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II. Törvények

2010. évi LXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény
módosításáról*

1. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 84. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése és 80. §-ának (3) bekezdése

szerinti üzemben tartási díj 2010-re esedékes összegének megfizetését átvállalja.”

2. § E törvény 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.

Sólyom László s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az 1–3. §, a 9. § (1) bekezdése, a 11. és 12. §, valamint a 13. § (5) és (7) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. §-ának

(2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében

eljárva,

a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

az 5. § tekintetében a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (3) bekezdésének

b) pontjában,

a 6. és 8. § tekintetében az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §-a

(1) bekezdésének a) pontjában,

a 7. § és a 9. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény 174/A. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában,

a 9. § (3) bekezdése tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-ának (2) bekezdésében,

a 10. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,

a 13. § (4) és (6) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló

2007. évi LXXXII. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi hivatal. Az MgSzH-t a vidékfejlesztési

miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.”

2. § Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az MgSzH területi szervének alárendeltségében egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására

kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok (a továbbiakban: kerületi hivatal) mûködnek. A kerületi

hivatal nem rendelkezik jogi személyiséggel. A kerületi hivataloknak a területi szervet vezetõ fõigazgató

(a továbbiakban: fõigazgató) önálló szervezeti és mûködési szabályzatot ad ki, amelyet az elnök hagy jóvá.”

3. § Az R. 4. és 5. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § Az elnök

a) közvetlenül vezeti a Központot,

b) javaslatot tesz a miniszternek az elnökhelyettesek kinevezésére,

c) az MgSzH területi szervének köztisztviselõjét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt

jelentõségû okból azonnali intézkedést igénylõ esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás

pótlására, továbbá jelentést kérhet,

d) – a kinevezés és a felmentés kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökhelyettesek felett,

e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Központ dolgozói és a fõigazgatók felett,

f) az MgSzH adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javaslata alapján kinevezi, valamint a szakterületért

felelõs elnökhelyettes javaslata alapján felmenti a területi szervek igazgatóit (a továbbiakban: igazgató),

g) kinevezi, valamint felmenti az MgSzH területi szerveinek humánpolitikai, jogi és pénzügyi feladatainak ellátásáért

felelõs szervezeti egységeinek vezetõit a fõigazgató véleményének figyelembevételével,
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h) felelõs az MgSzH részére jogszabályban, állami irányítás egyéb jogi eszközében, illetve megállapodásban

meghatározott feladat hatékony ellátásáért, amelyrõl évente beszámol a miniszternek,

i) felelõs az MgSzH feladatellátásának minõségbiztosításáért,

j) elkészíti és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti az MgSzH éves munkatervét,

k) javaslatot tesz a szervezeti és mûködési szabályzat megalkotására, illetve módosítására,

l) javaslatot tesz az MgSzH költségvetésének megállapítására,

m) felelõs az MgSzH költségvetésének betartásáért,

n) mûködteti az MgSzH laboratóriumait,

o) jogszabályban meghatározott keretek között kidolgozza és – a miniszter jóváhagyásával – fejleszti az elektronikus

kapcsolattartás és adatátvitel technikai rendszerét az MgSzH feladatellátásával összefüggésben,

p) jóváhagyja a területi szervek kirendeltségeinek létesítését, megszüntetését, ha a létesítést, illetve megszüntetést

nem jogszabály rendelte el,

q) szabályozza a kiadmányozás rendjét a területi szervek vonatkozásában.

5. § Az MgSzH adott szakterületért felelõs elnökhelyettese

a) javaslatot tesz az elnöknek az igazgatók kinevezésére,

b) a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intézkedések kivételével,

gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatók felett.”

4. § Az R. 13. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5. §-ának

(6) bekezdésében, 8/B. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 15. §-ának (5) bekezdésében, 17. §-ának (5) és

(6) bekezdésében, 27. §-ának (5) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 32. §-a (2) bekezdésének

d) pontjában, 32. §-ának (4) bekezdésében, 33. §-ának a) és d) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének f)–h) pontjában,

i) pontjában állatgyógyászati készítmények nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmények

hatóanyagainak kereskedelme vonatkozásában, 34. §-a (4) bekezdésének a) és i)–j) pontjában, 35/A. §-ában, 37. §-a

(1) bekezdésének a), b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve fajtaszelekciós

munkára történõ behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala vonatkozásában és c)–d) pontjában,

37. §-a (3) bekezdésének a)–d) pontjában, 38. §-a (1) bekezdésének i), o) és r) pontjában, 40. §-ának

(1)–(3) bekezdésében, 41. §-ában, 48. §-a (1) bekezdésének b)–g) pontjában, 54. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

57. §-ának d) pontjában, 64. §-ának (7) bekezdésében, valamint 71. §-ának (4)–(5) bekezdésében foglaltak

tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot jelöli ki.

