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II. Tör vé nyek

2010. évi CXIII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról*

Az Országgyûlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19.  § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva
az Alkotmányt a következõk szerint módosítja:

1.  § Az Alkotmány a következõ 7/A.  §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) Általánosan kötelezõ magatartási szabályt az Alkotmányban megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkezõ
szerv által kiadott jogszabály állapíthat meg.
(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, a miniszterelnöki rendelet,
a miniszteri rendelet, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelete és az önkormányzati rendelet.
Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején
kibocsátott rendelete.
(3) A jogszabályt a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában ki kell hirdetni. Az önkormányzati rendelet, a Honvédelmi
Tanács, a köztársasági elnök és a Kormány 35.  § (3) bekezdés szerinti rendelete kihirdetésének szabályait a jelenlévõ
országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazatával elfogadott törvény eltérõen is megállapíthatja.
(4) A jogalkotásról  szóló törvény elfogadásához a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata
szükséges.”

2.  § (1) Az Alkotmány 26.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A köztársasági elnök a megküldött törvényt annak kézhezvételétõl számított tizenöt napon – az Országgyûlés
elnökének sürgõsségi kérelmére öt napon – belül aláírja, és elrendeli annak kihirdetését.”

(2) Az Alkotmány 26.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Országgyûlés a törvényt újra megtárgyalja és elfogadásáról ismét határoz. Az Országgyûlés elnöke által ezt
követõen megküldött törvényt a köztársasági elnök öt napon belül köteles aláírni és elrendelni annak kihirdetését.”

(3) Az Alkotmány 26.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha az Alkotmánybíróság – soron kívüli eljárásban – az alkotmányellenességet megállapítja, a köztársasági elnök
a törvényt az Országgyûlésnek visszaküldi, egyébként öt napon belül köteles a törvényt aláírni és elrendelni annak
kihirdetését.”

3.  § Az Alkotmány 27.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27.  § Az Országgyûlés tagjai az állampolgári, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési
biztosaihoz, az Állami Számvevõszék elnökéhez, a legfõbb ügyészhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez kérdést,
a Kormányhoz és a Kormány bármely tagjához interpellációt és kérdést intézhetnek a feladatkörükbe tartozó minden
ügyben.”

4.  § Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A köztársasági elnök]
„i) külön törvényben meghatározott személy vagy szervek javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar Nemzeti Bank
elnökét, alelnökeit, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét és az egyetemi tanárokat; megbízza és
felmenti az egyetemek rektorait; kinevezi és elõlépteti a tábornokokat; megerõsíti tisztségében a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökét,”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el.
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5.  § Az Alkotmány 32/D.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Magyar Nemzeti Bank elnöke külön törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet bocsát ki, amely
törvénnyel nem lehet ellentétes. A Magyar Nemzeti Bank elnökét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt
alelnök helyettesítheti.”

6.  § (1) Az Alkotmány 33.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszterelnök a miniszterek közül rendeletben miniszterelnök-helyettest jelöl ki.”

(2) Az Alkotmány 35.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány a feladatkörében rendeletet bocsát ki és határozatot hoz, amelyek törvénnyel nem lehetnek
ellentétesek.”

(3) Az Alkotmány 37.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kormány tagja törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörében eljárva,
önállóan vagy más miniszter egyetértésével rendeletet ad ki, amely törvénnyel és kormányrendelettel nem lehet
ellentétes.”

7.  § Az Alkotmány a 40/C.  §-t követõen a következõ VIII/A. Fejezettel egészül ki:

„VIII/A. Fejezet
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
40/D.  § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Magyar Köztársaság pénzügyi közvetítõ rendszert felügyelõ,
ellenõrzõ és szabályozó szerve. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete törvényben meghatározott módon felelõs
a pénzügyi közvetítõ rendszer zavartalan mûködéséért.
(2) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, alelnökeit
a miniszterelnök nevezi ki hat évre.
(3) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke a Felügyelet tevékenységérõl évente beszámol
az Országgyûlésnek.
(4) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke törvényben meghatározott feladatkörében, törvényben
kapott felhatalmazás alapján rendeletet bocsát ki, amely törvénnyel, kormányrendelettel és a Magyar Nemzeti Bank
elnökének rendeletével nem lehet ellentétes. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét rendelet
kiadásában az általa rendeletben kijelölt alelnök helyettesítheti.”

