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II. Tör vé nyek

2010. évi LXIX. törvény
a kulturális örökség védelmérõl  szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról*

1.  § A kulturális örökség védelmérõl  szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 20.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Régészeti feltárást a területileg illetékes megyei múzeum (a fõvárosban a Budapesti Történeti Múzeum), valamint
a Magyar Nemzeti Múzeum és más régészeti gyûjtõkörrel rendelkezõ múzeum, a régészeti tanszékkel rendelkezõ
egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete végezhetnek. Az ország területén lévõ régészeti
lelõhely tudományos terv szerinti komplex feltárására a Magyar Nemzeti Múzeumnak elsõbbsége van.”

2.  § A Kötv. 22.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A területileg illetékes megyei múzeum (a fõvárosban a Budapesti Történeti Múzeum) és a beruházó a megelõzõ
feltárásra vonatkozóan írásbeli szerzõdést köt. A feladatellátásba a területileg illetékes megyei múzeum
a gyûjtõterületében érintett, megyei múzeumi szervezethez nem tartozó területi múzeumot kötelezõen bevonja.
A szerzõdésnek tartalmaznia kell a feltárás idõtartamát és annak teljes költségét. A szerzõdés érvényességéhez
a hatóság jóváhagyása szükséges. A szerzõdés jóváhagyására irányuló eljárásra a feltárási engedélyezés szabályait kell
megfelelõen alkalmazni. A feltárás engedélyezése egyben a szerzõdés jóváhagyását is jelenti. A szerzõdésre
egyebekben a polgári jog szabályai az irányadóak.”

3.  § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kötv. Mellékletében az 1. BUDAPEST VI. kerület 39. sorszám alatt szereplõ,

Teréz körút 51–53. címmel rendelkezõ, Nyugati pályaudvar felvételi épületéhez tartozó „28224/9” szövegrész helyébe
a „28224/51” szövegrész lép.

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

2010. évi LXX. törvény
az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosításáról**

1.  § (1) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól  szóló 2008. évi XCIX. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 10.  § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
[A II. kategóriába kell besorolni]
„c) a nemzeti és etnikai kisebbségi színházat, amely évente legalább 100 elõadást tart, saját társulattal legalább két
bemutatót hoz létre, és a megtartott elõadások legalább 75%-a a színház saját elõadása.”

 * A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Tv. 10.  § (4) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
[A IV. kategóriába kell besorolni]
„c) azt a máshova nem sorolt nemzeti és etnikai kisebbségi színházat, amely évente legalább 20 színházi elõadást tart
vagy legalább évi 50 ezer fizetõ nézõje van, és legalább egy bemutatót hoz létre.”

(3) A Tv. 10.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az V. kategóriába kell besorolni azt a szabadtéri színházat, amely évente legalább 20 színházi elõadást tart vagy
legalább évi 50 ezer fizetõ nézõje van, és legalább egy bemutatót hoz létre, valamint a máshova nem sorolt nemzeti és
etnikai kisebbségi színházat.”

2.  § Ez a törvény 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

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

2010. évi LXXI. törvény
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*

1.  § A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 8.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az elsõ évfolyamon kezdõdik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart.
Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre tagolódik, melyek a következõk:
a) az elsõ évfolyamon kezdõdõ és a második évfolyam végéig tartó bevezetõ,
b) a harmadik évfolyamon kezdõdõ és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdõ,
c) az ötödik évfolyamon kezdõdõ és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó,
d) a hetedik évfolyamon kezdõdõ és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztõ
szakasz. A bevezetõ és a kezdõ szakaszban nem szakrendszerû oktatás folyik. A helyi tantervben meghatározottak
szerint az alapozó szakasz kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalkozása idõkeretének legfeljebb ötven százalékában
nem szakrendszerû oktatás is folyhat, az alapozó szakasz fennmaradó idõkeretében és a fejlesztõ szakaszban
szakrendszerû oktatás folyik.”