(2) Az Éltv. 8/A. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 17. §-ának (7) bekezdésében,

27. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének b), d), e) pontjában

általános engedély esetében, valamint i) pontjában állatgyógyászati készítmények kiskereskedelme vonatkozásában,

34. §-a (4) bekezdésének h) pontjában, 35. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 36. §-a (1) bekezdésének a) és

b) pontjában, 37. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben, 37. §-ának

(2) bekezdésében, 37. §-a (3) bekezdésének f)–i) pontjában, 38. §-a (1) bekezdésének a)–g), j)–k), p) és s) pontjában,

48. §-a (1) bekezdésének a) és h)–k) pontjában, 48. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 50. §-ának (1) és (2) bekezdésében,

53. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi

szervét jelöli ki.

(3) Az Éltv. 8. §-ának (2) bekezdésében, 15. §-ának (4) bekezdésében, 18. §-a (1) bekezdésének e)–f) és h)-i) pontjában,

23. §-ának (3) bekezdésében, 25. §-ának (4) bekezdésében, 27. §-ának (3) bekezdésében, 33. §-ának c) pontjában,

34. §-a (1) bekezdésének a) és c), valamint e) pontjában eseti engedély esetén, 34. §-a (2) bekezdésének b)–g), i) és

k)–l) pontjában, 34. §-a (4) bekezdésének c)–g) pontjában, 35. §-a (3) bekezdésének a) és c)–e) pontjában, 35. §-a

(4) bekezdésének a) és b) pontjában, 36. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 36. §-ának (2) és (3) bekezdésében,

38. §-ának (3) bekezdésében, 53. §-ának (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti

szervként a kerületi hivatalt jelöli ki.

(4) Az Éltv. 18. §-ának (5) bekezdésében, 19. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 23. §-ának (1) és (2) bekezdésében,

33. §-ának b) pontjában, 34. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 34. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 35. §-a (1) és

(2) bekezdésében, 54. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 61. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 62. §-ának

(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét és

a kerületi hivatalt jelöli ki.”
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5. § Az R. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A bortörvény 20. §-ának (1) bekezdésében, 24/A. §-ának (6) bekezdésében, 25. §-ának (3) bekezdésében, 40. §-a

(1) bekezdésének c) pontjában, 40. §-ának (5) bekezdésében, 41. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának

(1)–(3) bekezdésében, továbbá 48. §-ának (5), (6) és (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati

hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.”

6. § Az R. 22. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazgatási feladatai körében országos illetékességgel

koordinálja az Evt. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti közjóléti fejlesztési tervek készítését.”

7. § Az R. 43/I. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány az ingatlan-nyilvántartásból megismerhetõ, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló

308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ának (6) bekezdése szerinti – a kulturális örökségvédelemért felelõs miniszter

által a Központ részére átadott – EOV vetületû vektoros térképfedvényen lehatárolt védett régészeti lelõhelyen,

védetté nyilvánított mûemlék területén és a védetté nyilvánított mûemléki területen

a) az erdészeti magánút, mûtárgy, csatorna, tározó létesítésére, bõvítésére, felújítására, helyreállítására,

korszerûsítésére, megszüntetésére, illetve használatbavételére, fennmaradására irányuló eljárásban,

b) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,

c) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,

d) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló

eljárásban, valamint

e) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,

– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a kulturális örökség védelme

jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –

elsõ fokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (továbbiakban: KÖH) területi szervét, másodfokú eljárásban

a KÖH központi szervét szakhatóságként jelöli ki.”

8. § Az R. 3. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

9. § (1) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MVH Korm.

rendelet) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) központi hivatal. Az MVH-t a vidékfejlesztési

miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.”

