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készfizetõ kezesség vagy bankgarancia vállalásában, amelyeknek elsõsorban a piaci elégtelenségek miatt kárt szenvedõ, termelõ tevékenységet folytató piaci szereplõk forráshoz jutását kell biztosítania.”

II. Törvények
2009. évi XVII.
törvény
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény módosításáról*
1. § A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8/A. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti részesedés és egyéb befolyás
megszerzésére irányuló kifizetést a pénzügyminiszter 2009.
december 31-ig teljesíthet, legfeljebb 300 000,0 millió forint
összegben.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 3. napon lép
hatályba.
(2) Ez a törvény a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2. § (1) E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

2009. évi XIX.
törvény

(2) E törvény a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

a környezetvédelmi termékdíjról,
továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény módosításáról*

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2009. évi XVIII.
törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény módosításáról**
1. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény 2. §-ának k) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[2. § Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság, a célszerûség, a gazdaságosság, a hatékonyság és
a prudencia követelményeinek megfelelõen – a Kormány
közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben
önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel
közösen részt vegyen]
„k) a Kormány határozata alapján – a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében – gazdálkodó szervezetek és
önkormányzatok részére éven túli lejáratú forgóeszköz
hitelek és kölcsönök finanszírozásában, továbbá éven túli
lejáratú forgóeszköz hitelekre és kölcsönökre vonatkozó

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. március 30-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2009. március 30-i ülésnapján fogadta el.

1. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5/E. §-a a következõ új
(5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg az (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:
„(5) E törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel és módon a kötelezett a mûanyag
(bevásárló-reklám) táska után megfizetendõ, a 2. számú
melléklet 2.4. b) pontjában meghatározott „E” termékdíjtételnek 100%-át levonhatja, ha a csomagolás helyén az
általa kibocsátott mûanyag (bevásárló-reklám) táska
mennyiségének legalább 25%-át környezetbarát védjeggyel hozza forgalomba.”
2. § A Kt. 20. § zs) pontjának zsd) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[zs) kereskedelmi csomagolás: a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, a
Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete 2009. január 1-jén hatályos I. melléklete (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra) szerinti]
„zsd) 2202 vámtarifaszámú víz (beleértve a természetes
vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával vagy ízesítve és
más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcsés zöldséglevek és a 657/2008/EK bizottsági rendelet
I. melléklete I. és II. kategóriájába tartozó készítmények
kivételével,”
* A törvényt az Országgyûlés a 2009. március 30-i ülésnapján fogadta el.
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3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével a kereskedelmi csomagolás hatálya alá nem tartozó termékdíjköteles termékek
után, 2009. január 1. és e törvény hatálybalépésének napja
közötti idõszakban teljesítendõ termékdíjfizetési kötelezettségnek megsértése miatt termékdíj- és mulasztási bírság kiszabásának nincs helye, illetve a kiszabott bírságok
visszafizetése iránt az azt kiszabó szerv hivatalból intézkedik.
(3) A Kt. 20. §-ában az „(ide nem értve a címkét és kupakot)” szövegrész helyébe az „(ide nem értve a címkét,
kupakot és egyszer használatos ivópoharat)” szövegrész, a
„továbbá a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez
adott 3923 21 és 3923 29 vámtarifaszámú, a csomagolásról
és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerinti mûanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is) csomagolás” szövegrész helyébe a „továbbá a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerinti fogyasztói- vagy gyûjtõcsomagolt, illetve
csomagolatlanul forgalmazott kiskereskedelmi termékek,
áruk, reklámanyagok szállítására szolgáló hajlékonyfalú
mûanyag hordtasak vagy hordtáska csomagolás [a továbbiakban: mûanyag (bevásárló-reklám) táska]” szövegrész
lép.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2009. évi XX.
törvény
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény módosításáról*