2.  § A Kt. 70 §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elsõ évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minõsítéssel kell kifejezni, hogy
a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelõen teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és
a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelésére az iskola pedagógiai programja
a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérõ jelölés, illetõleg szöveges értékelés alkalmazását is elõírhatja. Ha
az iskola nem alkalmazza az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakat, de arra iskolaváltás vagy továbbtanulás  miatt
szükség van, a szülõ kérésére köteles a félévi és az év végi minõsítést osztályzattal is elvégezni. Az iskola által
alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra  való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell
meghatározni. Az iskola pedagógiai programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekbõl
a tanuló teljesítményét nem kell értékelni, illetve minõsíteni, továbbá eltekinthet a magatartás és szorgalom
értékelésétõl, minõsítésétõl. A szakiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai elõkészítõ és
szakmai alapozó oktatás, illetve a szakközépiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai
orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajátított ismereteket hány tantárgy keretei között
értékelik és minõsítik, továbbá moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minõsítését.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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3.  § A Kt. 71.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az elõírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az elsõ évfolyamon csak abban az esetben utasítható
évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából  való igazolt és igazolatlan mulasztás  miatt nem
tudta teljesíteni. Ha az iskola szakképzési évfolyamába  való lépés elõfeltétele az érettségi vizsga megléte, a tanuló
akkor is megkezdheti tanulmányait a szakképzési évfolyamon, ha a vizsgát megkezdte, de nem fejezte be.
Tanulmányait azonban az adott évfolyamon csak akkor fejezheti be, ha a tanítási év elsõ félévének utolsó napjáig
az érettségi bizonyítványt megszerezte.”

4.  § A Kt. 128.  §-ának (19) és (20) bekezdései hatályukat vesztik.

5.  § (1) Ez a törvény 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Azok az iskolák, amelyek a Kt. – e törvény 2.  §-ával megállapított – 70.  § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tanulók

teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétõl osztályzattal kívánják minõsíteni, értékelni,
2010. december 31-ig áttekintik pedagógiai programjukat és – ha e törvény hatálybalépéstõl számított hatvan napon
belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános elõírások
alkalmazásától  való eltéréshez – a szükséges változtatásokat átvezetik. Azok az iskolák, melyek az általános iskola
2–4. évfolyamán a szöveges minõsítést, értékelést alkalmazzák, az osztályzatra  való átváltás szabályait helyi
tantervükbe 2010. december 31-ig építik be.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelete
a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról

A Kormány a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 100.  §-ában foglalt felhatalmazás alapján
– az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következõ rendeletet alkotja.

A közigazgatási hivatal jogállása

1.  § (1) Az Ötv. 98.  § (1) bekezdésében meghatározott fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal (a továbbiakban: közigazgatási
hivatal) a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve.

(2) A közigazgatási hivatalt a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter irányítja.

2.  § (1) A közigazgatási hivatal közvetlenül a közigazgatási hivatal vezetõje (a továbbiakban: hivatalvezetõ) által vezetett
szervezeti egységekbõl, továbbá kormányrendelet rendelkezése alapján ágazati szakigazgatási szervekbõl
(a továbbiakban: szakigazgatási szerv) áll.

(2) A hivatalvezetõ vezetése alatt álló szervezeti egységek és a szakigazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek.
(3) A közigazgatási hivatalok létszámkeretét a Kormány szakigazgatási szervi bontásban állapítja meg.
(4) A megyei közigazgatási hivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A fõvárosi közigazgatási hivatal

illetékessége Budapest fõváros területére, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal illetékességi területe Pest megyére
terjed ki.

(5) Kormányrendelet a közigazgatási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében
a megyétõl (fõvárostól) eltérõen is megállapíthatja.

(6) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60/H.  § (2) bekezdése alapján az országos
kisebbségi önkormányzat törvényességi ellenõrzésére a Kormány az országos kisebbségi önkormányzat székhelye
szerint illetékes közigazgatási hivatalt jelöli ki.

(7) A fejlesztési tanács mûködésének törvényességi felügyeletét a fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes
közigazgatási hivatal gyakorolja.

3.  § (1) A közigazgatási hivatal szervezeti egységeként mûködõ ágazati szakigazgatási szervek:
a) szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására,
b) az állami fõépítész az állami fõépítészi feladatok ellátására,
c) építésfelügyelet az építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátására.

(2) Kormányrendelet más területi államigazgatási szervet is a közigazgatási hivatal szakigazgatási szerveként határozhat
meg.

(3) A szakigazgatási szerv a szervet létrehozó kormányrendeletben és egyéb jogszabályban megállapított hatáskörét
önállóan gyakorolja.