(2) Az MVH Korm. rendelet 7/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7/B. § (1) A Kormány az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból,

az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó,

elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis

maior eset a kérelemben jelzett területen és idõpontban bekövetkezett-e – az elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját

szakhatóságként jelöli ki a következõ vis maior esetekben:

a) a mezõgazdasági üzem földterületét, vagy az erdõsített területet sújtó természeti csapás, illetve szélsõséges

idõjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tûzeset, jégkár, fagykár stb.);

b) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertõzõ megbetegedés;

c) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása.

(2) Amennyiben a vis maior, az ország jelentõs részét, vagy különösen nagyszámú ügyfelet érint, az MVH és az MgSzH

egyeztetés útján állapítja meg a vis maior esemény megállapításának jóváhagyási feltételeit.”

(3) Az MVH Korm. rendelet a következõ alcímmel és 7/C. §-sal egészül ki:

„A Mezõgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer tagállami illetékes hatóságának

kijelölése

7/C. § A Kormány a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezõgazdasági termékek

promóciójának, valamint a legkülsõ régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek

a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi

továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i, 792/2009/EK bizottsági
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rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján a Mezõgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer

(a továbbiakban: ISAMM) mûködtetéséhez szükséges Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM

koordinátori feladatainak ellátására az MVH központi szervét jelöli ki.”

10. § A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 6. §-sal egészül ki:

„6. § A Hivatal – a kulturális örökségvédelemért felelõs miniszter útján – havi rendszerességgel EOV vetületû vektoros

térképfedvény formájában közli a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjával az 1. § (6) bekezdése szerinti

adatbázisban történt változásokat.”

11. § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási

eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Ingatlanügyi hatóságként a Kormány – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a földhivatali

szervezet-rendszernek a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerveit jelöli ki.

(2) A földhivatali szervezet-rendszer központi hivatal, amelyet a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter)

irányít.

(3) A földhivatali szervezet-rendszer

a) megyei földhivatalokból, Budapesten a Fõvárosi Földhivatalból (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal),

b) körzeti földhivatalokból és kirendeltségekbõl,

c) a Földmérési és Távérzékelési Intézetbõl (a továbbiakban: FÖMI)

áll.

(4) A földhivatali szervezet-rendszer

a) területi szervei: a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti szervek,

b) helyi szervei: a (3) bekezdés b) pontja szerinti szervek.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti kirendeltségek önálló hatósági jogkörrel nem rendelkeznek.”

(2) A Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ingatlanrendezõ földmérõi tevékenység engedélyezése tekintetében a szolgáltatási tevékenység

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó

hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki.”

12. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF)]

„a) a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi hivatal;”

(2) A Kr. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség)]

„a) az OKTVF – alárendeltségben mûködõ – területi szerve,”

(3) A Kr. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A felügyelõség igazgatóját a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat felette az OKTVF

fõigazgatója gyakorolja. A felügyelõséget az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja

a munkáltatói jogokat a felügyelõség alkalmazottai felett.”

(4) A Kr. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik a felügyelõség által elsõ fokon hozott döntés esetében

másodfokon az OKTVF jár el.”

(5) A Kr. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nemzeti park igazgatóságok szervezet-rendszere központi hivatal, amely a miniszter irányítása alatt mûködõ,

önállóan mûködõ és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv. A nemzeti park

igazgatóságok szervezet-rendszerének területi szervei a nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: NPI).”

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Az R. és az MVH Korm. rendelet e rendelettel módosított rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követõen indult

ügyekben kell alkalmazni.
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(3) Hatályát veszti az MVH Korm. rendelet 7/B.  §-át megelõzõ alcím.
(4) Hatályát veszti az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár

tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet
a) 3.  §-a (2) bekezdésének második és harmadik mondata,
b) 4.  § (3) bekezdése c) pontjának ca) alpontjában az „MgSzH által kiadott igazolás,” szövegrész.

(5) Hatályát veszti a Korm. rendelet 5.  §-ának (2) bekezdése.
(6) Hatályát veszti az egyes rizstermékek behozataláról és forgalomba hozataláról  szóló 80/2007. (VIII. 2.)