1. § A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) önkormányzati elven alapuló, jogi
személyként mûködõ köztestület, amely a tudomány mûvelésével, támogatásával és képviseletével kapcsolatos országos közfeladatokat lát el.
(2) Az Akadémiát a 6. § szerinti akadémikus, valamint
a 7. § szerinti nem akadémikus köztestületi tagok alkotják.
(3) Az Akadémia akadémikus tagjai köztestületi jogaikat közvetlen részvétel útján, a nem akadémikus köztestü* A törvényt az Országgyûlés a 2009. március 30-i ülésnapján fogadta el.
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leti tagok pedig – a jelen törvényben és az Akadémia Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) meghatározott
módon – képviselet útján gyakorolják.
(4) Az Akadémia mint köztestület, valamint az akadémiai kutatóhálózat mûködésének feltételeit közvetlenül
érintõ jogszabályok, programok, intézkedések, továbbá
a közfeladatainak ellátását érintõ jogszabályok, állami
programok és intézkedések elõkészítésekor az Akadémia
véleményét ki kell kérni.”
2. § Az MTAtv. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„2. § (1) Az Akadémia az e törvényben meghatározott
feladatainak ellátása céljából közfinanszírozású kutatóhálózatot, kiszolgáló és egyéb intézményeket létesít és mûködtet, amelyek felett irányítási jogot gyakorol, valamint – a 23. § (6) bekezdésében foglaltak szerint – gazdasági társaságokat létesíthet, amelyek tulajdonosi jogát
gyakorolja. Az Akadémia a tudományért, mûvészetért tevékenykedõ más szervezeteket is támogathat.
(2) Az Akadémia a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot, amely tartalmazza az Akadémia mint köztestület által – nem gazdasági társaságként – mûködtetett
szervezetek költségvetését is.
(3) Az Akadémia esetében a köztestületekre vonatkozó
szabályokat az e törvényben meghatározott eltérésekkel
kell alkalmazni.”
3. § Az MTAtv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„3. § (1) Az Akadémia közfeladatai a következõk:
a) támogatja a tudományok mûvelését és a tudományos
kutatások végzését, támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást;
b) tudományos kutatások folytatása céljából, a központi költségvetésbõl támogatott fõhivatású kutatóhálózatot
tart fenn, megalkotja mûködési szabályait, és hatékonyan
mûködteti azt;
c) tudományos minõsítési rendszert mûködtet, melynek keretében a Magyar Tudományos Akadémia doktora
(a továbbiakban: az MTA doktora) továbbá a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ és rendes tagja címet adományoz. Az adományozás szabályait az Akadémia szabályzatba foglalja;
d) a világban folyó és a hazai tudományos kutatások
eredményeit és irányait rendszeresen értékeli, és ezzel
kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg;
e) az Országgyûlés vagy a Kormány kérésére a kompetenciájába tartozó kérdésekben – fõleg a tudomány, az oktatás, a társadalom, a környezet és a gazdaság kérdéseiben – kinyilvánítja szakmai véleményét;
f) segíti a magyar nyelv fejlõdését és a tudomány magyar nyelven történõ mûvelését;
g) õrködik a tudományos közélet tisztaságán, a tudományos kutatás és a tudományos véleménynyilvánítás szabadságán;
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h) megállapodásokat köt és kapcsolatokat tart fenn hazai, külföldi és nemzetközi tudományos intézményekkel
és szervezetekkel, különösen akadémiákkal, felsõoktatási
intézményekkel és az Európai Unió tudományos szervezeteivel;
i) kapcsolatot tart a külföldön élõ magyar nyelvû és tárgyú tudományos kutatások mûvelõivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot;
j) tudományos programokat és konferenciákat szervez,
pályázatokat ír ki;
k) szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
l) felsõoktatási intézményekkel és közgyûjteményekkel kötött megállapodás alapján ezen intézményekben tudományos kutatócsoportokat tarthat fenn, valamint közremûködhet az oktatásban és a felsõoktatási intézményekben folyó doktori (PhD) képzésben;
m) a tudományos utánpótlást ösztöndíjrendszer fenntartásával segíti, amelynek fedezete az Akadémia költségvetésében elkülönítetten szerepel; kiemelkedõ tudományos eredményeket elérõ kutatók részére – saját forrásaiból vagy egyetemleges közérdekû kötelezettségvállalás
alapján – határozott idõre tudományos ösztöndíjat, díjakat
alapíthat, díjkitûzést tehet, amelynek feltételeit és részletes
rendjét az Akadémia szabályzatban állapítja meg;
n) tudományos osztályokat alakít, amelyek a tudományos szakmai autonómia alapegységei, és az Alapszabályban meghatározott módon egyéb testületeket (tudományos
bizottságokat, területi bizottságokat stb.) hoz létre.
(2) Az Akadémia elnöke kétévenként beszámol az Országgyûlésnek az Akadémia munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetérõl.
(3) Az Akadémia elnöke évente tájékoztatja a Kormányt
az Akadémia munkájáról, valamint a magyar társadalom
és gazdaság fellendítése érdekében elért eredményeirõl.
(4) Az Akadémia a törvényben rögzített tájékoztatók elkészítéséhez – a közzétett adatok felhasználásán túl – az
adatokat önkéntes adatszolgáltatáson alapuló saját adatgyûjtés és más szervektõl való átvétel útján szerzi be. Személyes adat átvételére csak az érintett személy elõzetes
hozzájárulásával kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban lévõ gazdálkodó szervezetek a kezelésükben lévõ
közérdekû adatokat – a döntések elõkészítéshez szükséges
adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi
CI. törvényben megállapított szabályok szerint – 15 napon
belül küldik meg az Akadémiának.”
4. § Az MTAtv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„4. § Feladatainak ellátása során az Akadémia a vagyonával, a részére jóváhagyott költségvetési támogatással,
saját bevételeivel és más forrásaival az e törvénynek az
Akadémia gazdálkodásáról és vagyonáról szóló rendelkezéseiben leírtak szerint gazdálkodik.”
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5. § Az MTAtv. 5. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe
a következõ rendelkezés és azt megelõzõ következõ cím és
alcím lép:
„Az Akadémia felépítése és irányítása
A köztestület
5. § (1) Az Akadémia köztestületének tagjai a 6. § szerinti akadémikusok és a 7. §-ban meghatározott nem akadémikus személyek.
(2) A köztestület hazai akadémikus tagjai alanyi jogon
tagjai az Akadémia Közgyûlésének (a továbbiakban: Közgyûlés), annak az osztálynak, ahol akadémikussá választották õket, és szakterületük szakmai bizottságainak. A
