves garancia díjának 50 százalékáig terjedõ támogatást biztosít, azzal, hogy
a támogatás nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési alap 0,75 százalékának megfelelõ összeget. A kamat- és
garanciadíj-támogatás forrása a kis- és középvállalkozói célelõirányzat.
Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. A Széchenyi Kártya Program keretében 2011. január 1-jétõl kibocsátott kártyákhoz kapcsolódó kamat- és
garanciadíj-támogatás mértéke 0 százalékpont.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
4. E határozat hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Széchenyi Kártya program folytatásának feltételeirõl  szóló 1019/2003. (III. 18.) Korm. határozat,
b) a Széchenyi Kártya program folytatásának feltételeirõl  szóló 1070/2004. (VII. 13.) Korm. határozat,
c) a Széchenyi Kártya program folytatásának feltételeirõl  szóló 1130/2005. (XII. 23.) Korm. határozat,
d) a Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeirõl  szóló 1015/2008. (III. 12.) Korm. határozat,
e) az elektronikus egészségbiztosítási kártya bevezetésérõl szóló 1079/2008. (XII. 10.) Korm. határozat,
f) valamint a Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeirõl  szóló 1015/2008. (III. 12.) Korm. határozat

módosításáról  szóló 1084/2008. (XII. 18.) Korm. határozat
hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1012/2010. (I. 22.) Korm. határozata
a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2010–2011. évekre vonatkozó cselekvési tervérõl

1. A Kormány
a) elfogadja a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról  szóló 88/2009. számú OGY határozat 2. c) pontjában foglalt feladatának

végrehajtása érdekében készített, a kormányhatározat mellékletét képezõ cselekvési tervet;
b) felhívja az érintett minisztereket, hogy a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek

beszámolót, és azt 2012. január 31-éig küldjék meg a szociális és munkaügyi miniszternek;
c) felhívja a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a b) pont szerinti beszámolók alapján 2012. március 31-éig

készítsen jelentést a Kormány számára a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1012/2010. (I. 22.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia cselekvési terve 2010–2011.

1. Általános rendelkezések
1.1. Koordinálni kell a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (a továb biak ban: NIS) céljainak meg valósítása érdekében a különbözõ

társadalmi szereplõk ifjúságügy terén végzett tevékenységét
a) a kormány irányítása alá tartozó szervek, az ifjúságpolitikai háttérintézmények és a velük együttmûködõ

szervezetek vonatkozásában;
b) a kormányzati szervekkel, az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakmai és társadalmi szervezetekkel;
c) az Ifjúsági Koordinációs Bizottság (IKB) létrehozásával, szabályozásával és mûködtetésével.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
egészségügyi miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
külügyminiszter
társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Határidõ: az IKB létrehozására és megalakulására 2010. január 30.
a szakmai és társadalmi szervezetekkel  való együttmûködés folyamatos

1.2. Ki kell alakítani a cselekvési tervben foglalt intézkedések eredményeinek mérését szolgáló indikátorokat és a mérés
módszereit.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Határidõ: 2010. június 30.
2. Az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet fejlesztése
2.1. Támogatni kell nyílt pályázati felhívás keretében a gyermekvédelmi szakellátás területén mûködõ szolgáltatók

esetében az önálló életkezdést támogató szolgáltatások körében a szülõi szerepre felkészítõ módszertanok és képzési
tematikák kidolgozását, modell értékû gyakorlatok adaptálását és képzések meg valósítását.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
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2.2. Ösztönözni kell Családbarát Munkahelyek kialakítását a meglévõ nyílt, évente kiírásra kerülõ pályázati felhívás keretein 
belül, cím adományozásával, a meg valósított legjobb gyakorlatok terjesztésével, nyilvánosságra hozatalával.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

2.3. Lehetõség szerint hosszútávon biztosítani szükséges a fiatalok, valamint a többgyermekes családok számára
kamattámogatások igénybevételét a Magyar Köztársaság területén levõ lakások építésére, új lakások vásárlására,
valamint korszerûsítésére szolgáló hitelintézeti kölcsönökhöz.

Felelõs: önkormányzati miniszter
Határidõ: folyamatos

2.4. Meg kell vizsgálni a jelenlegi lakástámogatási rendszer hatékonyságát, valamint fel kell mérni a fiatalok  valós igényeit,
 illetve szükségleteit az optimális lakástámogatási rendszer kialakítása érdekében.

Felelõs: önkormányzati miniszter
Határidõ: 2010. december 31.