(4) A szakigazgatási szervek illetékessége megegyezik a közigazgatási hivatal illetékességével.
(5) A szakigazgatási szervek illetékességi területét kormányrendelet a székhely megyétõl (fõvárostól) eltérõen is

megállapíthatja.
(6) A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

megállapításáról  szóló 2000. évi CXII. törvény 1/1. számú melléklete szerinti, a Balaton kiemelt üdülõkörzethez tartozó
települések tekintetében a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal keretében mûködõ állami fõépítész rendelkezik
különös illetékességgel.
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4.  § (1) A hivatalvezetõt a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
A hivatalvezetõ felett az egyéb munkáltatói jogokat a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter gyakorolja.

(2) Hivatalvezetõnek az a személy nevezhetõ ki, aki felsõfokú végzettséggel és legalább 5 év vezetõi gyakorlattal
rendelkezik.

(3) A hivatalvezetõ minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású kormánytisztviselõ, akinek kinevezése a hivatal vezetésére
a Kormány megbízatásának idejére szól.

(4) A hivatalvezetõ illetménye a kormánytisztviselõi jogviszonyban irányadó illetményalap huszonnyolcszorosát nem
haladhatja meg.

(5) A hivatalvezetõ a helyettes államtitkárt megilletõ juttatásokra jogosult.

5.  § (1) A hivatalvezetõ szakmai munkáját igazgatási hivatalvezetõ-helyettesként fõtitkár segíti.
(2) A fõtitkárt a hivatalvezetõ javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter nevezi ki és menti fel. A fõtitkár

felett az egyéb munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ gyakorolja.
(3) Fõtitkárnak az nevezhetõ ki, aki felsõfokú igazgatásszervezõi, okleveles jogász képesítéssel vagy okleveles

közigazgatási menedzser szakképesítéssel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 év
közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(4) A fõtitkár minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ.
(5) A fõtitkár illetménye a kormánytisztviselõi jogviszonyban irányadó illetményalap huszonnyolcszorosát nem

haladhatja meg.
(6) A fõtitkár a helyettes államtitkárt megilletõ juttatásokra jogosult.

6.  § (1) A szakigazgatási szerv vezetõjének kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához a szakigazgatási szerv által ellátott
államigazgatási feladat szakmai irányítását ellátó ágazati miniszter egyetértése szükséges.

(2) A szakigazgatási szerv vezetõje gondoskodik a szakmai követelmények érvényesülésérõl, gyakorolja a munkáltatói
jogokat a szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi felett.

7.  § (1) A közigazgatási hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
– a szakigazgatási szervekre vonatkozó rendelkezések tekintetében a szakigazgatási szerv által ellátott államigazgatási 
feladat szakmai irányítását ellátó ágazati miniszter véleményének kikérésével – normatív utasításban adja ki.

(2) A közigazgatási hivatal költségvetésének elõkészítése során a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter kikéri
a szakigazgatási szervek tevékenységével összefüggésben a szakigazgatási szerv által ellátott államigazgatási feladat
szakmai irányítását ellátó ágazati miniszter véleményét.

8.  § (1) A szakigazgatási szervek által ellátott feladatok, valamint a közigazgatási hivatal hatáskörébe e kormányrendelet és
külön jogszabályok alapján tartozó államigazgatási feladatok szakmai irányítását ellátó ágazati miniszter
(a továbbiakban: szakmai irányító miniszter) ezen ügyek tekintetében – a pénzügyi és hatékonysági ellenõrzés
kivételével – gyakorolja a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2.  § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjaiban
meghatározott hatásköröket.

(2) A szakmai irányító miniszter írásban tájékoztatja a közigazgatási hivatal vezetõjét a feladatkörét érintõ ágazati
tervekrõl, ágazatpolitikai elképzelésekrõl, a meg valósítás szervezeti és intézményi feltételeire vonatkozó javaslatairól,
valamint – a szakigazgatási szervek vezetõinek meghívásával egyidejûleg – az e szervek vezetõi részére tartandó
szakmai értekezletekrõl.

9.  § (1) A helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter ellátja a helyi önkormányzatok, a kisebbségi
önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenõrzésének, a közigazgatás-szervezésért
felelõs miniszter pedig a közigazgatási hivatalok és a központi államigazgatási szervek területi szervei jogszabályban
szereplõ ellenõrzésének a szakmai irányítását, s ennek keretében gyakorolja a 8.  §-ban meghatározott jogokat.

(2) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter ellátja a közigazgatási hivatalok tevékenységének hatékonysági és
pénzügyi ellenõrzését.