köztestület nem akadémikus tagjai – maguk közül – az
Akadémia Alapszabályában meghatározott módon választják meg képviselõiket, akik az Akadémia közgyûlésében és osztályaiban képviselik õket.
(3) A köztestület tagjai maguk közül az Alapszabályban
meghatározott módon választanak tagokat a tudományos
és egyéb akadémiai testületekbe.”
6. § Az MTAtv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés
és azt megelõzõ következõ cím lép:
„Az akadémikusok
6. § (1) Az akadémikusok körét rendes és levelezõ
(a továbbiakban együtt: hazai), valamint külsõ és tiszteleti
tagok alkotják. Az akadémikusok az Alapszabályban rögzített módon közremûködnek az Akadémia közfeladatainak ellátásában.
(2) Az akadémikusokat a hazai tagok választják az Akadémia tagjai közé. Minden akadémikus az Akadémia valamelyik osztályába tartozik. Az akadémikus tudományos
osztályba tartozása kérésére az Alapszabályban rögzített
módon megváltoztatható.
(3) A 70 évesnél fiatalabb hazai akadémikusok száma
nem haladhatja meg a 200 fõt, a hazai akadémikusok teljes
száma pedig a 365 fõt.
(4) A Magyarországon élõ hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztestületi munkáját az Akadémia havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai akadémikust élete végéig megilleti, elhalálozása esetén annak meghatározott hányadát hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj és hozzátartozói ellátások fedezetét az Akadémia költségvetési
fejezetében elkülönítetten kell megállapítani.”
7. § Az MTAtv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés
és azt megelõzõ következõ cím lép:
„A nem akadémikus köztestületi tagok
7. § (1) A Magyarországon szerzett vagy honosított tudományos fokozattal rendelkezõ személyek közül azok
válnak a köztestület nem akadémikus tagjává, akik tudományos tevékenységükkel a magyar tudomány feladatai-
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nak megoldásában részt vesznek, és az Akadémia szakterületük szerint illetékes tudományos osztályának bejelentik, hogy a köztestület tagjai kívánnak lenni. A jelentkezõt
az Akadémia az osztály javaslata alapján felveszi a központi köztestületi nyilvántartásba.
(2) A nem Magyarországon szerzett tudományos fokozattal rendelkezõ külföldön élõ személyek az Alapszabály rendelkezései szerint válhatnak a köztestület külsõ tagjává.”
8. § Az MTAtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés
és azt megelõzõ következõ cím lép:
„A Magyar Tudományos Akadémia doktorai
8. § (1) Az Akadémia Doktori Tanácsa az MTA doktora
címet ítélheti oda a kiemelkedõ tudományos teljesítményt
elérõ olyan személynek, akinek van tudományos fokozata,
és a cím megszerzésének egyéb, az Akadémia doktori szabályzatában meghatározott feltételeit is teljesíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím kérelem
alapján indult doktori eljárás keretében ítélhetõ oda. Az eljárás megindítására és a cím odaítélésére az Akadémia
Doktori Tanácsa jogosult.
(3) Az MTA Magyarországon élõ doktorainak tudományos teljesítményét és köztestületi munkáját az Akadémia
havi tiszteletdíj folyósításával is elismerheti, amely az
odaítéléstõl kezdve életük végéig megilleti õket. Az MTA
tiszteletdíjban részesülõ doktorai az Alapszabályban rögzített módon közremûködnek az Akadémia közfeladatainak ellátásában. Az MTA összes doktora tiszteletdíjának
éves összege nem haladhatja meg az akadémikusok – teljes létszámra számított – éves tiszteletdíjának 1,8-szorosát.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj fedezetét az Akadémia költségvetési fejezetében elkülönítetten
kell megállapítani.
(5) Az e törvény hatálybalépése elõtt odaítélt „tudomány doktora” fokozat és MTA doktora cím egyenértékû
az e törvény hatálybalépése után megítélt MTA doktora
címmel.
(6) A Doktori Tanács külföldön szerzett tudományos fokozatot – érdemi vizsgálat után – csak akkor honosíthat, ha
a fokozat egyenértékûségét a tudomány kandidátusa vagy
a tudomány doktora magyar fokozattal nemzetközi egyezmény vagy szerzõdés mondja ki.”
9. § Az MTAtv. 9. §-a és a megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Közgyûlés
9. § (1) Az Akadémia Közgyûlését a hazai akadémikusok, valamint a nem akadémikus képviselõk alkotják.
Utóbbiak az Alapszabályban meghatározott módon közvetlen és titkos választással nyerik el tagságukat. Számuk
legfeljebb 200 fõ.
(2) A Közgyûlés a köztestület legfõbb döntéshozó testülete, amely
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a) elfogadja az Akadémia mûködésével kapcsolatos
stratégiai elveket, és az Akadémia szervezetérõl és mûködésérõl szabályzatot alkot: az Alapszabályt;
b) elfogadja az Akadémia vagyongazdálkodásával
kapcsolatos szabályokat, és dönt az Akadémia tulajdonában lévõ ingatlanok elidegenítésének, megterhelésének,
alapítványba vagy gazdasági társaságba nem pénzbeli
hozzájárulásként való bevitelének, valamint használatba
adásának elveirõl;
c) megvitatja és elfogadja az Országgyûlés számára készülõ beszámoló koncepcióját;
d) szakmai testületek elõterjesztése alapján véleményt
nyilvánít a hazai tudomány és a társadalom alapvetõ fontosságú kérdéseirõl;
e) az Akadémia elnökének elõterjesztése alapján jóváhagyja a következõ évi akadémiai költségvetés irányelveit;
f) a Felügyelõ Testület jelentése alapján jóváhagyja az
elõzõ évrõl szóló éves költségvetési beszámolót;
g) megválasztja az elnököt, az alelnököket, a fõtitkárt
és a fõtitkárhelyettest, valamint az e törvényben és az
Alapszabályban meghatározott más tisztségviselõket;
h) megválasztja az Akadémia Vagyonkezelõ Testületének, Doktori Tanácsának, Felügyelõ Testületének, Könyvés Folyóirat-kiadó Bizottságának és Tudományetikai Bizottságának a tagjait;
i) megválasztja az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának (a továbbiakban: AKT) és az Akadémia Elnökségének a Közgyûlés által választandó tagjait;
j) a külön jogszabály szerinti alapítói jogkörében dönt
költségvetési szervek és a Támogatott Kutatócsoportok
Irodája (a továbbiakban: TKI) megalapításáról, átszervezésérõl, átsorolásáról, megszüntetésérõl.
(3) A megválasztott testületek feladatait, mûködésük eljárási szabályait az Alapszabály tartalmazza.
(4) A Közgyûlés és az osztályok munkájában a Közgyûlés minden tagját azonos jogok illetik meg, kivéve, hogy
az Akadémia tagjainak megválasztásában csak a hazai
akadémikusok vesznek részt, az osztályokon doktori eljárásokban pedig csak a hazai akadémikusok és az MTA
