
BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10. CÍM

KÖZVETLEN KUTATÁS

10 01. ALCÍM — A KÖZVETLEN KUTATÁSI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1. 2. 3. és 5. jogcímcsoport részletezése az XX 01. alcímben található

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK 2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

10 01. A KÖZVETLEN KUTATÁSI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

10 01 05. A közvetlen kutatás területén
végzett tevékenységekre vonat-
kozó támogatási kiadások

10 01 05 01. A kutatási személyzettel kapcsola-
tos kiadások 1.1 173 623 000 167 752 000 165 317 803,40

10 01 05 02. Külső kutatási személyzet 1.1 37 895 000 36 738 000 53 035 244,85

10 01 05 03. A kutatással kapcsolatos egyéb
igazgatási kiadások 1.1 82 785 000 79 317 000 88 904 613,41

10 01 05. jogcímcsoport –
Részösszeg 294 303 000 283 807 000 307 257 661,66

10 01. Alcím – Összesen 294 303 000 283 807 000 307 257 661,66

10 01 05. A közvetlen kutatás területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

Megjegyzések

A bevételkimutatás 6 2 2 3. és 6 2 2 6. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikkével, valamint 161. cikke
(2) bekezdésével összhangban további előirányzatok nyújthatók.

A bevételkimutatás 6 2 2 1., 6 2 2 4. és 6 2 2 5. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikkével össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók. Az ilyen bevétel felhasználására többek között a Közös Kutatóközpont által har-
madik felek részére végzett munkája során az alkalmazottakra és forrásokra fordított költségek fedezése címén kerül sor.

Az előirányzatot a Közös Kutatóközpontnak a közösségi politikák támogatása céljából közvetett, valamint a tudományos és
műszaki tevékenységben kompetitív alapon történő részvételével ki lehet egészíteni.

10 01 05 01. A kutatási személyzettel kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

173 623 000 167 752 000 165 317 803,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzat által lefedett azon személyi állomány költségeit fedezi, amely a Közös Kutatóközpont
engedélyezett intézményi tervében a Központra bízott és különösen az alábbi feladatok végrehajtása céljából szerepel:

– a Közös Kutatóközpont létesítményeiben folyó közvetlen tevékenység, amely tudományos és műszaki támogató tevékeny-
ségből, kutatói tevékenységből és feltáró jellegű kutatásokból áll,

– olyan közvetett tevékenység, amely a Közös Kutatóközpont kompetitív alapon végrehajtott tevékenységének részeként
megvalósított programokból áll.

II/466 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.14.



BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 01. ALCÍM — A KÖZVETLEN KUTATÁSI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

10 01 05. (folytatás)

10 01 05 01. (folytatás)

Az előirányzatok alkalmazotti költségekre történő lebontása a következő:

Program Előirányzatok

Keretprogram (nukleáris) 50 142 000

Keretprogram (nem nukleáris) 123 481 000

Nem keretprogram p.m.

Összesen 173 623 000

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Az EFTA-államok hozzájárulásai kizárólag a keretprogram nem nukleáris jellegű tevékenységeiben való részvételükkel
kapcsolatosak.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram-
járól (2007–2011) szóló, 2006. december 18-i 2006/970/Euratom tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 61. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának a
keretében a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról (2007–2013) szóló, 2006.
december 19-i 2006/975/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 369. o.).

Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram-
jának (2007–2011) a keretében a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról szó-
ló, 2006. december 19-i 2006/977/Euratom tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 435. o.).

A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, vala-
mint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).

Az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpon-
tok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló,
2006. december 19-i 1908/2006/Euratom tanácsi rendelet (HL L 400., 2006.12.30., 1. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról
(2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30.,
1. o.).

10 01 05 02. Külső kutatási személyzet

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

37 895 000 36 738 000 53 035 244,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ tevékenységeinek végrehajtása céljából a Közös Kutatóközpont létszámtervében nem szereplő állá-
sokban dolgozó személyzet kiadásainak, vagyis az ügynökségeknél dolgozó alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők, ven-
dégtudósok, ösztöndíjasok és szerződéses alkalmazottak költségének fedezésére szolgál.
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10 01. ALCÍM — A KÖZVETLEN KUTATÁSI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

10 01 05. (folytatás)

10 01 05 02. (folytatás)

A külső kutatói állomány előirányzatainak a lebontása a következő:

Program Előirányzatok

Keretprogram (nukleáris) 9 320 000

Keretprogram (nem nukleáris) 28 575 000

Nem keretprogram p.m.

