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II. Tör vé nyek

2010. évi XCIII. törvény
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról*

1.  § A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény a következõ 197/A.  §-sal egészül ki:
„197/A.  § (1) Gazdálkodó szervezet mûködése rendeletben – a (3) bekezdésben meghatározottak szerint – a Magyar
Állam felügyelete alá vonható.
(2) A Magyar Állam nevében az államháztartásért felelõs miniszter vagy kormánybiztos jár el.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személy
a) áttekinti a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét,
b) jóváhagyja, ellenjegyzi a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegû kötelezettségvállalásait,
c) a rendkívüli intézkedés bevezetését elõidézõ helyzet közvetlen elhárításával, illetve következményeinek
enyhítésével összefüggésben dönt a gazdálkodó szervezet legfõbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó
ügyekben, és
d) kezdeményezheti a gazdálkodó szervezettel szemben a 34.  § (1) bekezdése szerinti szolgáltatás elrendelését.
(4) A Magyar Állam a gazdálkodó szervezet legfõbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó ügyekben hozott
döntéseirõl haladéktalanul írásban tájékoztatja a gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõit és felügyelõbizottsága
tagjait. A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott döntéshozatali jog egyebekben nem érinti a gazdálkodó szervezet
legfõbb döntéshozó szervének a hatásköreit.
(5) A Magyar Állam a gazdálkodó szervezet vagy tulajdonosa ténylegesen felmerült kárával megegyezõ kártalanítással
tartozik a (2) bekezdésben meghatározott személy által a feladatkörébe tartozó döntéssel okozott kárért arra
az idõtartamra, amikor olyan rendelet volt hatályban, amit az Alkotmánybíróság utóbb megsemmisített.”

2.  § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 9. számú melléklet 1. pontja kiegészül
a XIV. Belügyminisztérium fejezetben a Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok (20. cím, 1. alcím 34. jogcím-csoport)
sorral.

3.  § Ez a törvény a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. október 11-i ülésnapján fogadta el.
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 247/2010. (X. 12.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl  szóló 
245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 149.  § (3) bekezdés a) pontja alapján a következõ rendeletet alkotja:

1.  § A veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl  szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet
a következõ 1/A.  §-sal egészül ki:
„1/A.  § (1) A Kormány a Hvt. 197/A.  §-a alapján elrendeli a MAL – Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zrt.
(a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) Magyar Állam felügyelete alá vonását.
(2) A Magyar Állam nevében kormánybiztos jár el.
(3) A kormánybiztos
a) a Hvt. 197/A.  § (3) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében betekinthet a gazdálkodó szervezet könyveibe,
eszközeit, kötelezettségeit, szerzõdéseit, pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja, a gazdálkodó szervezet vezetõitõl,
a legfõbb szervtõl, a felügyelõbizottsági tagoktól, a könyvvizsgálótól – a gazdasági társaságokról  szóló törvény szerinti
elismert vállalatcsoport esetén az uralkodó tagtól – felvilágosítást kérhet, amit azok kötelesek megadni,
b) a Hvt. 197/A.  § (3) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörében részt vesz a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegû
kötelezettségvállalásait elõkészítõ, a gazdálkodó szervezet és hitelezõi közötti tárgyalásokon,
c) gyakorolja a Hvt. 197/A.  § (3) bekezdés c)–d) pontja szerinti hatásköröket.”

2.  § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1213/2010. (X. 12.) Korm. határozata
a MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság 
Magyar Állam felügyelete alá vonása során a Magyar Állam nevében eljáró kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31.  § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és 
az ennek során teendõ intézkedésekrõl  szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A.  § (2) bekezdése
szerinti kormánybiztosként – az R. hatályvesztéséig, de legfeljebb e határozat hatálybalépésétõl számított kétéves
idõtartamra – dr. Bakondi György tûzoltó vezérõrnagyot kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos feladatkörében ellátja a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvényben és
az R.-ben meghatározott feladatokat.

3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelõs.
4. A kormánybiztost a tevékenységének ellátásában titkárság segíti, amelynek elhelyezésérõl a Belügyminisztérium és

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megállapodást köt.
5. Ez a határozat a közzétételével egyidejûleg lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A belügyminiszter 11/2010. (X. 12.) BM utasítása
miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény
38.  §-ára, valamint a miniszteri biztos kinevezésérõl  szóló 1/2010. (VI. 4.) BM utasítás 6. pontjára figyelemmel az alábbi utasítást
adom ki:

1. A rendkívüli idõjárási helyzet  miatt kialakult árvízi védekezés és az újjáépítés koordinálása érdekében miniszteri
biztossá kinevezett dr. Bakondi György megbízatását visszavonom.

2. Ez az utasítás a közzétételével egyidejûleg lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: B ártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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