doktora címmel rendelkezõ nem akadémikus közgyûlési
képviselõk szavazhatnak.
(5) Az Akadémia évente legalább egyszer Közgyûlést tart.
(6) A Közgyûlést a napirend megjelölésével az Akadémia elnöke hívja össze.
(7) A Közgyûlés összehívását kezdeményezheti – a napirend megjelölésével, írásban – a Közgyûlésen szavazásra jogosultak egyötöde is. A Közgyûlést az elnöknek
ilyenkor az összehívás kérésének kézhezvételétõl számított hatvan napon belül kell összehívnia.
(8) A Közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van.
(9) A Közgyûlés a határozatait a jelen levõ szavazásra
jogosultak több mint felének igen szavazatával hozza. Az
Alapszabály elfogadásához és módosításához a határozatképes Közgyûlésen jelen levõ szavazásra jogosultak több
mint kétharmadának igen szavazata szükséges.”
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10. § Az MTAtv. 10. §-a és a megelõzõ cím helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A tudományos osztály
10. § (1) A tudományos osztály az Akadémiának egy tudományág vagy egymáshoz közel álló több tudományág
képviselõit magában foglaló egysége. A tudományos osztályok számát és elnevezésüket az Alapszabály rögzíti.
(2) A tudományos osztály tagjai az osztály tudományterületén megválasztott akadémikusok és nem akadémikus
közgyûlési képviselõk.
(3) A tudományos osztály az Alapszabályban meghatározott módon maga választja meg elnökét és elnökhelyettesét.
(4) A tudományos osztály ellátja az Akadémia közfeladataiból a tudományterületét érintõ teendõket. Ezeket
a feladatokat az Alapszabály rögzíti.
(5) A tudományos osztály értékeli a tudományterületéhez
tartozó akadémiai kutatóhelyek szakmai beszámolóit.”
11. § Az MTAtv. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 11. §-t megelõzõen a következõ címmel egészül ki:
„Az Akadémia Elnöksége és Vezetõi Kollégiuma
11. § (1) Az Akadémia Elnökségét (a továbbiakban: Elnökség) az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok
elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy – önmaguk közül választott – képviselõje, a fõtitkár, a fõtitkárhelyettes, a Közgyûlés által választott három akadémikus
és a Közgyûlés által választott három nem akadémikus
közgyûlési képviselõ, továbbá az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetõinek Tanácsa jelölése alapján a Közgyûlés által választott három kutatóintézeti igazgató alkotja. Elnöke az Akadémia elnöke. A három alelnök, a három választott akadémikus, a három választott nem akadémikus közgyûlési képviselõ és a három intézeti igazgató tag közül
egy-egy képviseli a matematikát és a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a társadalomtudományokat.
(2) Két Közgyûlés között az Elnökség az Akadémia
döntéshozó testülete. Az Elnökség döntési jogkörét, mûködési rendjét és azt, hogy az Elnökség mely döntési jogköreit adhatja át a 12. §-ban meghatározott Vezetõi Kollégiumnak, az Alapszabály tartalmazza. Az Elnökség a döntéseiért a Közgyûlésnek tartozik felelõsséggel.”
12. § Az MTAtv. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A Vezetõi Kollégium az Akadémia operatív
mûködését irányító választott testület.
(2) A Vezetõi Kollégium tíz tagból áll; elnöke az Akadémia elnöke, tagjai az Akadémia alelnökei, fõtitkára és
fõtitkárhelyettese és az Elnökség Közgyûlés által választott három akadémikus és egy nem akadémikus tagja.
(3) A Vezetõi Kollégium feladata a Közgyûlés és az Elnökség által meghozott döntések végrehajtása, a Közgyû-
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lés és az Elnökség által ráruházott döntések meghozatala.
A Vezetõi Kollégium hatáskörét és mûködési rendjét az
Alapszabály rögzíti.
(4) A Vezetõi Kollégium az Elnökség által átruházott
jogkörében meghozott döntéseiért az Elnökségnek, a Közgyûlés által ráruházott jogkörében meghozott döntéseiért
a Közgyûlésnek tartozik felelõsséggel.”
13. § Az MTAtv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 13. §-t megelõzõen a következõ címmel egészül ki:
„Az Akadémia Közgyûlés által választott vezetõi
13. § (1) Az Akadémia elnökét, alelnökeit, fõtitkárát és
fõtitkárhelyettesét a hazai akadémikusok közül, a hazai
akadémikusok javaslata alapján három évre a Közgyûlés
választja. Az elnököt tisztségében a köztársaság elnöke
megerõsíti.
(2) Az elnök és a fõtitkár a tevékenységéért a Közgyûlésnek felel.
(3) Bármely, a Közgyûlés által választott azonos vezetõi
tisztségre ugyanaz a személy legfeljebb kétszer választható.
(4) Az elnököt a miniszteri, a fõtitkárt az államtitkári,
a fõtitkárhelyettest a szakállamtitkári illetménnyel azonos
mértékû javadalmazás, valamint évente 40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb juttatásaik tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvényben, továbbá az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló kormányrendeletben
foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
(5) Az elnök, a fõtitkár és a fõtitkárhelyettes jogállására
az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(a továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell – az 1–4. §,
a 8. §, a 15. § f) pontja, a 23–36. §, az 50–56. §, valamint
a VII. és VIII. fejezetben foglaltak kivételével – megfelelõen alkalmazni.”
14. § Az MTAtv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 14. §-t megelõzõen a következõ címmel egészül ki:
„Az Akadémia elnöke és alelnökei
14. § (1) Az Akadémia tevékenységét – a Közgyûlés
döntéseinek és határozatainak megfelelõen – az Alapszabályban meghatározott módon az elnök irányítja. Az elnök
képviseli az Akadémiát.
(2) Az elnök az Akadémia mint központi költségvetési
fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetõje.
(3) Az elnök – a Közgyûlés 9. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében hozott döntések keretei között – az
Akadémia vagyona tekintetében gyakorolja az Akadémiát
megilletõ tulajdonosi jogokat. Az elnök képviseli az Aka-
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démiát, és gondoskodik a Közgyûlés döntéseinek végrehajtásáról.
(4) Az elnök döntéshozó munkáját Stratégiai Tanácsadó
Testület segíti, amelynek összetételét az Alapszabály rögzíti.
(5) Az elnököt – akadályoztatása esetén – a fõtitkár helyettesíti.
(6) Az alelnökök az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint látják el feladataikat. Az Elnökségben
és a Vezetõi Kollégiumban képviselik a köztestület tudományági részeit, egyéb fórumokon pedig az elnök megbízása alapján az Akadémiát.”