(3) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter a szakmai irányító miniszter közremûködésével ellátja a közigazgatási
hivatalok tevékenységének törvényességi és szakszerûségi ellenõrzését.
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(4) A törvényességi, szakszerûségi és hatékonysági ellenõrzésre vonatkozó részletes szabályokat
a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és mûködési szabályzata határozza
meg, amely az ott meghatározottak szerint átfogó-, téma-, cél- és utóellenõrzés lehet. Átfogó ellenõrzést legalább
négyévenként, téma-, cél-, feladat- vagy utóellenõrzést a munkatervben meghatározott ütemezéssel kell tartani.

(5) A szakigazgatási szervekre is kiterjedõ ellenõrzést a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter a szakmai irányító
miniszter közremûködésével látja el.

10.  § A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter a közigazgatási hivatalok bevonásával kezdeményezi
és ellenõrzi
a) a több ágazatot érintõ kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolását, valamint
b) a közigazgatás korszerûsítésével kapcsolatos feladatok területi összehangolását.

11.  § A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter – a helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenõrzése,
a fejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete és a közigazgatási hatósági ügyek kivételével – meghatározott ügyben 
bejelentésre, illetve kérelemre az illetékességgel rendelkezõ közigazgatási hivatal helyett másik közigazgatási hivatalt
jelölhet ki eljárásra.

12.  § Amennyiben kormányrendelet kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek bármely jogállású területi szervei, 
továbbá az államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve
az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen – szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával – a hivatal
koordinációs és ellenõrzési jogkörébe tartoznak.

A hivatalvezetõ feladatai

13.  § A hivatalvezetõ gyakorolja a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szervek vezetõi, valamint a közigazgatási hivatal
– szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott – szervezeti egységeinek kormánytisztviselõi, valamint
munkavállalói felett.

14.  § A hivatalvezetõ
a) vezeti a közigazgatási hivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési szerv vezetõjének

hatáskörébe utalt feladatokat,
b) gondoskodik a közigazgatási hivatal szakigazgatási szervei feladatai ellátásának feltételeirõl,
c) elkészíti a közigazgatási hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát, gondoskodik a jogszabályban elõírt belsõ

szabályzatok elkészítésérõl.

15.  § (1) A hivatalvezetõ minden évben – a (3) bekezdésben meghatározott szervek bevonásával – az elõzõ évi tevékenységérõl 
 szóló összegzõ jelentést készít.

(2) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter – a közigazgatási hivatal vezetõje által felterjesztett beszámoló alapján –
évente beszámol a Kormánynak a hivatalok tevékenységérõl és a területi államigazgatás helyzetérõl.

(3) A beszámolási kötelezettség kiterjed a közigazgatási hivatal illetékességi területén mûködõ, illetve székhellyel
rendelkezõ központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szervére, továbbá az államigazgatási feladatot
ellátó más szervre és személyre, valamint a polgármesterre és jegyzõre az általuk ellátott államigazgatási feladatokat
érintõen.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt szervek adatok, információk szolgáltatásával közremûködnek a beszámolási feladatok
teljesítésében.

(5) A beszámolónak tartalmaznia kell:
a) a központi államigazgatási szervek területi szervei számára a Kormány, illetve az ágazati feladatokért felelõs

miniszterek által meghatározott ágazatpolitikai célkitûzések érvényesülését, valamint a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházások meg valósítását segítõ államigazgatási feladatok végrehajtásának helyzetét,

b) a közigazgatási hivatal törvényességi ellenõrzési és törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait,
c) a közigazgatási hivatalnak a jegyzõ és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatait,
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d) a (3) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervek mûködésének, tevékenységének tapasztalatait,
e) egyéb, a Kormány által meghatározott szempontokat, valamint
f) a b)–d) pontban meghatározott szerveknél a közérdekû kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos

ügyek intézésének helyzetét.

A közigazgatási hivatal feladatai

16.  § (1) A közigazgatási hivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelõen részt vesz a kormányzati
célkitûzések területi meg valósításában. Ennek keretében koordinációs, ellenõrzési, informatikai tevékenységet,
valamint képzést, továbbképzést szervezõ, összehangoló feladatokat lát el, hatásköröket gyakorol.