2.5. Támogatni kell a pályaorientációs szolgáltatások fejlesztését, az országosan egységes pályaorientációs rendszer
megalapozását és kialakítását az egyes karrier-, munka-, pályatanácsadást érintõ nemzeti regionális fejlesztések
összehangolásával, az életpálya-tanácsadás módszertanának megújításával, a szakemberek körének bõvítésével,
hozzájárulva a kereslet-vezérelt szakképzés kialakításához.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

2.6. Támogatni kell a fiatalok számára a pályaválasztási rendezvények megszervezését, melynek során a megfelelõ döntés
meghozatalához szükséges gazdasági, munkaerõ-piaci információk elérhetõvé válnak számukra.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.

2.7. Támogatni kell a felsõoktatási szolgáltatások rendszerszintû fejlesztését, melynek célja a nem-formális és informális
tanulás elfogadása közös alapelveinek megalkotása a Központi Validációs Rendszer (KVR) és az Országos Képesítési
Keretrendszer (OKKR) kialakításával, valamint központi diplomás pályakövetõ rendszer kifejlesztésével (DPR).

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos

2.8. Támogatni kell a hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztést a felsõoktatásban, melynek célja a felsõoktatási karrier
tanácsadás, a pályaorientációs tevékenység és az egész életen át tartó tanulás hatékonyabb meg valósításának
fejlesztése, a mai követelményeknek megfelelõ differenciált, komplex felsõoktatási szolgáltatások kifejlesztésével és
mûködtetésével.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2011. december 31.

2.9. Támogatni kell olyan pályázati rendszer kialakítását, amely segítséget nyújt a bolognai rendszer különbözõ
szakaszaiban résztvevõ kiválóságok továbblépéséhez, tudományos fejlõdéséhez, továbbá elõsegíti a tudományos
életpálya vonzóvá tételét, tervezhetõségét.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos

2.10. Felül kell vizsgálni a START-program alapján bevezetésre kerülõ változásokat. El kell készíteni a programmal
kapcsolatos szükségszerû módosításokat hatástanulmány elkészítését köve tõen.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2011. december 31.

2.11. Támogatni kell a fiatalok munkatapasztalat-szerzésének elõsegítésére és foglalkoztatásuk ösztönzése érdekében azon 
munkaadókat, akik a regionális munkaügyi központ által meghatározott szakképesítéssel rendelkezõ regisztrált
pályakezdõ álláskeresõ foglalkoztatását legalább egy évig vállalják olyan munkakörben, amelyben a fiatal megfelelõ
munkatapasztalatot szerezhet.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

2.12. Támogatni kell a fiatalok és pályakezdõk munkaerõ-piaci integrációjának elõsegítését a regionális munkaügyi
központok bázisán meg valósuló komplex munkaerõ-piaci programokon keresztül.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2011. április 30.
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2.13. Lehetõvé kell tenni, hogy a szakiskolai tanulók, – különös figyelemmel a halmozottan hátrányos helyzetû
fiatalokra – az alapfokú iskolai végzettséget köve tõen alternatívaként, közvetlenül léphessenek a szakiskolákban
a szakképzési évfolyamra és a munkaerõpiac által igényelt szakmát sajátíthassanak el.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. szeptember 1.

3. Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elõsegítése
3.1. Fejleszteni kell az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációja érdekében a kompetencia-alapú oktatás

eszközrendszerét – kognitív (értelmi) és affektív (érzelmi) kompetenciákat támogató pedagógiai, pszichológiai és
technikai eszközök – tartalmát, melyek alkalmazásra kerülnek a helyi pedagógiai programokban.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos

3.2. Támogatni kell pályázati formában az ifjúsági korosztályok szociális, életviteli, digitális, nyelvi és idegen nyelvi
kompetenciáinak fejlesztését a közoktatási és közmûvelõdési rendszeren belül.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos

3.3. Támogatni kell pályázati formában az ifjúsági korosztályok életpálya-építési kompetenciáinak fejlesztését, a tanulást
segítõ támogató formák alkalmazását. Pályaorientációs tevékenységekkel, egyéni tanulási tervekkel kell segíteni
a felsõoktatásba,  illetve a munkaerõpiacra történõ belépésüket. Támogatni kell a közoktatási intézményeket új
tanulási formák adaptálásában, nem-formális tanulási lehetõségek,  illetve egyéni igényekre, szükségletekre szabott
tanulási formák kialakításában.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos

3.4. Meg kell vizsgálni a korosztály aktív állampolgári kompetenciáinak fejlesztése, közösségi aktivitásuk, valamint
érdekérvényesítési képességük növelése érdekében az oktatási, valamint az ifjúságügyi tárca közötti együttmûködés
lehetõségeit a meglévõ jogszabályi környezet felülvizsgálatával, az együttmûködési pontok feltárásával.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: 2010. december 31.
3.5. Támogatni kell az oktatási és kulturális esélyegyenlõség elõsegítése érdekében a térségi szintû szakmai

szervezetekkel, képviseletekkel  való együttmûködés kialakítását, a szakmai és támogatói környezet megteremtésével
kapcsolatos tevékenységeket, valamint a komplex esélyegyenlõségi programok kidolgozását és meg valósítását.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos

3.6. Elõ kell segíteni az iskolai agresszió és konfliktusok megelõzését, kezelését, valamint a biztonságos iskolai környezet
kialakítását a jogszabályi környezet áttekintésével, az agresszió megelõzését és kezelését szolgáló iskola- és
tananyag-fejlesztési programok támogatásával, oktatásügyi közvetítõi hálózat mûködtetésével, szakiskolai
konfliktuskezelõ programok meg valósításával, kistérségi iskolapszichológusi hálózat fejlesztésével.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: folyamatos
3.7. Elõ kell segíteni a vidéken élõ fiatalok kulturális és szabadidõs tevékenységeinek támogatását

a) a Program a Nemzeti Kortárs Könnyûzenei Kultúráért program keretein belül, valamint
b) a hátrányos helyzetû települések ifjúsága számára szervezett kulturális programokkal.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
3.8. Fel kell tárni a hatékony együttmûködés lehetõségeit az ifjúsági bûnmegelõzés terén az érintett tárcák között.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: folyamatos
3.9. Fel kell mérni a gyermek- és serdülõkori mentális betegségeket kezelõ ellátórendszereket az érintett korcsoportok

mentális egészségének megtartása, helyreállítása és az ellátás hatékonyságának növelése érdekében. Meg kell
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teremteni a szoros együttmûködést az oktatási, a szociális, valamint az egészségügyi intézmények között. Meg kell
határozni az egyes ellátórendszerek kompetenciáit és feladatköreit.

Felelõs: egészségügyi miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
3.10. Elõ kell segíteni, hogy a kábítószer használat szempontjából veszélyeztetett ifjúsági korosztály számára széles körben

elérhetõvé váljanak olyan egészségfejlesztési és drogprevenciós programok, melyek az információ átadását,
a komplex készségfejlesztést, a szerfogyasztás elfogadottságának csökkentését tûzik ki célul.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
egészségügyi miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2010. december 31.
3.11. Lehetõvé kell tenni és pályázati úton támogatni kell legalább kistérségi szinten a diáksport, valamint a szabadidõsport

programokat az ifjúsági korosztály körében egészségmegõrzésük érdekében.
Felelõs: önkormányzati miniszter
Határidõ: 2011. december 31.

3.12. Támogatni kell pályázati úton a gyermekek és fiatalok integrációs programjait, melyek segítik szocializációjukat,
valamint fejlesztik társas és egyéni kompetenciáikat.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

3.13. Támogatni kell a gyermekek és fiatalok számára egész évben programokat és szolgáltatásokat biztosító szervezetek
éves munkatervében megjelenõ, fejlesztõ célú, tárcaközi együttmûködésben kidolgozott tematikus tábori
programjainak megrendezését.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
érintett tárcák

Határidõ: pályázati konstrukció ágazatközi kidolgozására 2010. december 31.
pályázatok kiírása és azok támogatása 2011-tõl folyamatos

3.14. Támogatni kell pályázati úton az ifjúsági korosztályok és közösségeik önálló kezdeményezéseit, önkéntes
feladatvállalásukat, elõ kell segíteni nemzetközi tapasztalatszerzésüket, továbbá ösztönözni kell az európa-polgári,
toleráns, más kultúrák iránt nyitott attitûd megerõsítését segítõ programok meg valósítását.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

3.15. Ösztönözni kell a helyi, regionális,  illetve országos szintû ifjúsági érdekképviseleti intézményrendszer kialakítását,
valamint támogatni kell az ifjúsági korosztály aktív részvételét a társadalmi konzultációs folyamatokban.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
3.16. Elõ kell segíteni, hogy a fiatalok és közösségeik, az önkormányzatok, a korosztállyal foglalkozó szakterületek képviselõi

és a civil szervezetek megismerjék a közösségi bûnmegelõzési programokat és azok eredményeit. Fel kell tárni
a rendszeres és kölcsönös információáramlás lehetõségeit a szakterületek között.