8.  § Az Alkotmány 44/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A helyi képviselõ-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes más jogszabállyal.”

9.  § (1) Az Alkotmány 52.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársaság legfõbb ügyészét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyûlés választja, a legfõbb
ügyész helyetteseit a legfõbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A legfõbb ügyész megválasztásához
az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.”

(2) Az Alkotmány 53.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ügyészségrõl, valamint az ügyészek szolgálati viszonyáról  szóló törvény elfogadásához a jelenlévõ
országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.”

10.  § Az Alkotmány 20.  § (5) bekezdésében a „Kormány tagja és az államtitkár” szövegrész helyébe a „Kormány tagja,
az államtitkár és a kormánymegbízott” szöveg, 39.  § (2) bekezdésében a „Kormány tagjai és az államtitkárok”
szövegrész helyébe a „Kormány tagjai, az államtitkárok és a kormánymegbízottak” szöveg lép.

11.  § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–2.  §, a 4–8.  §, a 10.  §, valamint a (3) bekezdés 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti az Alkotmány 7.  § (2) bekezdése.
(4) Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése elõtt alkotott jogszabályok hatályát.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2010. évi CXIV. törvény
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról*

1.  § Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10.  § (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(4) Fizetési kötelezettségekre, fizetésre kötelezettek körére, a fizetési kötelezettség mértékére vonatkozó törvények
kihirdetése és hatálybalépése között legalább negyvenöt – az országgyûlési képviselõk általános választásának
évében legalább negyven – napnak kell eltelnie, kivéve, ha a törvény a fizetési kötelezettséget mérsékli és a fizetési
kötelezettségek, valamint a fizetésre kötelezettek körét nem bõvíti.”

2.  § Az Áht. 52.  § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az Országgyûlés megtárgyalja a költségvetés bevételeit és kiadásait fejezetenként, alaponként, valamint
társadalombiztosítási pénzügyi alaponként és összességükben. A tárgyalás során november 30-ig – az országgyûlési
képviselõk általános választásának évében december 10-ig – az Országgyûlés határozatában összegszerûen
meghatározza a fejezetek, az alapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételi és kiadási fõösszegét, a hiány,
illetve a többlet mértékét.
(3) A november 30-ig – az országgyûlési képviselõk általános választásának évében december 10-ig – meghozandó
határozat elfogadása után a költségvetési törvényjavaslat vitájában a benyújtott módosító javaslatok a többlet vagy
hiány mértékét és a (2) bekezdés szerint meghatározott fejezeti, alaponkénti és társadalombiztosítási pénzügyi
alaponkénti bevételi és kiadási fõösszegeket nem változtathatják meg.”

3.  § Az Áht. 86.  §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Költségvetési bevételként kell elszámolni a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai korábbi években képzõdött
többletének tárgyévi felhasználásával megegyezõ összeget.”

4.  § Az Áht. 96.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„96.  § (1) A költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetésérõl – az alapításnak megfelelõen – jogszabályban vagy
átalakító, megszüntetõ okiratban kell rendelkezni, melyet legalább negyven nappal az átalakítás, megszüntetés
kérelmezett napja elõtt ki kell hirdetni (közzé kell tenni). E határidõtõl központi államigazgatási szervek esetén
törvényi rendelkezés, bármely központi vagy köztestületi költségvetési szerv esetén vagy az ország alapvetõ
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ esetben kivételesen a Kormány eltérõen rendelkezhet. Ha
a költségvetési szervet bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozták létre, a megszûnés tényét megállapító jogszabályt
(megszüntetõ okiratot) kell kiadni, melyet haladéktalanul ki kell hirdetni (közzé kell tenni).”

5.  § E törvény a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

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

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 2-i ülésnapján fogadta el.
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelete
egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40.  § (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

I. FEJEZET
EGYES KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI HIVATALI JOGÁLLÁSÁRÓL

1.  Wekerle Sándor Alapkezelõ

1. § (1) A Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban: Alapkezelõ) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi hivatal.