(2) A közigazgatási hivatal – a rendvédelmi szervek kivételével – véleményezi a Kormánynak alárendelt szervek területi
szervei vezetõinek kinevezését és megbízásuk visszavonását, javaslatot tehet megbízásuk visszavonására,
kitüntetésükre, jutalmazásukra, kezdeményezheti fegyelmi felelõsségre vonásukat.

(3) A közigazgatási hivatal – a rendvédelmi szervek kivételével – véleményezi a Kormánynak alárendelt szervek területi
szervei létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó
elõterjesztéseket.

(4) A közigazgatási hivatal – a rendvédelmi szervek kivételével – véleményezi a Kormánynak alárendelt szervek területi
szervei létszámának megállapítására és költségvetése megállapítására vonatkozó elõterjesztést, javaslatokat.

(5) A közigazgatási hivatal a (2)–(4) bekezdésben meghatározott véleményét megküldi a közigazgatás-szervezésért
felelõs miniszternek és az államháztartásért felelõs miniszternek, valamint az érintett szerv tevékenységének szakmai
irányítását ellátó, a Kormánynak alárendelt szerv vezetõjének és az érintett területi államigazgatási szerv vezetõjének.

(6) A (2)–(4) bekezdésben foglalt elõ zetes vélemények kikérésének elmulasztása esetén a közigazgatási hivatal jelzéssel él
a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter felé, aki a kérdésben egyeztetési eljárást kezdeményezhet.

17.  § (1) A közigazgatási hivatal kérelemre vagy hivatalból – a rendvédelmi szervek kivételével – a Kormánynak alárendelt
szervek bármely területi szervétõl, a polgármestertõl és a jegyzõtõl az általuk ellátott államigazgatási feladatokat
érintõen, valamint államigazgatási feladatot ellátó más szervtõl és személytõl bármely döntést bekérhet, a szerv
intézkedésérõl tájékoztatást kérhet, illetve – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az iratokba betekinthet.

(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdésben meghatározott szervnél – törvénysértés észlelése esetén – egyeztetõ
eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást
kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a feladatkörében érintett miniszter eljárását kezdeményezi.

(3) A közigazgatási hivatal a (2) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén az érintett döntést hozó
szerv felügyeleti szerve és a feladatkörében érintett szakmai irányító miniszter egyidejû tájékoztatása mellett
kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszternél a (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét.

(4) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter tesz javaslatot
a Kormánynak az Alkotmány 35.  § (4) bekezdése alapján a Kormánynak alárendelt területi szervek törvénybe ütközõ
határozatának vagy intézkedésének megsemmisítésére, illetve megváltoztatására.

18.  § (1) A közigazgatási hivatal, illetõleg a szakigazgatási szerv a jogszabályban megállapított ügyekben hatósági jogkört
gyakorol.

(2) A közigazgatási hivatal ellátja a törvényben, illetve kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb államigazgatási
feladatokat.

Koordináció

19.  § (1) A közigazgatási hivatal koordinációs feladat- és hatáskörében
a) gondoskodik a több ágazatot érintõ kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról,
b) gondoskodik a fõvárosi, megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium) létrehozásáról,

mûködésérõl, ügyrendjének elõkészítésérõl,
c) a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet-politikáért felelõs miniszter által meghatározottak szerint

közremûködik a központi közszolgálati nyilvántartás mûködtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
d) közremûködik a közigazgatás korszerûsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok

területi összehangolásában, szervezésében,
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e) tájékoztatást kérhet a koordinációs és ellenõrzési jogkörébe tartozó központi államigazgatási szervek területi
szerveinek vezetõitõl,

f) kezdeményezheti a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati
rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bõvítéséhez,
valamint

g) gondoskodhat a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elõsegíti
annak naprakész mûködését.

20.  § (1) A kollégium a közigazgatási hivatal véleményezõ, összehangolást elõsegítõ testülete. A hivatalvezetõ
a) vezeti a kollégiumot,
b) az ügyrendben meghatározott idõközönként, illetve szükség szerint összehívja a kollégium ülését, gondoskodik

a napirendek, az állásfoglalások elõkészítésérõl, valamint
c) szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a koordinációs és ellenõrzési jogkörébe nem tartozó közigazgatási

szervek vezetõit. A megyei közgyûlés elnöke és a fõpolgármester, valamint a megyei jogú városok polgármesterei
a kollégium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

(2) A kollégium elnöke a hivatalvezetõ, tagjai a hivatal fõtitkára, a központi államigazgatási szervek bármely jogállású
területi szerveinek vezetõi, a szakigazgatási szervek vezetõi, valamint a közigazgatási hivatal szervezeti és mûködési
szabályzatában meghatározott szervezeti egységek vezetõi.

