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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 248/2010. (X. 19.) Korm. rendelete
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 101/A.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Onyfr.)
2.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságok és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság önállóan mûködõ és gazdálkodó
költségvetési szervek. A Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szerv-
ként, de költségvetési szervi jogállási szempontból a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
szervezeti egységeként mûködik. A Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság igazgatóját, igazgatóhelyettesét és
más alkalmazottját a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatója, igazgatóhelyettese
és más alkalmazottja nem utasíthatja.”

2.  § Az Onyfr.
a) 5.  § (2) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztériumhoz” szöveg,
b) 5.  § (4) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium” szöveg
lép.

3.  § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról  szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról  szóló 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 249/2010. (X. 19.) Korm. rendelete
az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010. évi egyedi támogatásokról,
költségtérítésekrõl, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési
támogatásokról  szóló 20/2010. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 91.  § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

1.  § Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekrõl, valamint
az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról  szóló 20/2010. (II. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1.  § (3) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
[A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mûködtetésének költségtérítése:

M Ft
2010. év]

„e) költségtérítés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. által mûködtetett vasúti pályahálózathoz 23 000,0”

2.  § Az R. 3.  § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
[A MÁV-START, és a GYSEV legkésõbb 2010. február 15-ig – a várható gazdasági folyamatokon alapuló – pénzforgalmi
tervet készít, és azt a KHEM részére megküldi. A vasúti társaságok helyközi személyszállítási közszolgáltatásaihoz nyújtott
költségtérítés havi folyósítási ütemezését a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter
a vasúti társaság által a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott határidõre benyújtott
pénzforgalmi terv alapján együttesen, a Vtv. 27.  §¸ának (1) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerzõdés (a továbbiakban:
vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerzõdés) záradékában (a továbbiakban: záradék) határozza meg.
A költségtérítés folyósításának ütemezése a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter
együttes döntésével módosítható. A költségtérítés folyósítása ütemezésének módosítását a megelõzõ idõszak tényleges
pénzforgalma és a költségtérítés ütemezése alapjául szolgáló pénzforgalmi terv közötti eltérések okainak bemutatásával
a vasúti társaság is kezdeményezheti.]
„Jelen bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 1.  § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás
folyósítása tekintetében.”

3.  § Az R. 3.  §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az 1.  § (3) bekezdés e) pontja szerinti költségtérítés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. számára 2010. november 5-ig
folyósításra kerül.”

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 250/2010. (X. 19.) Korm. rendelete
a nyugellátások és a baleseti járadék 2010. novemberi kiegészítésérõl

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62.  § (3) bekezdése alapján 
a 2010. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított
a) öregségi nyugdíjban (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes mûvészeti

tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat),
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b) rokkantsági nyugdíjban,
c) baleseti rokkantsági nyugdíjban,
d) rehabilitációs járadékban,
e) özvegyi nyugdíjban,
f) szülõi nyugdíjban,
g) árvaellátásban,
h) baleseti hozzátartozói nyugellátásban,
i) baleseti járadékban,
j) mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban vagy a mezõgazdasági

szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában, vagy
k) – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról  szóló

1994. évi LXIV. törvény szerinti – közszolgálati járadékban
részesülõ személy részére egyösszegû kifizetést kell folyósítani.

(2) Az egyösszegû kifizetés megilleti a 2009. december 31-ét követõ idõponttól megállapított
a) rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rehabilitációs járadékban részesülõ személyt is, ha

az ellátást egy e pontban említett, 2010. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított másik ellátás
megszûnését követõ naptól állapították meg,

b) baleseti járadékban részesülõ személyt is, ha a baleseti járadékot 2010. január 1-jét megelõzõ idõponttól
megállapított baleseti rokkantsági nyugdíj megszûnését követõ naptól állapították meg.

2.  § (1) Az egyösszegû kifizetés összege megegyezik a jogosult részére folyósításra kerülõ, 1.  § szerinti ellátások 2010.
november havi összegének 7,2 százalékával.

(2) Az egyösszegû kifizetés megállapítása során az 1.  § szerinti ellátásoknak
a) a nem társadalombiztosítási ellátás,
b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel össze-

függésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,
c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl  szóló 1991. évi

XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépõ pótlék
nélküli összegét kell figyelembe venni.

(3) Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megálla-
pított egyösszegû kifizetés illeti meg.

(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerzõdõ felet
terhelõ nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat kell az egyösszegû kifizetés megállapítása során figyelembe venni.