Felelõs: igazságügyi és rendészeti miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati miniszter
egészségügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: folyamatos
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3.17. Meg kell  valósítani az ifjúság környezetében végzett egészségvédelmi, egészségfejlesztési és balesetmegelõzési
intézkedések hatékonyságának növelése érdekében idõarányosan a Nemzeti- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv véletlen
balesetek megelõzési programját.

Felelõs: egészségügyi miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
önkormányzati miniszter

Határidõ: a Nemzeti- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv (2010–2019) elsõ két évének idõarányos meg valósítása.
3.18. Növelni kell pályázati úton az egészségtudatossággal, egészségneveléssel foglalkozó programok számát, az egyének

egészségük iránti felelõsségének, az öngondoskodás képességének, a helyi közösségek és a társas támogatások
erõsítésének segítségével.

Felelõs: egészségügyi miniszter
Határidõ: 2011. december 31.

4. Az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek munkájának elõsegítése
4.1. Ki kell alakítani a strukturált párbeszéd európai folyamatával összhangban a helyi, regionális és az országos részvételi

mechanizmus rendszerét módszertani tanulmány formájában.
Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.

4.2. Szakmailag támogatni kell a nemzeti ifjúsági tanács létrehozását és mûködtetését.
Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

4.3. Az ifjúsági korosztályt érintõ források biztosítása érdekében
a) át kell tekinteni a NIS stratégiai célrendszerében érintett ágazatok meglévõ forrásait;
b) felül kell vizsgálni a gyermek- és ifjúsági célú pályázati rendszereket.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
pénzügyminiszter
érintett tárcák

Határidõ: 2010. december 31.
4.4. Ki kell dolgozni a NIS céljainak és az európai uniós források – különös tekintettel az Európai Szociális Alapra és

az Európai Regionális Fejlesztés Alapra – tervezési folyamata közötti összhang megteremtése érdekében annak
szempontrendszerét, hogy a Stratégia céljai érvényesíthetõk legyenek az egyes operatív programokhoz kapcsolódó
akciótervek tervezése és végrehajtása során.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: 2010. június 30.
4.5. Ki kell dolgozni a 4.4. pont szerinti alapok, továbbá az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak

hatékonyabb felhasználása érdekében az alapok által támogatott, a korosztályt célzó fejlesztések kimeneteit,
eredményeit és hatásait komplexen mérõ, az egyes pályázati konstrukciók, a prioritások és az operatív programok
szintjén is alkalmazható indikátorok rendszerét.

Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: 2010. március 31.
4.6. Ki kell dolgozni az üzleti szféra erõforrásainak az ifjúsági munkába történõ bevonását célzó hosszú távú program

elõkészítése érdekében tényfeltáró tanulmányt a hazai vállalati szféra jelenlegi támogatáspolitikájáról, a fiatalokat,
valamint az ifjúsági munkát segítõ adományozói gyakorlatáról.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: 2010. december 31.
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4.7. Ki kell dolgozni, és akkreditálni kell az ifjúsági szervezetek forrásszervezési kompetenciáit fejlesztõ képzési
programokat és módszertanokat, továbbá népszerûsíteni kell a képzési programokat, és a szakembereket fel kell
készíteni a képzési programok meg valósításával.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: módszertan kidolgozására 2011. december 31.

szakemberek felkészítésére folyamatos
4.8. Át kell tekinteni, és felül kell vizsgálni az ifjúsági tárgyú jogi és szakmai normákat a Nemzeti Ifjúsági Stratégia tükrében,

és elõ kell készíteni a szükséges jogszabályi módosításokat.
Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter
oktatási és kulturális miniszter
érintett miniszterek

Határidõ: 2011. június 30.
4.9. Meg kell  valósítani az ifjúsági szakma tudományos és társadalmi elismertetését célzó szakmai módszertani kutatásokat 

és publikálni kell a kutatások eredményeit. Ennek érdekében biztosítani kell
a) az átfogó szervezetkutatásokat;
b) a cselekvési terv (2010–2011) akcióinak eredményességét mérõ indikátorok összegyûjtését,  illetve elõállítását,

koherens rendszer kidolgozását és az adatok nyilvánosságra hozását;
c) az ifjúságkutatásokat kiegészítõ kutatás módszertanának kidolgozását;
d) a határon túli, Mozaik2011 kutatást.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter,
Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Határidõ: az a)–c) pont tekintetében 2010. december 31.
a d) pont tekintetében 2011. december 31.