(3) A kollégium ülésén tanácskozási joggal vehet részt az elnök által meghívott államigazgatási feladatot ellátó más
szervezet vezetõje.

(4) A kollégium ügyrendjét a hivatalvezetõ terjeszti elõ és a kollégium állapítja meg. A kollégium testületként mûködik,
mûködésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza.

21.  § A kollégium
a) elemzi és értékeli a kormányzati feladatok területi meg valósításának helyzetét, a közigazgatási hivatal, a központi

államigazgatási szervek területi szervei és a helyi önkormányzatok együttmûködésének, továbbá
az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait, a közigazgatási szervek államigazgatási
hatósági ügyintézését,

b) egyezteti és értékeli az ellenõrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenõrzési tervek tartalmáról, ütemezésérõl,
végrehajtásáról,

c) elõmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és mûködését,
d) értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz ki

a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan,
e) elemzi a központi államigazgatási szervek területi szerveinek és az érdek-képviseleti szervek, köztestületek

együttmûködését, ajánlást dolgozhat ki az együttmûködések továbbfejlesztésére,
f) véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési

döntéseinek tervezeteit, elõmozdítja a területi szinten összehangolt ügyvitel-, informatika- és
szervezetfejlesztést,

g) értékeli, véleményezi a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási rendjét, ügyfélszolgálati tevékenységét,
módszertani segítséget nyújt az összehangolt ügyfélfogadási rend, ügyfélszolgálati tevékenység
meg valósításhoz,

h) figyelemmel kíséri és közigazgatási hatásait tekintve értékeli a területi társadalmi-gazdasági reálfolyamatokat;
az állami feladat felmerülésével járó vagy államigazgatási szervek közremûködését igénylõ országos kihatással
bíró, vagy kiemelkedõ területi jelentõségû társadalmi-gazdasági problémákat jelzi a közigazgatás-szervezésért
felelõs miniszternek; elõsegíti az állami és területi államigazgatási szervek koordinált közremûködõi
tevékenységét a problémák kezelésében.

22.  § (1) A központi államigazgatási szervek területi szervei valamint a rendvédelmi szervek területi szervei feladataik ellátása
során kötelesek együttmûködni.

(2) A hivatalvezetõ szükség szerint fõvárosi vagy megyei koordinációs értekezletet hívhat össze egyes, több ágazatot
érintõ feladat ellátásának elõmozdítására, a központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a rendvédelmi
és más szervek vezetõit ideiglenes bizottság alakítására kérheti fel.
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Ellenõrzés

23.  § (1) A közigazgatási hivatal ellenõrzési feladat- és hatáskörében a központi államigazgatási szervek bármely jogállású
területi szervei vonatkozásában
a) gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenõrzési terveinek összehangolásáról,

egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzésérõl,
b) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítõ ellenõrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról,
c) ellenõrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetõinek a kormánytisztviselõi és a közalkalmazotti

jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, illetve külön jogszabályban
meghatározottak szerint kormányzati szolgálati ellenõrzést végez,

d) ellenõrzi – az illetékes ügyészséggel egyeztetett ellenõrzési terv és program szerint – a központi államigazgatási
szervek területi szervei tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 szóló törvény végrehajtását, ezen szervek hatósági tevékenységének jogszerûségét,

e) ellenõrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenõrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésrõl,
valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt
adatok nyilvántartásáról és védelmérõl, a közérdekû adatok nyilvánosságáról  szóló jogszabályok végrehajtását,

f) az informatikáért és a közigazgatási informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs
miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között ellenõrzi a központi államigazgatási
szervek területi szervei infokommunikációs rendszereinek üzemeltetését, az üzemmenet-folytonosság
biztosításának feltételeit, a megfelelõ személyi és szakmai feltételek meglétét, valamint az informatikai
üzemeltetés kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak  való megfelelõségét.

(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdés c)–f) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult
a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetõitõl e feladata tekintetében határidõ tûzésével adatokat,
felvilágosítást kérni, e szervek irataiba – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – betekinteni.