3.  § Az egyösszegû kifizetést – a 4.  § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – a 2010. november havi ellátással egyidejûleg,
hivatalból kell folyósítani.

4.  § (1) Az egyösszegû kifizetés arányos része illeti meg
a) a 2009. december 31-ét követõ idõponttól megállapított özvegyi nyugdíjban, szülõi nyugdíjban, árvaellátásban

vagy baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülõ személyt, ha az elhunyt jogszerzõ 2010. január 1-jét
megelõzõ idõponttól megállapított nyugellátásban részesült,

b) a megszûnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83.  § (2) bekezdésében meghatározott
személyt, ha az 1.  § szerinti ellátásra  való jogosultság 2010. évben megszûnik.

(2) Az egyösszegû kifizetés arányos részét úgy kell kiszámítani, hogy a hozzátartozói nyugellátás összegének, illetve
a megszûnt ellátás utolsó havi összegének 0,6 százalékát meg kell szorozni a hozzátartozói nyugellátás, illetve
a megszûnt ellátás 2010. évi folyósítási hónapjainak számával.

(3) Ha az 1.  § szerinti ellátás e rendelet hatálybalépését megelõzõen szûnt meg, az egyösszegû kifizetés arányos részét
a jogosult kérelmére kell folyósítani.

5.  § (1) A központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti
a) a bányásznyugdíj,
b) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról  szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.

rendelet szerint az elõadómûvészek részére megállapított öregségi nyugdíj,
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c) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, valamint a mezõgazdasági
szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

d) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról  szóló
1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék

után járó egyösszegû kifizetés fedezetét és a végrehajtás költségeit.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalására és elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 251/2010. (X. 19.) Korm. rendelete
a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a 2010. október 6-án kihirdetett
veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezésérõl  szóló 98/2010. (X. 19.) OGY határozat felhatalmazása, valamint
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 149.  § (3) bekezdés a) pontja alapján a következõket
rendeli el:

1.  § A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl  szóló 245/2010. (X. 6.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetet 2010. december 31-ig meghosszabbítja.

2.  § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba.

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

Az Országgyûlés 98/2010. (X. 19.) OGY határozata
a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezésérõl*

1. Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelettel bevezetett intézkedések
érvényét 2010. december 31-ig meghosszabbítsa.

2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet elhárítása érdekében megtett és a várhatóan szükséges
további intézkedésekrõl az Országgyûlés ülésein az intézkedések érvényének fenntartásáig adjon tájékoztatást.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

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

A Kormány 1215/2010. (X. 19.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság
Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti Együttmûködési Központ mûködtetésérõl  szóló,
Brüsszelben, 2007. november 8-án aláírt Megállapodáshoz történõ horvát csatlakozásról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Horvát Köztársaság Kormánya csatlakozzon a Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák
Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti Együttmûködési Központ
mûködtetésérõl  szóló, Brüsszelben, 2007. november 8-án aláírt Megállapodáshoz (a továbbiakban: Megállapodás);

2. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy az 1. pontban foglaltakról a Szlovén Köztársaság Kormányát mint
a Megállapodás letéteményesét diplomáciai úton tájékoztassa;

3. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy – a Megállapodás 12. cikk (2) bekezdése alapján – a Megállapodásnak
a csatlakozó állam vonatkozásában történõ hatálybalépésének naptári napját annak ismertté válását követõen
a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítsa meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1216/2010. (X. 19.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról  szóló 1166/2010. (VIII. 4.)
Korm. határozat módosításáról

1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról  szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 1. számú melléklet 4. sorában a „490” szövegrész helyébe az „550” szöveg lép.

2. A Korm. határozat 1. számú melléklet 8. sorában az „549” szövegrész helyébe az „552” szöveg, valamint 10. sorában
az „5764” szövegrész helyébe az „5827” szöveg lép.

3. A Korm. határozat 2. számú melléklet 4.4. sorában a „161” szövegrész helyébe a „158” szöveg, valamint 10. sorában
az „59957” szövegrész helyébe az „59954” szöveg lép.

4. Ez a határozat 2010. november 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1217/2010. (X. 19.) Korm. határozata
a közterületek rendeltetésszerû használatával kapcsolatos jogszabályi változásokkal
összefüggésben elvégzendõ feladatokról

A Kormány, annak érdekében, hogy a közterületek rendeltetésszerû használata tekintetében megfogalmazódott igények ne
járhassanak a társadalmi igazságosság és szolidaritás aránytalan sérelmével, felhívja az érintett minisztereket arra, hogy

1. dolgozzanak ki az utcán élõ hajléktalan személyek számának csökkentését, valamint a hajléktalan-ellátó rendszer
megújítását célzó középtávú cselekvési tervet,

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2010. november 30.