15. § Az MTAtv. 15. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe
a következõ rendelkezés és azt megelõzõ következõ cím lép:
„A fõtitkár és fõtitkárhelyettes
15. § (1) A fõtitkár – a Közgyûlés határozataival és az
elnök iránymutatásaival összhangban – az Alapszabályban meghatározott módon mûködteti a titkársági szervezetet (a továbbiakban: az MTA Titkársága), s ezen keresztül
ellátja a kutatóhálózat adminisztratív irányítását.
(2) A fõtitkár hivatalból elnöke az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának.
(3) A fõtitkárhelyettes segíti a fõtitkárt munkájában, és
a fõtitkár akadályoztatása esetén helyettesíti.”
16. § Az MTAtv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 16. §-t megelõzõen a következõ címmel egészül ki:
„Az Akadémia területi testületei
16. § (1) Az Akadémia területi bizottságokat tart fenn,
amelyek az Alapszabályban foglaltaknak megfelelõen
szervezik a köztestület regionális mûködését.
(2) Az Akadémia a Kárpát-medencei magyar tudományos közélet támogatására területi bizottságokat létesíthet
a környezõ országokban is, és ezeket fenntartja. A határon
túli területi bizottságok a saját államuk jogszabályainak
megfelelõen tevékenykednek.”
17. § Az MTAtv. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 17. §-t megelõzõen a következõ címmel és alcímmel egészül ki:
„Az Akadémia intézményei
Az akadémiai kutatóhálózat
17. § (1) Az Akadémia kutatóhálózata kutatóközpontokból, kutatóintézetekbõl és támogatott kutatócsoportokból (együttesen: kutatóhely) áll.
(2) A kutatóközpontokat és a kutatóintézeteket a Közgyûlés határozattal hozza létre, szervezi át, sorolja át és
szünteti meg, amelynek alapján az Akadémia elnöke írja
alá az alapításról, átszervezésrõl, átsorolásról, megszüntetésrõl rendelkezõ okiratot. Az eljárási szabályokat az
Alapszabály rögzíti.
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(3) A támogatott kutatócsoport a TKI szervezetébe tartozó azon szervezeti egység, amelynek alkalmazottai nem
az Akadémia irányítása alá tartozó intézménynél végzik
munkájukat. A támogatott kutatócsoportok létrehozásáról
és megszüntetésérõl az Akadémia elnöke az Alapszabályban rögzített pályázati eljárás elõírásai szerint dönt.
(4) Az akadémiai kutatóhálózat testületi felügyeletét az
AKT látja el.
(5) Az AKT 15 fõbõl áll. Elnöke a fõtitkár, tagjai közül
egy-egy tagot a tudományos osztályok kutatóhálózati tagjainak javaslata alapján az osztály jelöl a nem igazgató kutatóhálózati alkalmazott köztestületi tagok közül. A jelölteket az Akadémia Közgyûlése választja meg. Három tagot a Kormány személyre szólóan delegál – tanácskozási
joggal – az oktatásban, a kutatásban, a fejlesztésben, az innovációban, valamint a gazdaságfejlesztésben és a versenyképesség-politikában fontos szerepet játszó miniszterek olyan vezetõ munkatársai közül, akik gazdálkodási,
igazgatási, kutatási, kutatásszervezési vagy államigazgatási gyakorlatuk és tapasztalataik alapján hozzájárulhatnak
a kutatóhálózat hatékony igazgatásához.
(6) Az AKT létrehozásának részletes eljárási rendjét és
mûködési szabályait az Alapszabály határozza meg.
(7) Az AKT feladatai:
a) jóváhagyja az akadémiai kutatóhálózat egységeinek
céljait, feladatait;
b) meghatározza a feladatok ellátásának értékelési
szempontjait, mutatóit;
c) javaslatot tesz az egyes intézmények költségvetési
támogatására;
d) javaslatot tesz az Akadémia költségvetésében a kutatási beruházásokra elkülönített források rendeltetésének
és kedvezményezettjeinek meghatározására;
e) javaslatot tesz az Akadémia rendelkezésére álló fiatal kutatói állások szakterületenkénti és kutatóhelyenkénti
meghatározására;
f) értékeli a kutatóközpontok, kutatóintézetek és a támogatott kutatócsoportok szakmai beszámolóit, tevékenységét, teljesítményét és irányítási rendszerét;
g) a Közgyûlés elé terjeszti a kutatóhelyek tevékenységérõl szóló beszámolót;
h) véleményezi az Akadémia közfeladatainak teljesítésérõl a Kormány számára készített tájékoztatót;
i) jóváhagyja a kutatóközpontok, a kutatóintézetek és
a TKI szervezeti és mûködési szabályzatát;
j) tagokat jelöl az intézetek 18. § (8) bekezdés szerinti
külsõ tanácsadó testületeibe;
k) egy-egy tudományterületi szakbizottságot (a továbbiakban: szakbizottságot) rendel a természet-, az élet- és
a társadalomtudományi intézetcsoportokhoz a döntések
szakmai elõkészítésére.
(8) Az AKT a (7) bekezdésben felsorolt tevékenysége
során álláspontjának kialakításához, a (7) bekezdés k) pont
szerinti szakbizottságok, továbbá egyéb szakértõi bizottságok összeállításához az Alapszabályban rögzített módon
kikéri az illetékes tudományos osztályok véleményét.
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(9) Az AKT-nak a (7) bekezdésben felsorolt döntéseirõl
és javaslatairól az Akadémia fõtitkára tájékoztatja az elnököt, az Elnökséget és a Vezetõi Kollégiumot. Az AKT határozatait és javaslatait – az Alapszabályban rögzített eljárással – az Akadémia elnöke hagyja jóvá. Az AKT az
Alapszabályban meghatározott esetekben és módon terjesztheti döntését az Elnökség elé.
(10) Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetõinek Tanácsa
(a továbbiakban: AKVT) az AKT konzultatív testülete.
(11) Az AKVT tagjai a kutatóközpontok és a kutatóintézetek igazgatói és a támogatott kutatócsoportok öt képviselõje. A támogatott kutatócsoportok képviselõi megválasztásának szabályait az Alapszabály rögzíti.
(12) Az AKVT az Alapszabályban meghatározott módon mûködik, tagjai közül megválasztja vezetõjét, vezetõ
testületét és jelöli az Akadémia Elnökségébe a kutatóintézeti igazgató tagokat.”
18. § Az MTAtv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 18. §-t megelõzõen a következõ címmel egészül ki:
„Az akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek
18. § (1) Az akadémiai kutatóközpont és a kutatóintézet
közszolgáltató költségvetési szerv. A kutatóközpont két
vagy több kutatóintézetet magában foglaló jogi személy.
A kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó kutatóintézetek jogi személyiségû szervezeti egységek. A kutatóközpont és a kutatóintézet autonóm módon vesz részt az Akadémia közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal
közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.
Tudományos tevékenységérõl és gazdálkodásáról évente
beszámolót készít, amelyet az Akadémia az e törvényben
és az Alapszabályban leírtak szerint értékel.