(3) A közigazgatási hivatal az ellenõrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti jogkört gyakorló szervet, illetve
az ágazati minisztert, szükség esetén – különösen, ha jogszabálysértést tapasztal – kezdeményezi intézkedését,
gyakorolja a 30.  §-ban meghatározott jogait.

(4) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter gondoskodik az ellenõrzések tervezésének és végrehajtásának egységes 
rendjérõl.

24.  § A közigazgatási hivatal a helyi önkormányzati szervek tekintetében
a) külön jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenõrzést végez,
b) ellenõrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenõrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésrõl,

továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelmérõl, a közérdekû adatok nyilvánosságáról  szóló
jogszabályok végrehajtását.

Informatika

25.  § (1) A közigazgatási hivatal az e-közigazgatásért felelõs miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei
között közremûködik a közigazgatási informatikai tevékenység területi összehangolásában.

(2) A közigazgatási hivatal ellátja a választásokkal, népszavazásokkal összefüggõ informatikai feladatokat.
(3) A közigazgatási hivatal közremûködik az önkormányzati rendeletek elektronikus közzétételében.

Képzés, továbbképzés

26.  § (1) A közigazgatási hivatal a kormánytisztviselõk és köztisztviselõk képzése, továbbképzése körében
a) éves terv alapján szervezi a fõvárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati

szervek köztisztviselõinek képzését, továbbképzését,
b) oktatási-módszertani központként közremûködik a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet-politikáért

felelõs miniszternek a köztisztviselõk és kormánytisztviselõk képzésével, továbbképzésével, valamint
a szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában; a Kormány középtávú
továbbképzési tervében meghatározott módszertani feladatok végrehajtásában,
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c) gondoskodik a közigazgatási versenyvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, továbbá külön jogszabály által 
meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek elõkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezésérõl és
lebonyolításáról,

d) elõmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a központi
államigazgatási szervek területi szervei vezetõinél, a feladatkörében érintett miniszternél,

e) közremûködik a helyi önkormányzatok, valamint a kisebbségi önkormányzatok tisztségviselõinek, képviselõinek
képzésében,

f) összehangolja a központi államigazgatási szervek területi szervei feladatkörébe tartozó, kormánytisztviselõket és
köztisztviselõket érintõ képzési, továbbképzési feladatok ellátását,

g) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges 
intézkedéseket,

h) összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelõen megszervezi a közigazgatási
ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselõi
vizsgarendszerben az informatikai követelményeket.

(2) A közigazgatási hivatal összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus
ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelõ nyilvánosságát, terjeszti
az elektronikus ügyintézés módszereit.

A közigazgatási hivatal egyéb feladatai

27.  § (1) A Kormány – ha törvény vagy nemzetközi szerzõdés másképpen nem rendelkezik – a külföldi hatósági határozat
végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a közigazgatási hivatalt jelöli ki.

(2) A közigazgatási hivatal döntés-elõkészítõ és javaslattevõ szervként közremûködik a Kormánynak az Alkotmány 19.  §
(3) bekezdés l) pontja szerinti javaslattételi jogosultsága, valamint az Ötv. 95.  § d) és e) pontjaiban meghatározott
feladatai ellátásában, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek az Ötv. 96.  § a), c) és d) pontjaiban, valamint
a szakmai irányító miniszternek az Ötv. 97.  §-ában meghatározott feladatai ellátásában.

Eljárási szabályok

28.  § (1) Ha a központi államigazgatási szerv területi szervének illetékessége a hivatal illetékességi területétõl eltérõ területre
terjed ki, a közigazgatási hivatal jogköreit a területi szerv székhelye szerinti hivatal gyakorolja. A fõvárosi közigazgatási
hivatal vezetõje gyakorolja a hivatalvezetõ jogait, ha a területi szerv illetékessége a fõvárosra és megyére terjed ki.
E jogkörben tett intézkedésrõl a közigazgatási hivatal tájékoztatja az érintett közigazgatási hivatalokat.

(2) Ha a közigazgatási hivatal nem az (1) bekezdésben említett területi szerv székhelye szerinti megyében, de annak
illetékességi területén mûködik, feladatainak ellátása érdekében gyakorolhatja a 19.  § (1) bekezdésének a), d) és
e) pontjaiban meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedésérõl tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti
közigazgatási hivatalt.