2. biztosítsák a középtávú cselekvési terv finanszírozhatóságát, különös tekintettel az európai uniós források bevonására.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a hazai források tekintetében a 2012. évi költségvetés tervezésével egyidejûleg,
az európai uniós forrásokból mûködtetett programelemek tekintetében folyamatos

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 161. szám 23381



A Kormány 1218/2010. (X. 19.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség irányításának és felsõ szintû vezetésének rendjérõl

A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 50.  § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján
az egységes irányítás és vezetés követelményének érvényesítése érdekében – figyelemmel a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény szabályaira – a következõ határozatot hozza:

1. A honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség irányítását a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi
CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 51–52.  §-ában és 96–97.  §-ában meghatározott hatáskörének gyakorlásával,
szakirányítását a közigazgatási államtitkár útján, katonai szervezeteinek vezetését a Honvéd Vezérkar fõnöke útján
a Hvt.-ben, jelen határozatban, a jogszabályokban, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott
feladat- és hatáskörök szerint látja el.
A honvédelmi miniszter hatáskörének gyakorlása során az Országgyûlés és a Kormány döntéseiben számára meg-
állapított feladatok ellátása, valamint a Magyar Honvédség irányítása és vezetése érdekében ellátja a jogszabályokban
meghatározott feladatokat, irányítja az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a Honvéd Vezérkar fõnöke
tevékenységét.

2. A parlamenti államtitkár ellátja a Magyar Honvédség irányításával, vezetésével kapcsolatban a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata (a továbbiakban: HM SZMSZ) szerinti – a honvédelmi miniszter által
átruházott – feladat- és hatásköröket.

3. A közigazgatási államtitkár – a Hvt. 100.  § (1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel – koordinálja
a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szerveinek tevékenységét, delegált honvédelmi miniszteri 
jogkörben irányítja a hatáskörébe utalt, a honvédelmi miniszternek alárendelt szervezeteket, hivatali felettese az
alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi állományának, gyakorolja a munkáltatói jogkört a minisztériumi
szervek, szervezetek kormánytisztviselõ állománya felett.
A közigazgatási államtitkár felelõs a Magyar Honvédség felsõ szintû szakirányítási feladatai ellátásáért, szakmai
felettese a Magyar Honvédség teljes személyi állományának.
A Honvéd Vezérkar fõnöke által elõkészített honvédelmi miniszteri döntési javaslatokat a közigazgatási államtitkár
szakirányítási területei vonatkozásában köteles megvizsgáltatni és észrevételeit a felterjesztéshez csatolni.

4. A helyettes államtitkár felelõs a jelen határozatban, valamint a HM SZMSZ-ében részére meghatározott területen
a szakmai döntések elõkészítéséért, valamint azok közigazgatási államtitkár részére, valamint a közigazgatási
államtitkár útján a honvédelmi miniszter részére történõ felterjesztéséért.
a) A jogi és igazgatási helyettes államtitkár felelõs a jogi, a képviseleti, az államháztartási belsõ ellenõrzés kivételével

az ellenõrzési, a hatósági és szakhatósági, az ügyfélszolgálati, valamint a hadigondozási tevékenység során
a szakmai döntések elõkészítésének irányításáért.
A jogi és igazgatási helyettes államtitkár útján kell jóváhagyásra felterjeszteni a jogszabályok, a kormány-
elõterjesztések, a honvédelmi szervezetek alapító határozatai, valamint a miniszteri utasítások tervezeteit.

b) A védelempolitikai és védelmi tervezési helyettes államtitkár felelõs a védelempolitikai, az euro-atlanti
együttmûködés, a nemzetközi válságkezelés és béketámogatás, a két- és többoldalú nemzetközi kapcsolattartás,
a nemzeti, valamint NATO és EU keretében vállalt haderõfejlesztés, a hagyományos fegyverek korlátozásával,
a leszereléssel, a fegyverzetcsökkentéssel, a fegyverzetellenõrzéssel és a non-proliferációval kapcsolatos
feladatok végrehajtása, illetve a nemzetközi terrorizmussal szembeni tárcaszintû együttmûködés során a szakmai
döntések elõkészítésének irányításáért.

c) A védelemgazdasági helyettes államtitkár felelõs a minisztérium költségvetési gazdálkodási, vagyon- és lakás-
felügyeleti, logisztikai, infrastrukturális, erõforrás-tervezési, kontrolling, hadfelszerelés-fejlesztési, haditechnikai,
kutatás-fejlesztési, katonai szabványosítási és minõségügyi, biztonsági beruházási, környezet- és természet-
védelmi, NATO és EU nemzeti fegyverzeti igazgatói, nemzetgazdaság védelmi felkészítésének feladataival,
valamint a belsõ kontroll rendszer kialakításával kapcsolatos tevékenységek során a szakmai döntések elõ-
készítésének irányításáért.