(2) Az Alapkezelõt a miniszter irányítja azzal, hogy az Alapkezelõ közremûködõ szervezetként ellátott tevékenységét
illetõen más jogszabály ettõl eltérõ felelõsségi rendet állapíthat meg.

(3) Az Alapkezelõ önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(4) Az Alapkezelõ vezetõjét a miniszter határozatlan idõre nevezi ki. A miniszter jogosult továbbá az Alapkezelõ

vezetõjének felmentésére és a vezetõ felett a munkáltatói jogok gyakorlására.

2. § Ha jogszabály vagy kormányhatározat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságát említi,
azon az Alapkezelõt kell érteni.

2. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ

3. § (1) A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK) a miniszter irányítása alatt álló
központi hivatal.

(2) A KSZK önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(3) A KSZK vezetõjét a miniszter határozatlan idõre nevezi ki. A miniszter jogosult továbbá a KSZK vezetõjének

felmentésére és a vezetõ felett a munkáltatói jogok gyakorlására.

3. ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet

4. § (1) Az ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) a miniszter irányítása alatt álló központi
hivatal.

(2) Az Intézet önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(3) Az Intézet vezetõjét a miniszter határozatlan idõre nevezi ki. A miniszter jogosult továbbá az Intézet vezetõjének

felmentésére és a vezetõ felett a munkáltatói jogok gyakorlására.
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II. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. § (1) E rendelet a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló törvénynek a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló
2010. évi LVIII. törvényt módosító rendelkezéseinek hatálybalépésével egyidejûleg lép hatályba.

(2) A Szülõföld Alapról  szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 12.  §-a az alábbi
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Iroda a nemzetpolitikáért felelõs miniszter irányítása alatt álló központi hivatal.”

(3) E § (2) bekezdése e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a bekezdés e rendelet hatálybalépését
követõ második napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 260/2010. (XI. 16.) Korm. rendelete
a Budapest Fõváros Óbudai (Hajógyári) szigeten meg valósuló „Álomsziget” nevû komplex
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról  szóló 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésérõl

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások meg valósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl 
 szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A Budapest Fõváros Óbudai (Hajógyári) szigeten meg valósuló „Álomsziget” nevû komplex nagyberuházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 57/2009. (III. 17.) Korm.
rendelet hatályát veszti.

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

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

A Kormány 1234/2010. (XI. 16.) Korm. határozata
az Európai Bizottság és a Tanács (Ecofin) részére benyújtandó, a túlzott hiány megszüntetésére
vonatkozó tanácsi ajánlás végrehajtásáról  szóló 2010. II. félévi jelentésrõl

A Kormány
1. megtárgyalta a Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa által 2009. július 7-én a túlzott hiány eljárás keretében

kiadott ajánlás meg valósítása érdekében hozott intézkedésekrõl  szóló 2010. II. félévi jelentést (a továbbiakban:
Jelentés);

2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Jelentést nyújtsa be az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak
(Ecofin).

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1235/2010. (XI. 16.) Korm. határozata
az EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggõ egyes kérdésekrõl  szóló 
2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozat módosításáról

1. Az EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggõ egyes kérdésekrõl  szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat) 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. A Kormány engedélyezi, hogy az EU-elnökségi feladatok ellátásával összhangban, a magyar EU-elnökséggel
kapcsolatban létesített új álláshelyek közül, az EU-elnökségi idõszak lezárásával összefüggõ feladatok elvégzése,
illetõleg az elszámolási feladatok ellátása érdekében, ideiglenesen 29 státusz fennmaradjon az EU-elnökséget
meghaladóan is, az alábbiak szerint:
A Külügyminisztérium tekintetében belföldön 14 fõ diplomata 2011. 09. 30-ig, a Magyar Köztársaság EU melletti
Állandó Képviselete tekintetében 10 fõ adminisztratív-technikai ügyintézõ 2011. 08. 31-ig, 1 fõ adminisztratív
ügyintézõ 2011. 12. 31-ig, illetõleg 2 fõ diplomata 2012. 01. 31-ig; a Magyar Köztársaság bilaterális és multilaterális
képviseletek tekintetében 3 fõ diplomata 2012. 01. 31-ig.”