(2) A kutatóközpont és a kutatóintézet – a vállalkozó
közintézet kivételével – egyszemélyi vezetés alatt áll. A
kutatóközpont tevékenységét a fõigazgató, a kutatóintézetét az igazgató irányítja, a tudományos tanács vagy más intézeti testületi szerv közremûködésével.
(3) A fõigazgatót, illetve az igazgatót az Európai Unió
ajánlásainak megfelelõ pályázati eljárás alapján az Akadémia elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (vonja
vissza megbízását). A kinevezés legfeljebb 5 évre szól. A
kinevezési és felmentési eljárás szabályait az Alapszabály
rögzíti.
(4) A fõigazgatói és az igazgatói pályázatok kiírásakor
meg kell határozni, megbízásukkor vagy kinevezésükkor
pedig írásban rögzíteni kell számukra a szervezettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és gazdálkodási követelményeket.
(5) Az akadémiai kutatóhálózat kutatóhelyein foglalkoztatott kutatók (a továbbiakban: kutatók) munkájukat
tudományos meggyõzõdésüknek megfelelõen végzik. Ezzel ellentétes tevékenységre nem kötelezhetõk. Tudományos eredményeiket szabadon tehetik közzé, ha ezzel má-
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sok törvényes, különösen a szellemi tulajdonra vonatkozó
jogait nem sértik.
(6) A kutatók besorolásánál a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 93. § (2) bekezdése szerinti
kutatói munkaköröket kell alkalmazni.
(7) A kutatóközpontok és kutatóintézetek munkáját és
felügyeletét külsõ tanácsadó testület segíti, amely a hazai
és külföldi tudományos közösségek tekintélyes tagjaiból
áll. A külsõ tanácsadó testület tagjainak felkérésérõl és felmentésérõl az Akadémia elnöke gondoskodik az Alapszabályban rögzített eljárás alapján.
(8) A külsõ tanácsadó testület figyelemmel kíséri az intézet munkáját, és tanácsaival segíti terveinek kialakítását.
Az AKT felkérésére rendszeresen közremûködik az intézetek munkájának értékelésében.”
19. § Az MTAtv. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 19. §-t megelõzõen a következõ címmel egészül ki:
„Az Akadémia egyéb intézményei
19. § (1) Az MTA Titkársága az Akadémia köztestületi
feladatait szervezõ, az Akadémia kutatóhálózatának és
más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi,
vagyonkezelési és ellenõrzési feladatait ellátó közhatalmi
költségvetési szerv, amely közhatalmi feladatai mellett
kormányrendeletben meghatározott közszolgáltatási tevékenységet is végezhet. A Titkárság közfeladatokat ellátó
alkalmazottai köztisztviselõk.
(2) Az MTA Titkárságának feladatait az Alapító Okirat
rögzíti, amelyet az Akadémia elnöke ad ki.
(3) Az Akadémia Könyvtára nyilvános könyvtár, amely
országos tudományos szakkönyvtárként mûködik.
(4) Az Akadémia a költségvetési szerveirõl, egyéb intézményeirõl, a tulajdonában (résztulajdonában) lévõ gazdasági társaságokról, továbbá az általa támogatott szervezetekrõl az Alapszabályban rendelkezik.”
20. § Az MTAtv. 20. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe
a következõ cím és rendelkezés lép:
„Az Akadémia gazdálkodása és vagyona
20. § (1) Az Országgyûlés állapítja meg az Akadémia
fejezet költségvetését és fogadja el az Akadémia költségvetési beszámolóját.
(2) Az Akadémia költségvetésében a kiadási és a bevételi elõirányzatok fõösszegének évközi csökkentésére az
Országgyûlés jogosult, kivéve az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
46. §-ában meghatározott intézkedéseket.
(3) Az Akadémia fejezet költségvetése külön elõirányzaton tartalmazza az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok (továbbiakban: OTKA) és az OTKA Iroda
költségvetését is.
(4) Az OTKA mûködését az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. tör-
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vény szabályozza. Az OTKA költségvetését sem az Akadémia köztestületi költségvetési szervek (a továbbiakban:
akadémiai költségvetési szervek), sem a központi akadémiai feladatok (fejezeti kezelésû elõirányzatok) céljaira
nem lehet sem az éves tervezéskor, sem év közben átcsoportosítani, kivéve a pályázatokkal kapcsolatos fejezeten
belüli elõirányzat-módosításokat.
(5) Az Akadémia fejezet költségvetése külön elõirányzatot tartalmaz a magyar tudományos közösségnek nemzetközi szervezetekkel szemben vállalt kötelezettségeire.
(6) Az Akadémia fejezet irányítása alá tartozó akadémiai költségvetési szervek gazdálkodására az Áht.-ban és
a kormányrendeletben foglalt, a központi költségvetési
szervekre vonatkozó elõírásokat kell alkalmazni az e törvényben foglalt eltérésekkel.
(7) Az Akadémia jogosult az akadémiai költségvetési
szerveket a tevékenységük jellege és a feladatellátásukhoz
gyakorolt funkcióik szerint csoportokba besorolni.
(8) Az Akadémia a feladataihoz igazodóan saját hatáskörében állapítja meg egyes szervezeteinek gazdálkodási
formáit és a kutatástámogatás módját. A költségvetési
szerv formában mûködõ akadémiai kutatóintézet vállalkozó közintézet költségvetési szervként történõ besorolásáról – az államháztartásról szóló törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén – a kutatóintézet kezdeményezésére
az Akadémia Közgyûlése dönt.
(9) Az Akadémia – kapcsolódva az államháztartás rendjéhez – megadja a központi költségvetés tervezéséhez és
az annak végrehajtásáról szóló beszámolóhoz szükséges
információkat.
(10) Az Akadémia és az akadémiai költségvetési szervek gazdálkodását az Állami Számvevõszék ellenõrzi.”
21. § Az MTAtv. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) Az akadémiai költségvetési szervek körébe
tartoznak:
a) a kutatóközpontok, a kutatóintézetek és a TKI;
b) az Akadémiai Könyvtár;
c) a kutatást segítõ egyéb szervezetek;
d) a területi akadémiai bizottságok titkárságai;
e) a jóléti szervezetek.
(2) Az akadémiai költségvetési szervek részt vesznek az
Akadémia törvényben foglalt közfeladatainak ellátásában.
Ezek finanszírozásának forrásai a költségvetési támogatás,
más államháztartási források és saját bevételeik.
(3) A kutatóhálózaton belül a kutatóintézetek, a kutatóközpontok és a TKI éves költségvetési támogatása tartalmazza:
a) a közfeladatok ellátásával összefüggõ alapellátási
támogatást;
b) az Akadémia fejezet költségvetésében meghatározott feladatra a kutatóközpontoknál, kutatóintézeteknél
elõirányzott keretet;
c) a közfeladat célú pályázatokban való részvételhez
felhasználható forrásra (önrészre) fordítható összeget.
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(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott alapellátási támogatás tartalmazza:
a) a kutatóintézetek üzemeltetési kiadásaihoz,
b) a kutatási feladatokat támogató tevékenységek tárgyi és személyi feltételeit megteremtõ összegekhez,
c) a speciális kutatási feltételek kiadásaihoz,
d) a közfeladatok ellátásához köthetõ személyi és tárgyi kiadásokhoz
a közfeladatokkal arányosan – jogszabályban meghatározott feltételek szerint – megállapított költségvetési forrást.
(5) Az alapellátási támogatás kutatóintézetekre együttesen
meghatározott összege a kutatóintézeti kört érintõ közfeladatok mennyiségének változásával együtt módosítandó.
(6) Az alapellátási támogatást módosítani kell az éves
átlagos infláció mértékének megfelelõen is, amennyiben
ezt az Akadémia éves költségvetési támogatásának növekedése lehetõvé teszi.
(7) A kutatóközpont és a kutatóintézet szellemi és anyagi kapacitásával végzett tevékenységének bevételei a kutatóhely mûködésének és fejlesztésének forrását képezik.
(8) Az akadémiai költségvetési szerveknél foglalkoztatottakra – az MTA Titkárságának közfeladatokat ellátó
köztisztviselõi, ügykezelõi, illetve munkavállalói kivételével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(9) Az akadémiai költségvetési szervek (közintézetek,
közüzemek és vállalkozó közintézetek) foglalkoztatottjai
számára kereset-kiegészítés állapítható meg, amelynek részletes szabályait az Akadémia szabályzatban határozza meg.”
22. § Az MTAtv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) Az akadémiai költségvetési szervek többéves
kutatási és egyéb szerzõdéseket köthetnek, és ezek teljesítése érdekében az Akadémia elnökének elõzetes engedélyével a folyó éven túli kötelezettségeket vállalhatnak.
(2) A kutatóhálózatba tartozó szervezetek a megkötött
kutatási szerzõdések alapján – az Alapszabályban rögzített
eljárási rend szerint – a bevételek mértékéig módosíthatják
a kiadási és bevételi elõirányzataik fõösszegét.
(3) A kutatóhálózatba tartozó szervezetek a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközökkel és saját bevételeikkel önállóan gazdálkodnak; ezek nem vonhatók el tõlük, kivéve
a 20. § (2) bekezdésében foglalt esetet. A kutatóhálózatba
tartozó szervezetek év végi pénzmaradványának a megkötött szerzõdések teljesítésével összefüggõ része nem tartozik az éves maradványelszámolás körébe. Ezeket a maradványokat a kutatóhálózat szervezeteinek a megkötött szerzõdésekben foglaltak szerint kell felhasználniuk, és a megbízóval kell a maradvány összegérõl elszámolniuk. A költségvetési év végén keletkezett elõirányzat-maradványt – a jogosultsági elszámolást követõen, az Akadémia
rendelkezésétõl függõen – a következõ évben (években)
a szervezetek feladataik teljesítésére felhasználhatják.
(4) A kutatóhálózatba tartozó szervezetek vállalkozási
tevékenységet is folytathatnak. Ha a tevékenység eredmé-
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nyét közfeladataik ellátására vagy azokat segítõ beruházásokra a tárgyévet követõ két éven belül felhasználják, ezt
az összeget befizetési kötelezettség nem terheli.
(5) A kutatóhálózatba tartozó szervezetek az államháztartáson kívüli bevételeknek a kapcsolódó kiadások teljesítése után fennmaradt részét a Magyar Államkincstárnál
külön célelszámolási számlán kezelhetik, s ennek összegét, valamint a maradvány, a vállalkozási tartalék átmenetileg szabad pénzeszközeit – amennyiben nincs lejárt kötelezettségük – a Magyar Államkincstár hálózatában értékesített állampapírba fektethetik.”
23. § Az MTAtv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) Az Akadémia a feladatai ellátása érdekében
a vagyonával önállóan gazdálkodik, ennek részletes szabályait az Alapszabály határozza meg.
(2) Az Akadémia vagyonába tartozik az e törvény hatálybalépésével az Akadémiának átadott törzsvagyon és az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 69. §
(1) bekezdése alapján az Akadémiának átadott vagyon
(a továbbiakban: az Akadémia vagyona). Az Akadémia
vagyonába tartoznak az ingatlanok, az immateriális javak
(ideértve a szellemi tulajdont is), a tárgyi eszközök, a pénz,
a befektetések és a részesedések is.
(3) Az Akadémia az irányítása alá tartozó költségvetési
szervekkel a vagyon használatba adásáról vagyonhasználati szerzõdést köt. A vagyonhasználati szerzõdés fõbb tartalmi és formai elemeit az Alapszabály tartalmazza.
(4) Az akadémiai ingatlan vagyon értékesítéséhez – a Közgyûlés által elfogadott vagyongazdálkodási elvek figyelembevételével – az Elnökség, a gazdasági társaságokban lévõ részesedés értékesítéséhez a Vezetõi Kollégium tagjai több mint felének támogató szavazatával meghozott jóváhagyása szükséges. Az értékesítésrõl az Akadémia elnöke dönt.
(5) Az Akadémia az ingatlan vagyon adásvételével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására a Magyar Államkincstárnál elkülönített pénzforgalmi számlát köteles nyitni. Az Akadémia a vagyonhasznosítás átmenetileg szabad
pénzeszközeit a Magyar Államkincstár hálózatában értékesített állampapírok vásárlásával hasznosíthatja.
(6) Az Akadémia, valamint – engedélyével – az akadémiai költségvetési szerv a vagyonából, az államháztartáson kívüli bevételének a kiadások után fennmaradt részébõl, vállalkozási tartalékából zártkörûen mûködõ részvénytársaságot, korlátolt felelõsségû társaságot alapíthat,
vagy ilyenekben részesedést szerezhet, ha a cég üzleti terve szerint három éven belül nyereségessé válik, továbbá
a hiányt a célelszámolási számlán kezelt összegbõl, vagyonból finanszírozza. Az Akadémia mint köztestület gazdasági társaságaira az akadémiai költségvetési szervek
gazdasági társaságaira vonatkozó szabályok, illetve az
Áht. VII/A fejezetében foglaltak megfelelõen alkalmazandók, azzal, hogy a tulajdonosi jogokat az elnök gyakorolja.
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(7) Az Akadémia vagyonával kapcsolatos végrehajtási
jogkört és az elszámolási, valamint a nyilvántartási feladatokat az MTA Titkárságán belül mûködõ Vagyonkezelõ
Szervezet látja el. Az Akadémia vagyonával kapcsolatos
véleményezési, döntés-elõkészítõ jogkör a Vagyonkezelõ
Testület hatáskörébe tartozik.
(8) A Vagyonkezelõ Testület a munkájáról félévente jelentést tesz a Vezetõi Kollégiumnak. Az Akadémia vagyonával való gazdálkodásról az elnök évente jelentést tesz
a Közgyûlésnek.
(9) Az Akadémia mûködésének és fejlesztésének elõsegítésére – tulajdonába kerülõ – adományokat, támogatásokat fogadhat el.”

