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II. Tör vé nyek

2010. évi LXIV. törvény
a közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról*

1. § A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény
(a továbbiakban: Krtv.) 166. §-ának (7) bekezdésében a „2010. július 1-jén” szövegrész helyébe a „2010. december
31-én” szövegrész lép.

2. § (1) Ez a törvény 2010. július 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a törvény a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

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

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el.
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 213/2010. (VII. 2.) Korm. rendelete
a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról  szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról  szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
a következõ 1/A.  §-sal egészül ki.
„1/A.  § (1) A Fõigazgatóság a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, önállóan
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Fõigazgatóság alapító okiratát a miniszter adja ki, s a továbbiakban gyakorolja az alapító szervet megilletõ
jogokat. A Fõigazgatóság tevékenységét a miniszter irányítja: e jogkörében jóváhagyja a Fõigazgatóság szervezeti és
mûködési szabályzatát.
(3) A Fõigazgatóság élén fõigazgató áll. A fõigazgatói beosztást pályázat útján kell betölteni. A fõigazgatót a miniszter
nevezi ki határozatlan idõtartamra. A fõigazgató feletti munkáltatói jogkört a miniszter gyakorolja. A Fõigazgatóság
vezetõjének és alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
(4) A miniszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter a Fõigazgatóság mûködésével kapcsolatos ügyekrõl
havonta egyeztetnek.”

2.  § A Korm. rendelet Melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

3.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A Korm. rendelet 2.  § aa) és e) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,

a 2.  § aa) pontjában a „2006. évi LV. törvény 1.  §-ában” szövegrész helyébe a „2010. évi XLII. törvény 1.  §-ában” szöveg,
5.  § (3) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe
a „miniszter” szöveg, 5.  § (4) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal kormányzati személyügyért felelõs államtitkára”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikai államtitkára” szöveg lép.

4.  § Az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról  szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR 2.)
7.  § (2) bekezdés c) pontjában a „bármely alkalmazottjától” szövegrész helyébe az „az ellenõrzéssel érintett kérdésben
eljáró alkalmazottjától” szöveg lép.

5.  § (1) Hatályát veszti a Korm. rendelet 6–8.  §-a.
(2) Hatályát veszti a KR 2. 7.  § (2) bekezdés b) pontjában az „ , indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat

hátrahagyása mellett – átvételi elismervény ellenében – átvenni” szövegrész.
(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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Melléklet a 213/2010. (VII. 2.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Országgyûlés Hivatala
Köztársasági Elnök Hivatala
Alkotmánybíróság Hivatala
Országgyûlési Biztos Hivatala
Állami Számvevõszék
Közbeszerzések Tanácsa
Országos Rádió és Televízió Testület Irodája
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Miniszterelnökség
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Belügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Külügyminisztérium
Honvédelmi Minisztérium

Magyar Államkincstár
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1139/2010. (VII. 2.) Korm. határozata
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a mûholdas navigációról  szóló
együttmûködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a mûholdas navigációról  szóló

együttmûködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének

– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges

meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetésérõl  szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges

szövegének megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1140/2010. (VII. 2.) Korm. határozata
a Nemzeti Együttmûködésrõl  szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat 
egyes középületekben  való kihelyezésérõl

1. A Kormány – a Nemzeti Együttmûködésrõl  szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat (a továbbiakban:
Nyilatkozat) jelentõségére és az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésére figyelemmel – a következõ határozatot hozza.
a) A központi államigazgatási szervek és területi, helyi szervei, valamint a Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezetei és a katonai igazgatás területi szervei
(a továbbiakban együtt: szerv) által feladatuk ellátása során használt középületekben – a melléklet szerinti
formában – a Magyar Közlönyben közzétett szöveggel, a szerv vezetõje által meghatározott méltó és a középület
sajátosságainak megfelelõ jól látható helyen ki kell helyezni a Nyilatkozatot.

b) A Kormány – tiszteletben tartva az államhatalmi ágak elválasztásának alkotmányos elvét – felkéri a köztársasági
elnököt, az Országgyûlés elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a Legfelsõbb Bíróság elnökét, az országgyûlési
biztosokat, az Állami Számvevõszék elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a helyi és kisebbségi
önkormányzatok választott testületeinek vezetõit, a bíróságok elnökeit és az ügyészségek vezetõit, hogy
az általuk feladatuk ellátása során használt középületekben gondoskodjanak a Nyilatkozat megfelelõ
kihelyezésérõl.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1140/2010. (VII. 2.) Korm. határozathoz

A Nyilatkozat leírása

1. A színes formátumban, méltó minõségben nyomtatott, nyomdai kivitelezésû Nyilatkozatot legalább 50×70 cm
méretû, álló téglalap alakú keretbe kell foglalni.

2. A Nyilatkozat hozzáférhetõségérõl a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gondoskodik. A Nyilatkozat 2010.
július 1-jétõl a megfelelõ minõségû nyomtatáshoz alkalmas formátumban letölthetõ a http://kim.gov.hu/nyilatkozat
honlapról.

3. A tábla megfelelõ állapotáról és szükség szerinti cseréjérõl intézkedni kell.

A Kormány 1141/2010. (VII. 2.) Korm. határozata
az elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelõs
kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a kormányzati átadás-átvétellel, 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. június 6. napjával kezdõdõen kétéves idõtartamra – dr. Papcsák Ferencet kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos ellenõrzési feladatkörében – a 2. pontban foglaltakra is figyelemmel – 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.

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

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