5. A Honvéd Vezérkar fõnöke vezeti a Honvéd Vezérkart és a Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó katonai
szervezeteket, szolgálati elöljárója (hivatali felettese) azok személyi állományának. Felelõs az alárendelt szervezetek
– jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei és a belsõ rendelkezések elõírásai szerinti, a szakirányítás
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keretén belül meghozott döntéseknek megfelelõ – vezetéséért, gyakorolja a részére jogszabályban meghatározott
munkáltatói jogokat.
A Honvéd Vezérkar fõnöke a honvédelmi miniszter legfõbb katonai tanácsadója, a minisztériumon belül a jelen
határozatban meghatározottak figyelembevételével a közigazgatási államtitkárral, helyettesét a helyettes állam-
titkárral azonos, a HM SZMSZ-ben meghatározott egyeztetési jogok illetik meg.
A Honvéd Vezérkar fõnöke feladatait helyettese közremûködésével látja el. A Honvéd Vezérkar fõnökét helyettese
teljes hatáskörrel helyettesíti. A Honvéd Vezérkar fõnöke helyettese szolgálati elöljárója a Honvéd Vezérkar fõnökének
alárendelt szervek és szervezetek személyi állományának.

6. A minisztérium a Hvt. 99.  §-a alapján a Magyar Honvédség irányításának és felsõ szintû vezetésének szerve.
A minisztérium a Magyar Köztársaság kettõs alaprendeltetést meg valósító központi államigazgatási szerve,
amely a honvédelmi ágazat közigazgatási feladatai mellett felelõs a Magyar Honvédség irányításáért és katonai
vezetéséért is.

7. A Magyar Honvédség középszintû irányító-vezetõ szerve az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban:
MH ÖHP). Az MH ÖHP Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az MH ÖHP parancsnoka a Honvéd Vezérkar fõnöke útján
terjeszti fel a honvédelmi miniszter részére.

8. A Magyar Honvédségnél a hivatali és szakmai felettesi, valamint szolgálati és szakmai elöljárói rendszer érvényesül.
A nem szolgálati viszonyban álló vezetõ a bármely állománycsoportba tartozó alárendelteknek hivatali vagy szakmai
felettese, a szolgálati viszonyban álló vezetõ pedig a szolgálati viszonyban álló alárendelteknek szolgálati vagy
szakmai elöljárója, az egyéb jogviszonyban álló alárendelteknek hivatali vagy szakmai felettese. A hivatali felettesnek
alárendeltjei felé utasítási, a szolgálati elöljárónak parancsadási jogköre van.

9. A minisztérium szerveinek vezetõi – a HM SZMSZ-ben feladatkörükbe utalt kérdésekben – felelõsek a szakirányítási
döntések elõkészítéséért, javaslatok kidolgozásáért.

10. A szakirányítás során a szakmai felettes (szakmai elöljáró) jogszabályban vagy az állami irányítás egyéb jogi
eszközeiben meghatározott jogok és kötelezettségek keretei között, a Magyar Honvédség alaprendeltetés szerinti
mûködésének biztosítása érdekében, az irányítás rendszerében az irányított szervezetek szaktevékenységére
meghatározó befolyást gyakorol.
A szakmai felettes vagy elöljáró az egyszemélyi felelõs vezetés rendjére tekintettel közvetlen utasítási (parancsadási)
joggal – mint hivatali felettes vagy szolgálati elöljáró – kizárólag saját hivatali vagy szolgálati alárendeltjei vonat-
kozásában rendelkezik.

11. Szakterületén a szakmai felettes vagy elöljáró:
a) – a Hvt. 110.  §-a szabályainak megfelelõen – szakutasítást és intézkedést ad ki;
b) intézkedik a szakmai tevékenység végrehajtásával kapcsolatban, a közvetlenül alárendelt szervezetek, valamint

a Magyar Honvédség szaktevékenységet ellátó szerveire vonatkozóan;
c) feladatkörébe tartozó információkat ad és kér;
d) szakterületének körébe tartozó jogszabályokat és döntéseket készít elõ;
e) véleményezési jogot gyakorol;
f) ellenõrzi az alárendelt szakmai szervezetek tevékenységét, valamint – a honvédelmi miniszter nevében és meg-

bízásából – az alárendelt katonai szervezetek parancsnokainak és más szolgálati elöljáróinak szakmai
tevékenységét; és

g) a szakterületéhez tartozó, általa irányított tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt
a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, valamint szakmai álláspont kiadásával biztosítja a feladatok
egyöntetû végrehajtását.