Záró rendelkezések
24. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Az MTAtv. e törvénnyel megállapított 17. § (5) bekezdése e törvény hatálybalépését követõ 180. napon lép
hatályba.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az MTAtv.
25–32. §-ai, valamint az MTAtv. melléklete hatályukat
vesztik.
(4) E törvény nem érinti a hatálybalépése elõtt megválasztott vagy kinevezett akadémiai tisztségviselõk, bizottsági tagok megbízatását, kivéve, ha e törvény alapján az
adott tisztség megszûnik. A Vagyonkezelõ Kuratórium, illetve Felügyelõ Bizottság átalakul Vagyonkezelõ Testületté, illetve Felügyelõ Testületté, megválasztott tagjai
megbízatását az átalakulás nem érinti.
(5) E törvény nem érinti a hatálybalépése elõtt létrejött
köztestületi tagságot.
(6) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 54. §-a nem lép hatályba.
(7) Az MTAtv. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„24. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az akadémiai költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat – e törvény 20. § (6) bekezdése alapján – rendeletben állapítsa meg.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a hazai akadémikust megilletõ tiszteletdíj, a hozzátartozói ellátások, továbbá az Akadémia Magyarországon élõ doktora tiszteletdíjának mértékét rendeletben állapítsa meg.
(3) Az alapellátás intézetenkénti összegét és a közfeladatokat, valamint azok ellátásának feltételeit a 2011. évi
költségvetés tervezéséig kell összehangolni.
(4) A 21. § (2)–(7) bekezdésének rendelkezéseit elsõ ízben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló törvénnyel összhangban, 2010. január 1-jétõl kell alkalmazni.”
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(8) E törvény hatálybalépését követõ hat hónapon belül az
Akadémia rendkívüli Közgyûlést tart. A rendkívüli Közgyûlés elfogadja az Akadémia új Alapszabályát és megválasztja
az AKT új tagjait. Az új Alapszabály a (2) bekezdésben megjelölt idõpontot követõen léptethetõ hatályba.
(9) Ez a törvény 2009. december 31-én hatályát veszti.
(10) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 45. § (4) bekezdésében az „államtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár és a szakállamtitkár” szöveg, 63. §-ában az „az új szakállamtitkár kinevezéséig” szövegrész helyébe az „az adott szerv új szakál-
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lamtitkárainak kinevezéséig” szöveg, 80. § (3) bekezdésében az „e megbízatásának felmentéssel történõ megszûnése esetében” szövegrész helyébe az „állami vezetõi szolgálati jogviszonyának felmentéssel történõ megszûnése esetében – az állami vezetõi szolgálati jogviszonyt folyamatosnak tekintve minden olyan esetben, amikor az állami
vezetõi szolgálati jogviszony megszûnését követõ harminc napon belül ismételten állami vezetõvé nevezik ki –”
szöveg, a ,,szakállamtitkári” szövegrész helyébe az „államtitkári és szakállamtitkári” szöveg lép.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft
312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft
351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változott

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvült
Magyar Közlöny
I.
II.

Az Alkotmány és annak módosításai
Törvények

Hivatalos Értesítõ
I.
II.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények

III.

Kormányrendeletek

III.

Utasítások, jogi iránymutatások

IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

IV.

Állásfoglalások

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései
Jogegységi határozatok
Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai
Határozatok Tára

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.
A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl
– a Belügyi Közlöny tartalmazza a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzatok Közlönyét,
– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – Szociális és Munkaügyi Közlöny
néven, egy lapként jelenik meg,
– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny korábbi elõfizetõi az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,
– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódott, az érdeklõdõk az Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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MAGYAR KÖZLÖNY
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást
(cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról
kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes
befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím:
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év

Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ

27 468 Ft/év
96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Bûnügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung
Pénzügyi Szemle

39 564 Ft/év
31 500 Ft/év
45 108 Ft/év
9 324 Ft/év
12 600 Ft/év
7 308 Ft/év
7 056 Ft/év
23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.
A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 141 696 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

207 936 Ft
274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

472 890 Ft
804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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