4.10. Jogszabályban szükséges megfogalmazni az állami és önkormányzati feladat és hatáskörbe tartozó ifjúsági
feladatokat, a munkavégzéshez szükséges elvárásokat, valamint az ifjúságsegítõi szakképzéssel összefüggõ
szabályokat.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: 2011. január 1.
4.11. Elõ kell készíteni az önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatainak és az azokat ellátó tisztviselõk, az ifjúsági

referensek hatáskörének szabályozását kompetencia-térkép és szakmai normák kialakításával.
Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter

önkormányzati miniszter
Határidõ: 2011. december 31.

4.12. Meg kell teremteni az ifjúságbarát önkormányzat, gyermekbarát település elismerési rendszerét,  illetve adaptálni kell
a nemzetközi jó gyakorlatokat, és ki kell alakítani azok kritériumrendszerét.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati miniszter

Határidõ: az elismerési rendszer megteremtésére 2010. december 31.
az elismerések adományozására 2011. december 31.

4.13. Elõ kell segíteni az ifjúsági szakterület részvételét a jelenleg meg valósítás alatt álló,  illetve a 2009–2010-es tervezési
idõszakban meg valósuló, az ifjúsági korosztályt érintõ, kiemelt és nyílt pályázati konstrukciók meg valósításában.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. június 30.

4.14. Támogatni kell az állami ifjúságpolitikát központi és regionális szinten szolgáló intézményrendszer, a Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal–Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat szakmai fejlesztõ munkáját, alkalmassá kell tenni a NIS-ben
megfogalmazott feladatok végrehajtására, valamint elõ kell segíteni azok integrálását az európai ifjúságpolitikai
intézményrendszerekbe.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2011. december 31.
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4.15. Elõ kell segíteni az Európai Unió soros elnökségének ifjúságügyi feladataira történõ felkészülést, az EU
ifjúságpolitikájának elnökség alatti sikeres végrehajtását, valamint a nemzetközi együttmûködést.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2011. június 30.

4.16. Ki kell dolgozni az ifjúsági célú feladatok és ifjúsági szolgáltatások ellátására vonatkozó normákat, sztenderdeket és
a szolgáltatások ellátására jogosító minõségügyi feltételrendszert, valamint akkreditációs eljárásrendet.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.
4.17. Elõ kell segíteni, hogy a szakemberek, a közfeladat ellátásban részt vevõ szolgáltatók, a gyermekek és a fiatalok

megismerhessék az emberi jogokat és azok gyermek és ifjúsági vonatkozásait.
Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter

önkormányzati miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
4.18. Támogatni kell a célcsoporttal foglalkozó szakemberek szemléletmód váltását segítõ fejlesztéseket és módszertani

képzéseket (Kompasz, Kiskompasz emberi és gyermeki jogi folyamat).
Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter

önkormányzati miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
4.19. Ki kell dolgozni a kistérségi szintû ifjúsági koordinátori modell-programot, ille tõ leg az utánkövetés módszertanát és

mérését, és meg kell vizsgálni annak bevezetését az ifjúságügyi intézményrendszer kistérségi szintjének kialakítása
érdekében.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
önkormányzati miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
4.20. Támogatni kell pályázati úton a kistérségi szintû és kistelepülési ifjúsági rendezvények, programok szervezését.

Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
4.21. Elõ kell segíteni a vidéki térségekben élõ gyermekeket, fiatalokat és fiatal felnõtteket célzó ifjúságfejlesztési projektek

és programok,  illetve ifjúsági szolgáltatások számának növekedését, továbbá mindezek eredményességének és
hatékonyságának fejlõdését. Tárcaközi együttmûködési megállapodásban kell rögzíteni a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal–Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák, megyei ifjúsági-szakmai módszertani
központok, továbbá a Kistérségi Koordinációs Hálózat kistérségi koordinátorainak folyamatos szakmai
kapcsolattartásának, információcseréjének rendszerét.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2010. május 31.
4.22. Tovább kell fejleszteni az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT-k) ifjúsági információs és közösségfejlesztõi

szolgáltatásait, közösségi tér funkcióit annak érdekében, hogy az IKSZT, mint intézmény korosztályt célzó
szolgáltatásai egységes normarendszer alapján mûködjenek.

Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: folyamatos
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4.23. Biztosítani kell évenkénti meghívásos pályázattal az IKSZT-k, valamint a helyi ifjúsági szolgáltatások fejlesztését és
támogatását szolgáló Megyei Ifjúsági Szakmai–Módszertani Központok folyamatos mûködését.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos
4.24. Meg kell erõsíteni a magyar ifjúsági munka szereplõinek nemzetközi kapcsolatrendszerét, különös tekintettel

a szomszédos országokra. Támogatni kell a határon átnyúló ifjúsági kapcsolatokat, együttmûködéseket. Támogatni
kell ennek érdekében a meglévõ határ menti különbözõ együttmûködési formákat, és fel kell tárni a további
együttmûködési lehetõségeket.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.
4.25. Ki kell dolgozni a nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmus-fejlesztési stratégiát.

Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2011. december 31.

A Kormány 1013/2010. (I. 22.) Korm. határozata
az Ifjúsági Koordinációs Bizottság felállításáról

1. Az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos feladatok ellátásának összehangolására – a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2006. évi LVII. törvény 25.  § (1) bekezdése
szerint – Ifjúsági Koordinációs Bizottság (a továb biak ban: IKB) mûködik.

2. Az IKB
a) közremûködik a központi államigazgatási szervek ifjúsági feladataival, különösen a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában

megfogalmazott célok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének összehangolásában,
b) közremûködik a két- és többoldalú nemzetközi szerzõdésekbõl fakadó, a gyermekeket és fiatalokat érintõ

feladatok végrehajtásának összehangolásában,
c) közremûködik a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel  való együttmûködést érintõ feladatok

végrehajtásának összehangolásában,
d) javaslatokat dolgoz ki az ifjúsági terület fejlesztésére rendelkezésre álló erõforrások elosztására és felhasználására,
e) kezdeményezheti a gyermekekre és fiatalokra vonatkozó jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze

megalkotását,  illetve egyéb kormányzati intézkedés megtételét,
f) rendszeresen áttekinti a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglaltak végrehajtását, ezzel összefüggésben

a hatáskörrel rendelkezõ szerv vagy személy intézkedését kezdeményezi, véleményezi a Nemzeti Ifjúsági
Stratégia feladatainak idõarányos végrehajtásáról  szóló jelentés tervezetét,

g) a Nemzeti Ifjúsági Stratégián alapuló, kétéves nemzeti cselekvési tervet dolgoz ki, amelynek végrehajtását
az ifjúságkutatás adataira támaszkodva figyelemmel kíséri, továbbá véleményezi a cselekvési tervben foglalt
feladatok idõarányos végrehajtásáról  szóló jelentés tervezetét,

h) folyamatosan kapcsolatot tart a korosztályi nem kormányzati szervezetekkel, korosztályi érdekképviseleti,
valamint a korosztályokkal foglalkozó szakmai szervezetekkel.

3. Az IKB elnöke a szociális és munkaügyi miniszter. Az IKB titkárát az IKB elnöke kéri fel.
4. Az IKB állandó tagjai

a) az IKB elnöke,
b) az IKB titkára,
c) az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
d) az Önkormányzati Minisztérium,
e) az Egészségügyi Minisztérium,
f) a Pénzügyminisztérium,
g) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
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h) a Külügyminisztérium,
i) a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
j) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,
k) a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter,
l) a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium,
m) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
n) a Központi Statisztikai Hivatal
egy-egy képviselõje.

5. Az IKB tanácskozási joggal rendelkezõ tagjai
a) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat,
b) a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Gyermek- és Ifjúságkutatási Fõosztály,
c) a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Nemzeti Drogmegelõzési Intézet,
d) a Miniszterelnöki Hivatal Gyermekesély Iroda,
e) az Országos Gyermekegészségügyi Intézet,
f) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
egy-egy képviselõje.

6. Az IKB elnöke további, tanácskozási joggal rendelkezõ tagokat is felkérhet.
7. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által kijelölt személyt az IKB üléseire meg kell hívni.
8. Az IKB feladatainak végrehajtására, a feladatkörébe tartozó egyes szakkérdések megvitatására állandó és eseti

szakbizottságokat hozhat létre.
9. Az IKB szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tart ülést.

10. Az IKB mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium látja el.
11. Az IKB mûködésének részletes szabályait az ügyrendje tartalmazza, amelyet maga fogad el.
12. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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