2. A Határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. A Kormány engedélyezi, hogy 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: H.) 1. számú mellékletében meghatározott létszámok e Határozat 2. számú mellékletében
meghatározottak szerint meghaladhatóak legyenek.”

3. A Határozat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. A Kormány engedélyezi, hogy a H. 2. számú mellékletének
a) „1.2. Magyar Szabadalmi Hivatal” sorában meghatározott létszám 2010. január 1-jétõl 2011. július 31-ig 2 fõvel,
b) „6.1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség” sorában meghatározott létszám 2010. szeptember 1-jétõl 2011. július 31-ig
2 fõvel,
c) „3.1. Külképviseletek igazgatása” sorában meghatározott létszám az 1–2. pontokban meghatározott létszámmal,
az ott megjelölt idõszakban
meghaladható legyen.”
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4. A Határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. A jelen határozatban rögzített meghaladhatósági számok, új álláshelyek létesítése tekintetében mind
kormánytisztviselõk, mind munkaszerzõdéssel foglalkoztatottak alkalmazására lehetõség nyílik.”

5. A Határozat 2. számú melléklete helyébe e határozat 1. számú melléklete lép.
6. Ez a határozat a közzétételét követõ harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet az 1235/2010. (XI. 16.) Korm. határozathoz
„2. számú melléklet a 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozathoz

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról  szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat
1. számú mellékletében meghatározott létszámok meghaladhatósága

Összlétszám meghaladhatósága
(fõ, 2010. IX 1–2011. VII. 31. között összesen)

1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 23
2. Belügyminisztérium 10
3. Honvédelmi Minisztérium 10
4. Külügyminisztérium 79
5. Nemzetgazdasági Minisztérium 32
6. Nemzeti Erõforrás Minisztérium 20
7. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 13
8. Vidékfejlesztési Minisztérium 38
Összesen 225”

A Kormány 1236/2010. (XI. 16.) Korm. határozata
az elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelõs
kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a központi költségvetési szervek és azok intézményei, kizárólag költségvetési szerv tulajdonosi
joggyakorlása alatt lévõ, a Magyar Állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mûködésével,
gazdálkodásával összefüggésben keletkezett egyoldalú vagy többoldalú jognyilatkozatokkal összefüggésben
fellelhetõ dokumentumok jogi, gazdasági, szakmai szempontú átvilágítására – 2010. november 9. napjától kezdõdõen 
kétéves idõtartamra – dr. Budai Gyulát kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos ellenõrzési feladatkörében elsõdlegesen
a) összehangolja az 1. pontban meghatározott átvilágítási, ellenõrzési tevékenységet,
b) az érintett szervektõl, szervezetektõl soron kívül adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó

dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen – betekinthet, azokról másolatot
kérhet, a feladatkörébe tartozó tevékenységgel kapcsolatosan jelentést, beszámolót kérhet, egyedi utasítást
adhat egyedi feladat elvégzésére,

c) intézkedhet az átvilágítási tevékenységet végzõ személy, szerv, szervezet kijelölése iránt,
d) szükség esetén a feladatkörrel rendelkezõ miniszter, illetve a Kormány intézkedését kezdeményezheti.
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3. A kormánybiztos jogszabály elõkészítési, illetve véleményezési feladatkörében
a) elõterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elõkészítõ testületek részére,
b) észrevételeket tehet a kormány-elõterjesztésekre, a központi államigazgatási szervek vizsgálati jelentéseire,

valamint a miniszteri rendeletek tervezeteire,
c) közremûködik

ca) az állami, önkormányzati vagyon, így különösen a stratégiai vagyon körébe tartozó vagyontárgyak és
vagyonelemek fejlesztésével, gyarapításával, elidegenítésével és privatizációjával összefüggõ
szabályozással kapcsolatos,

cb) a központi, önkormányzati költségvetésbõl, illetve az Európai Unió költségvetésébõl származó
támogatások jogszerû, hatékony, célszerû, átlátható odaítélésével, felhasználásával, ellenõrzésével
összefüggõ,

cc) a közpénzek felhasználása során kötött szerzõdések tartalmáról, szerzõdéskötési feltételeirõl  szóló
jogszabályok elõkészítésében, szabályozási koncepciók kidolgozásában.