FVM–GKM–EüM–SZMM együttes rendelet.
(7) Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 113.  §-a (1) bekezdésének u) pontja.
(8) Hatályát veszti a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról  szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2.  § ab) alpontjában

a „valamint a Miniszterelnöki Hivatal ágazati feladataival-,” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„1. Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdõtervezési körzet neve
 1. Alsó-Tápió-vidéki
 2. Budai-hegyek
 3. Budapesti
 4. Csévharaszt-Felsõ-Tápió-vidéki
 5. Dél-Vértesi
 6. Gerecsei
 7. Gerecse-Vértesi
 8. Gödöllõi
 9. Gödöllõi-dombság
10. Mezõföldi
11. Mezõföld-Sárrét
12. Nagykõrösi
13. Pilisi-Visegrádi
14. Pilismaróti
15. Pusztavacsi
16. Súri-Bakonyaljai
17. Szentendrei”

2. Az R. 3. számú mellékletének 10. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„10. Heves Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdõtervezési körzet neve
 1. Berceli
 2. Diósjenõ-Királyréti
 3. Egri
 4. Felsõtárkányi
 5. Gyöngyössolymosi
 6. Hatvan-Hevesi
 7. Kelet-Cserháti
 8. Kemencei
 9. Kiskörei
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10. Nagybátonyi

11. Nagymarosi

12. Nyugat-Borsodi

13. Parádi

14. Pétervásárai

15. Romhányi

16. Salgótarjáni

17. Szécsényi

18. Szilvásváradi

19. Tarnaleleszi

20. Váci

21. Verpeléti”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2010. (VII. 27.) MNB rendelete
az „Úszó-Európa-bajnokság, 2010” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a XXX. Úszó, Mûúszó, Mûugró és Nyíltvízi Úszó Európa-bajnokság Magyarországon történõ

megrendezése alkalmából – „Úszó-Európa-bajnokság, 2010” megnevezéssel 5000 forintos címletû ezüst emlékérmét

bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2010. július 30.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme elõlapján baloldalt fentrõl és lentrõl befutó – az úszómedence sávjait szimbolizáló – vonalak láthatóak,

amelyek két vízhullám-motívummá formálódnak. A két vízhullám-motívum között, egymás alatti vízszintes sorokban

az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, az értékjelzéstõl balra a „BP.” verdejel, jobbra a „2010” verési évszám

olvasható. Az elõlap jobb szélén, félköriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme

elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján fõ motívumként egy úszó ábrázolása látható, az ábrázolás feletti két vízszintes sorban

a „2010 BUDAPEST” és a „BALATONFÜRED” felirat olvasható. A fõ motívumot és a felette található feliratot fent és lent

egymás tükörképeként megjelenõ hullámvonalak keretezik. Az emlékérme szélén, köriratban az „ÚSZÓ, MÛÚSZÓ,

MÛUGRÓ ÉS NYÍLTVÍZI ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG” felirat olvasható. Az emlékérme alsó részén, a hullámvonalaktól

jobbra található Rónay Attila tervezõmûvész mesterjegye. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 10 000 darab készíthetõ, amelybõl 6000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. § Ez a rendelet 2010. július 30-án lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 10/2010. (VII. 27.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:
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2. melléklet a 10/2010. (VII. 27.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 2/2010. (VII. 27.) NGM rendelete
a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó
elõirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjérõl szóló
46/2009. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (4) bekezdés a)–b), d), g) és o)–p) pontjaiban kapott felhatalmazás

alapján, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés j) pont ja) alpontja

szerinti feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok felhasználása, valamint

egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjérõl szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A számlatulajdonos szervezet vezetõjének bejelentési és rendelkezési jogosultságának igazolása a vezetõ

kinevezési, megbízási okiratával, nem törzskönyvi alanyok esetében társasági szerzõdéssel, a vezetõ aláírásának

igazolása közjegyzõ által aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal, vagy cégbejegyzési (változás-bejegyzési) eljárás

során ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintával történik. A Honvédelmi Minisztérium és a Polgári Nemzetbiztonsági

Szolgálatok költségvetési szervei esetében a Kincstár elfogadja a fejezetet irányító szerv vezetõjének aláírását

az aláírás-bejelentõ okmányon, a számlatulajdonos szervezet vezetõjének bejelentési és rendelkezési jogosultságának

igazolására. Minisztériumok esetében a fejezetet irányító szerv vezetõje meghatalmazással átadhatja a számlák felett

rendelkezési jogosultsággal bíró személyekre vonatkozó bejelentés jogát a minisztérium közigazgatási

államtitkárának. A közigazgatási államtitkár a bejelentési jogát a miniszter által kiállított meghatalmazással, eredeti

aláírási címpéldányával és kinevezési okiratával igazolja a Kincstár részére.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 61/2010. (VII. 27.) OGY határozata
az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról*