Összesen 37 895 000

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Az EFTA-államok hozzájárulásai kizárólag a keretprogram nem nukleáris jellegű tevékenységeiben való részvételükkel
kapcsolatosak.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram-
járól (2007–2011) szóló, 2006. december 18-i 2006/970/Euratom tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 61. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának a
keretében a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról (2007–2013) szóló, 2006.
december 19-i 2006/975/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 369. o.).

Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram-
jának (2007–2011) a keretében a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról szó-
ló, 2006. december 19-i 2006/977/Euratom tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 435. o.).

A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, vala-
mint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).

Az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpon-
tok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló,
2006. december 19-i 1908/2006/Euratom tanácsi rendelet (HL L 400., 2006.12.30., 1. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról
(2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30.,
1. o.).

10 01 05 03. A kutatással kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

82 785 000 79 317 000 88 904 613,41

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak összes egyéb olyan költségének fedezésére szolgál, amely nem tartozik a 10 01 05 01. és a
10 01 05 02. jogcím alá. Olyan költségek fedezésére lehet fordítani, amelyek nincsenek közvetlen arányban a meglévő
személyzettel.
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10 01. ALCÍM — A KÖZVETLEN KUTATÁSI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

10 01 05. (folytatás)

10 01 05 03. (folytatás)

Ez fedezi továbbá a versenyek szervezésével, a jelöltekkel folytatandó interjúkkal, a szakképzéssel, a kiküldetésekkel, a fogadá-
sokkal és a reprezentációval, valamint a szociális és egészségügyi infrastruktúrával kapcsolatos kiadásokat.

Ez az előirányzat továbbá a Közös Kutatóközpont tevékenységének végrehajtásához használt összes forrás költségeit fedezi.

Ez a következőket foglalja magában:

– a Közös Kutatóközpont intézeteinek tudományos és műszaki támogatásával kapcsolatban felmerülő költségek (műhelyek,
informatikai központok, nukleáris támogató tevékenység, sugárvédelem, a sugárkezeléshez szükséges berendezések (reak-
torok, ciklotron, részecskegyorsító berendezések), melegkamrák, kutatási osztályok, raktárak stb.), ideértve mindazt, ami
közvetlenül kapcsolódik a tudományos részlegek tevékenységéhez,

– az adminisztratív és műszaki infrastruktúra összes költsége, ideértve a Közös Kutatóközpont főigazgatóságának azokat a
költségeit is, amelyek a Központ intézeteinek a támogatásával kapcsolatban merülnek fel,

– a Geel, Ispra, Karlsruhe, Sevilla és Petten helyszíneken felmerülő specifikus költségek, ideértve a Közös Kutatóközpont Brüs-
szel és Ispra között megosztott főigazgatóságának a költségeit is (mindenféle beszerzés és szerződés).

Az egyéb igazgatási költségek (kutatás) költségvetési előirányzatának lebontása a következő:

Program Előirányzatok

Keretprogram (nukleáris) 31 360 000

Keretprogram (nem nukleáris) 51 425 000

Nem keretprogram p.m.

Összesen 82 785 000

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Az EFTA-államok hozzájárulásai kizárólag a keretprogram nem nukleáris jellegű tevékenységeiben való részvételükkel
kapcsolatosak.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram-
járól (2007–2011) szóló, 2006. december 18-i 2006/970/Euratom tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 61. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának a
keretében a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról (2007–2013) szóló, 2006.
december 19-i 2006/975/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 369. o.).

Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram-
jának (2007–2011) a keretében a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról szó-
ló, 2006. december 19-i 2006/977/Euratom tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 435. o.).

A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, vala-
mint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
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10 01. ALCÍM — A KÖZVETLEN KUTATÁSI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

10 01 05. (folytatás)

10 01 05 03. (folytatás)

Az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpon-
tok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló,
2006. december 19-i 1908/2006/Euratom tanácsi rendelet (HL L 400., 2006.12.30., 1. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról
(2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30.,
1. o.).
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