12. Ez a határozat a közzétételével egyidejûleg lép hatályba, rendelkezéseit 2010. október 15-étõl kell alkalmazni.

13. E határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Honvédség irányításának és felsõ szintû
vezetésének rendjérõl  szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1219/2010. (X. 19.) Korm. határozata
az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatokról  szóló 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat
módosításáról

1. Az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatokról  szóló 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat 2. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2. Ki kell dolgozni és a Kormány elé kell terjeszteni a Stratégia részletes magyar programját. Ennek során a kormány-
biztos koordinálásában át kell tekinteni az eddig kidolgozott projekteket, és részletesen meg kell vizsgálni, hogy azok
illeszkednek-e a Kormányprogramhoz és a Stratégiához, különös tekintettel a nyitva maradt kérdésekre. A Stratégia
elõkészítésébe az érintett közigazgatási szerveket és civil szervezeteket be kell vonni.

Felelõs: EU Duna Régió Stratégia kormánybiztos
külügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2010. október 27.”

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 96/2010. (X. 19.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentésérõl

A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 51.  §-a alapján, a nemzetgazdasági miniszter
javaslatára

dr. Bathó Ferencet, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségébõl

– 2010. október 15-ei hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

23384 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 161. szám



A miniszterelnök 97/2010. (X. 19.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy

dr. Rezsõfi Istvánnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a kormánytisztviselõk
jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 50.  § (1) bekezdése alapján történõ lemondására tekintettel

– 2010. október 31-ei hatállyal –

megszûnik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 98/2010. (X. 19.) ME határozata
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2010. évi Guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén  való
részvételrõl

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló 2005. évi L. törvény 5.  § (2) bekezdése szerinti hatás-
körömben eljárva, a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek azzal, hogy a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2010. évi Guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén
a Magyar Köztársaság Kormányát képviselõ küldöttség vegyen részt;

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;

3. felhívom a külügyminisztert, hogy küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott
közgyûlés elõtt adja ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 99/2010. (X. 19.) ME határozata
az élõ, módosított szervezetek országhatárokon történõ átvitelébõl származó károkért  való
felelõsségrõl és a jogorvoslatról  szóló aljegyzõkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló 2005. évi L. törvény 5.  § (1) bekezdése szerinti hatás-
körömben eljárva, a vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek az élõ, módosított szervezetek országhatárokon történõ átvitelébõl származó károkért  való felelõsségrõl
és a jogorvoslatról  szóló aljegyzõkönyv létrehozásával;

2. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
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3. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a vidékfejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés
végleges szövegének megállapítására  való felhatalmazásról  szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze
a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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.
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hon lapon ér he tõ el.
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	a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezésérõl*

	A Kormány 1215/2010. (X. 19.) Korm. határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti Együttmûködési Központ mûködtetésérõl szóló, Brüsszelben, 2007. november 8-án aláírt Megállapodáshoz történõ horvát csatlakozásról

	A Kormány 1216/2010. (X. 19.) Korm. határozata
	a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1217/2010. (X. 19.) Korm. határozata
	a közterületek rendeltetésszerû használatával kapcsolatos jogszabályi változásokkal összefüggésben elvégzendõ feladatokról

	A Kormány 1218/2010. (X. 19.) Korm. határozata
	a Magyar Honvédség irányításának és felsõ szintû vezetésének rendjérõl

	A Kormány 1219/2010. (X. 19.) Korm. határozata
	az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatokról szóló 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról

	A miniszterelnök 96/2010. (X. 19.) ME határozata
	helyettes államtitkár felmentésérõl

	A miniszterelnök 97/2010. (X. 19.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

	A miniszterelnök 98/2010. (X. 19.) ME határozata
	a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2010. évi Guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén való részvételrõl

	A miniszterelnök 99/2010. (X. 19.) ME határozata
	az élõ, módosított szervezetek országhatárokon történõ átvitelébõl származó károkért való felelõsségrõl és a jogorvoslatról szóló aljegyzõkönyv létrehozására adott felhatalmazásról