Az Országgyûlés az Alkotmány 32/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján:

dr. Bihari Mihályt és

dr. Stumpf Istvánt

az Alkotmánybíróság tagjává

megválasztja.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 62/2010. (VII. 27.) OGY határozata
az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról**

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §-ának (4) bekezdése alapján az Országgyûlés az Országos Választási Bizottság

tagjának

dr. Bordás Vilmost,

dr. Bozsóki Évát,

dr. Hunyadfalvi Ákost,

dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt és

dr. Sasvári Róbertet,

az Országos Választási Bizottság póttagjának

dr. Székely Lászlót

megválasztja.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 63/2010. (VII. 27.) OGY határozata
a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztásáról szóló
10/2008. (II. 28.) OGY határozat módosításáról*

1. A Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztásáról szóló 10/2008. (II. 28.) OGY határozat a következõk

szerint módosul:

Az Országgyûlés a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/A. § (2) bekezdése alapján – a rendészeti, valamint

az emberi jogi ügyekben feladatkörrel rendelkezõ bizottság együttes javaslatára –

dr. Kaltenbach Jenõ lemondása folytán megüresedett helyre

dr. Kozma Ákost

a Független Rendészeti Panasztestület tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 64/2010. (VII. 27.) OGY határozata
a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott
pályázati eljárás országgyûlési ellenõrzését szolgáló eseti bizottság tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról szóló 31/2010. (VI. 11.) OGY határozat módosításáról**

1. A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyûlési

ellenõrzését szolgáló eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 31/2010. (VI. 11.) OGY

határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

Novák Elõd (Jobbik) helyett

Pörzse Sándort (Jobbik)

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 65/2010. (VII. 27.) OGY határozata
a dokumentumfilmek nyilvánossága, az alkotói szabadság és az igazság megismeréséhez való
jogok egyes kérdéseinek felülvizsgálatáról*

1. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg az 1989. október 23. elõtt keletkezett állambiztonsági iratok

nyilvánossága és a személyhez fûzõdõ jogok hatályos jogi szabályozását, és tegyen javaslatot arra nézve, hogy

a – történelmünk szempontjából is – kiemelkedõen fontos dokumentumfilmek és történelmi dokumentumok

nyilvánosságra hozatala ne legyen minden esetben kizárható személyiségi jogokra hivatkozással; azaz hogyan lehetne

feloldani a személyhez fûzõdõ jogok (kép- és hangfelvétellel való rendelkezés) és a tájékozódáshoz, tájékoztatáshoz

(igazság megismeréséhez való jog), valamint a mûvészeti szabadsághoz és a tudományos kutatás szabadságához való

jog kollizióját.

2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, az információszabadság és a történeti

kutatások szabadsága hatékonyabb érvényesülése érdekében – a magánszférához fûzõdõ jog tiszteletben tartása

mellett – tegyen javaslatot a közszereplõi minõség egyértelmû, differenciált, a jogkövetkezmények tekintetében

arányos szabályozására.

3. Az Országgyûlés egyben felkéri a Kormányt, hogy az új Alkotmány, valamint az új Polgári Törvénykönyv megalkotása

során tegye meg szabályozási javaslatát.

4. E határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 66/2010. (VII. 27.) OGY határozata
dr. Balsai István országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Balsai István országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság

23. B.24.511/2010/5. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 67/2010. (VII. 27.) OGY határozata
Gelencsér Attila országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Gelencsér Attila országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Budapest II. és III. kerületi Bíróság

7. B.III.686/2010/7. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 68/2010. (VII. 27.) OGY határozata
dr. Illés Zoltán országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Illés Zoltán országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság

33. B.26.453/2010/2. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 69/2010. (VII. 27.) OGY határozata
dr. Lenhardt Balázs országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében***

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Lenhardt Balázs országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Szentendrei Városi Bíróság

10. B.77/2010/7. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

*** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 70/2010. (VII. 27.) OGY határozata
Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Veszprémi Városi Bíróság

2. B.1872/2009/8. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 71/2010. (VII. 27.) OGY határozata
Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Veszprémi Városi Bíróság

4. B.819/2010/3. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 72/2010. (VII. 27.) OGY határozata
dr. Navracsics Tibor országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében***