4. A kormánybiztos feladata ellátása során – a nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági ellenõrzést
követõen – a minõsített adatok védelmérõl, illetve a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról  szóló törvényekben foglaltaknak megfelelõen és azok elõírásait betartva köteles eljárni.

5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelõs.
6. A kormánybiztos munkáját a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban mûködõ titkárság segíti.
7. Ez a határozat a közzétételével egyidejûleg lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1237/2010. (XI. 16.) Korm. határozata
a Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselõ személyek kijelölésérõl  szóló
1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 15.  § (8) bekezdés d) pontja, 15/B.  § (7) bekezdés
e) pontja és 17.  § (6) bekezdés f) pontja alapján a következõ határozatot hozza:

1. A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselõ személyek kijelölésérõl  szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm.
határozat 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A Kormány a Balaton Fejlesztési Tanácsban a Kormány képviselõjévé dr. Bóka Istvánt kijelöli.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1238/2010. (XI. 16.) Korm. határozata
az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramról

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy

a) a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) a 2010. évi rendkívüli
események  miatt az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes
agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3.  § (1) bekezdés d), f) és
g) pontja alapján elháríthatatlan külsõ oknak (vis maior) minõsülõ események  miatt kárt szenvedett
mezõgazdasági termelõ vállalkozások számára 6 milliárd forint keretösszeggel meghirdesse az Agrár Forgóeszköz 
Vis Maior Hitelprogramot (a továbbiakban: Program), amely éven belüli és éven túli mezõgazdasági célú hitel
kiváltására is felhasználható; a Programban az a mezõgazdasági termelõ vállalkozás vehet részt, amely
az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) fennállását, vagy az agrárkár-enyhítõ juttatásra  való jogosultságát
a jogszabályban meghatározottak szerint igazolja;
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2010. november 30.
b) az MFB Zrt. a vis maior vagy az agrárkár-enyhítõ juttatásra  való jogosultságra vonatkozó igazolással rendelkezõ

mezõgazdasági termelõ tevékenységet folytató vállalkozások számára a Program keretében a károsodással
arányos mértékben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban:
MFB Tv.) 2.  §-a alapján forgóeszköz hitelt nyújtson;
Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

c) az MFB Zrt. által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz
kapcsolódóan a Program finanszírozásához 6 milliárd forint mértékig a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 57.  §-ának (3) bekezdésében meghatározott keret terhére az MFB
Tv. 5.  §-ának (2) bekezdése alapján a nemzetgazdasági miniszter az MFB Zrt.-vel árfolyam-fedezeti megállapodást
kössön. A Program futamideje az árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 6 év. Az árfolyam-fedezeti
megállapodás jelen határozat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR
devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

2. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a katasztrófa- és elemi kárt szenvedett mezõgazdasági termelõk
hitelfelvételéhez szükséges igazolások Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által történõ kiadása rendjének
kialakításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

3. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1239/2010. (XI. 16.) Korm. határozata
a 2010. május–június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX. Uniós
fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról  szóló 1161/2010. (VII. 30.)
Korm. határozat 7. pontjának végrehajtásáról és a KEOP árvízvédelmi fejlesztési projektek
finanszírozásának biztosításáról

A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KEOP 2011–2013. évi akciótervben biztosítsa a KEOP 2. Vizeink jó kezelése 
prioritáson belül a 2.1.1. Állami árvízvédelmi fejlesztések konstrukcióra 6 180 268 000 Ft, valamint a 2.1.2. Önkormányzati
árvízvédelmi fejlesztések konstrukcióra 2 607 250 875 Ft átcsoportosítását a 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások – Felszíni
víztestek konstrukció terhére.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: az akcióterv elfogadása

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1240/2010. (XI. 16.) Korm. határozata
a Külügyminisztérium fejezeti kezelésû Állami Protokoll alcím részére pótelõirányzat biztosításáról
a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére

1. A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38.  §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében
elrendeli a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékából 410,3 millió forint melléklet szerinti
átcsoportosítását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetõi

Határidõ: azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1240/2010. (XI. 16.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel
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XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

9 Állami Protokoll

249590 1 Államfõi Protokoll kiadásai

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 49,6 
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247412 2 Kormányfõi Protokoll

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi jutattások 15,0 

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

3,0 

3 Dologi kiadások 342,7 

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –410,3 

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

9 Állami Protokoll

249590 1 Államfõi Protokoll 49,6 

247412 2 Kormányfõi Protokoll 360,7 

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 410,3 410,3
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1241/2010. (XI. 16.) Korm. határozata
az integrált ügyfélszolgálatok felállítása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 2010. évi
központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ átcsoportosításról

1. A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38.  § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
az integrált ügyfélszolgálatok felállítása érdekében 544 000 ezer forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el
a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1241/2010. (XI. 16.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Ezer forintban

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
018571 4 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési

Központ
1  Mûködési költségvetés
 1  Személyi juttatások 2 064

2  Munkaadókat terhelõ
járulékok

576

3 Dologi kiadások 10 412
2 Felhalmozási költségvetés

1  Intézményi beruházási
kiadások

2 000

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal

2 Felhalmozási költségvetés
1  Intézményi beruházási

kiadások
256 600

015558 8 Megyei Közigazgatási Hivatalok
 2  Felhalmozási költségvetés

 1  Intézményi beruházási
kiadások

232 048

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2 Célelõirányzatok

243778 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
1  Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 20 300
33 Fejezeti tartalék

010025 1 Fejezeti általános tartalék 20 000
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

001414 19 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka –544 000

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

25120 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 174. szám
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Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám
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emelt
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ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név
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cím-
név

Jog-
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csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

018571 4 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ

15 052

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 256 600

015558 8 Megyei Közigazgatási Hivatalok 232 048

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

243778 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 20 300

33 Fejezeti tartalék

010025 1 Fejezeti általános tartalék 20 000

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:  a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A  támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A miniszterelnök 102/2010. (XI. 16.) ME határozata
a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és mentességeirõl  szóló Jegyzõkönyv
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló 2005. évi L. törvény 5.  § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külügyminiszter együttes elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól 
és mentességeirõl  szóló Jegyzõkönyv (a továbbiakban: Jegyzõkönyv) szövegének – a megerõsítés fenntartásával
történõ – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Jegyzõkönyv szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

3. felhívom a belügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Jegyzõkönyv kihirdetésérõl  szóló törvény
tervezetét a Jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 103/2010. (XI. 16.) ME határozata
a határokat átlépõ vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó,
Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzõkönyv
Részes Felei Találkozóin  való részvételrõl

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

1. egyetértek azzal, hogy a határokat átlépõ vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó,
Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzõkönyv Részes Feleinek
Találkozóin a Magyar Köztársaság Kormányát képviselõ küldöttség vegyen részt;

2. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy a küldöttség tagjait
a külügyminiszterrel egyetértésben jelöljék ki;

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 104/2010. (XI. 16.) ME határozata
az Operatív Programok Monitoring Bizottságai elnökének kinevezésérõl

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl  szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 14.  § 
(2) bekezdése alapján

dr. Szócska Miklóst, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium államtitkárát a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Bizottsága elnökévé,
Bencsik Jánost, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát a Környezet és Energia Operatív Program Monitoring
Bizottsága elnökévé,
Varga Mihályt, a Miniszterelnökség államtitkárát a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottsága
elnökévé,
dr. Homolya Róbertet, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyettesét a Végrehajtás Operatív Program Monitoring
Bizottsága elnökévé,
dr. Völner Pált, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát a Közlekedés Operatív Program Monitoring Bizottsága
elnökévé,
dr. Gál András Leventét, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát az Államreform
Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökévé,
dr. Molnár Ágnest, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát a Regionális Operatív Programok Monitoring
Bizottsága elnökévé,
dr. Fónagy Jánost, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát a Közép-Magyarországi Operatív Program
Monitoring Bizottsága elnökévé,
dr. Czomba Sándort, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát a Társadalmi Megújulás Operatív Program
Monitoring Bizottsága elnökévé
– 2010. november 17-ei hatállyal –

kinevezem,

egyidejûleg az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meg valósuló Operatív Programok Monitoring Bizottságai
elnökének kinevezésérõl  szóló 104/2009. (XII. 11.) ME határozat hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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