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Navracsics Tibor országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság

23. B.24.511/2010/5. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

*** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 73/2010. (VII. 27.) OGY határozata
dr. Répássy Róbert országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Répássy Róbert országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság

1. B.34.577/2010/2. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 74/2010. (VII. 27.) OGY határozata
Seszták Oszkár országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Seszták Oszkár országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Szolnoki Városi Bíróság

11. B.1109/2008/21. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 75/2010. (VII. 27.) OGY határozata
Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében***

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Baranya Megyei Bíróság

3. Bf.97/2010/6. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

*** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 76/2010. (VII. 27.) OGY határozata
Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pécsi Városi Bíróság 13. B.278/2010/4.

számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 77/2010. (VII. 27.) OGY határozata
Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pécsi Városi Bíróság 13. B.300/2010/5.

számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 78/2010. (VII. 27.) OGY határozata
Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében***

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pécsi Városi Bíróság 13. B.442/2010/5.

számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

*** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 79/2010. (VII. 27.) OGY határozata
dr. Varga László országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Varga László országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság

16. B.27.215/2010/2. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1158/2010. (VII. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány létrehozásáról és a szakkollégiumi hálózat
támogatásáról szóló 2062/2006. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról

1. Hatályát veszti a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány létrehozásáról és a szakkollégiumi hálózat támogatásáról szóló

2062/2006. (III. 27.) Korm. határozat

a) 5. a) alpontjában az „ , amelynek számítási alapja a kollégiumi normatíva összegének háromszorosa” szövegrész,

valamint

b) 5. b) alpontja.

2. Ez a határozat a közzétételével egyidejûleg lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 64/2010. (VII. 27.) ME határozata
miniszterelnöki elismerõ oklevél adományozásáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernád, Sajó és Bódva völgyében kialakult súlyos árvízi veszélyhelyzet elhárításában és

az állampolgárok életének, vagyonának mentése során végzett kiemelkedõ teljesítménye elismeréséül a belügyminiszter

javaslatára

Bacsó Jánosnak, Ónod község polgármesterének,

Becse Csabának, Hidasnémeti község polgármesterének,

Csinga Mihály alezredesnek, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár logisztikai fõnökének,

Dobson Tibor tû. ezredesnek, a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság, tûzoltási és mentési parancsnokhelyettesének,
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Faragó Attila r. törzszászlósnak, a Készenléti Rendõrség Rendészeti Igazgatóság szolgálatvezetõjének,

Farkas József r. ezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság, fõkapitány rendészeti

helyettesének,

Gál József õrnagynak, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfõnökének,

dr. Hoffmann Imre tû. vezérõrnagynak, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, fõigazgató szakmai

helyettesének,

Huszár Tibor tû. ezredesnek, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának,

Kopcsó Nándor r. zászlósnak, a Miskolci Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztály ügyeletesének,

Kristóf Imre tû. törzsõrmesternek, a Nyírbátori Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság beosztott

tûzoltójának,

Ladinszki Levente tû. zászlósnak, a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság szerparancsnokának,

Molnár Andrea r. õrnagynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság, Rendészeti Igazgatóság védelmi

tisztjének,

Rózsahegyi Tamás bv. alezredesnek, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokának,

Szabó Zsolt pü. ezredesnek, a Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális Parancsnokság parancsnokának,

Szalai Dóra r. zászlósnak, a Készenléti Rendõrség Rendészeti Igazgatóság járõrvezetõjének,

Sztankó Zoárd pv. fõhadnagynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai

Polgári Védelmi Kirendeltség kiemelt fõelõadójának,

dr. Takács Árpád pv. alezredesnek, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának,

Tanyik Zoltán tû. fõtörzsõrmesternek, a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság

gépjármûvezetõjének,

Üveges Gábornak, Hernádszentandrás község polgármesterének,

dr. Vereckei Csaba r. dandártábornoknak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének;

a 2010. június 4–6. között a Vizsoly és Vilmány községek területén az árvízvédelmi feladatok ellátása során végzett

kimagasló munkájáért és az árvízi katasztrófa elhárítása során tanúsított rendkívüli helytállásáért a belügyminiszter

javaslatára

a Büntetés-végrehajtási Szervezetnek

miniszterelnöki elismerõ oklevelet adományozok.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
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