29.  § A közigazgatási hivatal, valamint a szakigazgatási szerv vezetõje az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási
hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult
a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni,
b) a polgármesteri hivatalnál, körjegyzõségnél, megyei közgyûlés hivatalánál, fõpolgármesteri hivatalnál, hatósági

igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenõrzést tartani.

30.  § (1) A közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv a 29.  §-ban meghatározott szervek ellenõrzése során feltárt vagy más
módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén
a) felügyeleti eljárást kezdeményez vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket,
b) felhívja az ügyben ellenõrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre,
c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervet,
d) jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,
e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetõeljárást kezdeményez.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a közigazgatási hivatal, a szakigazgatási
szerv megkeresését érdemben megvizsgálni és saját intézkedésérõl vagy annak mellõzése okáról a hivatalt,
a szakigazgatási szervet – a megkereséstõl számított 30 napon belül – tájékoztatni.

Záró rendelkezések

31.  § (1) Ez a rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szervérõl  szóló 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet.

32.  § (1) A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal a regionális államigazgatási hivatal általános jogutódja. A regionális
államigazgatási hivatalok jogutódlásáról a melléklet rendelkezik.

(2) A jogutódlás részleteire vonatkozóan a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter, mint fejezetet irányító miniszter
külön intézkedést ad ki.

(3) Amennyiben kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a szakigazgatási szervvé váló területi államigazgatási szerv
jogutóda a közigazgatási hivatal.

33.  § (1) A közigazgatási hivatal alapító okiratát a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter adja ki.
(2) A közigazgatási hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának kiadása során a közigazgatás-szervezésért felelõs

miniszter és a szakigazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter közötti vitás kérdésekben a miniszterelnök dönt.
(3) A közigazgatási hivatal vezetõje és a szakigazgatási szerv irányításáért felelõs miniszter között a szakigazgatási szerv

vezetõjének kinevezésével kapcsolatos vitás kérdésekben a miniszterelnök dönt.

34.  § (1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel rendelkezõ 
helyi önkormányzati szerven polgármestert, jegyzõt és a képviselõ-testület hivatala ügyintézõjét, valamint
önkormányzati intézmény vezetõjét kell érteni.

(2) E rendeletben polgármester alatt a fõpolgármestert és a megyei közgyûlés elnökét, jegyzõ alatt a fõjegyzõt és
a körjegyzõt is érteni kell.

(3) E rendelet alkalmazásában központi államigazgatási szervek területi szerve alatt a központi államigazgatási szervekrõl, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó központi
államigazgatási szervek területi szerveit kell érteni.

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

Melléklet a 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelethez

Regionális államigazgatási hivatal Jogutód Székhely

Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal

Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal

Gyõr

Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Szombathely
Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Zalaegerszeg

Közép-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Székesfehérvár
Komárom-Esztergom Megyei

Közigazgatási Hivatal
Tatabánya

Veszprém Megyei Közigazgatási
Hivatal

Veszprém

Dél-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal

Baranya Megyei Közigazgatási
Hivatal

Pécs

Somogy Megyei Közigazgatási
Hivatal

Kaposvár

Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Szekszárd
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Regionális államigazgatási hivatal Jogutód Székhely

Közép-magyarországi Regionális
Államigazgatási Hivatal

Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Budapest
Budapest Fõváros Közigazgatási

Hivatala
Budapest

Észak-magyarországi Regionális
Államigazgatási Hivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal

Miskolc

Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Eger
Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Salgótarján

Észak-alföldi Regionális
Államigazgatási Hivatal

Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási
Hivatal

Debrecen

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közigazgatási Hivatal

Szolnok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal

Nyíregyháza

Dél-alföldi Regionális
Államigazgatási Hivatal

Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási
Hivatal

Kecskemét

Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Békéscsaba
Csongrád Megyei Közigazgatási

Hivatal
Szeged

A Kormány 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelete
az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendõ dokumentációjának tartalmáról

A Kormány a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404.  § (1) bekezdés f) és p) pontjában, továbbá az épített környezet
alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) Építési beruházás esetén az ajánlatkérõnek a dokumentációt, illetve versenypárbeszéd esetén az ismertetõt
az 1. melléklet szerinti tartalommal kell elkészítenie.

(2) A mûemlékekkel kapcsolatos építési beruházások dokumentációjának az 1. mellékletben foglaltakon kívül legalább
a 2. melléklet szerinti – az építési engedélyben jóváhagyott – dokumentumokat is tartalmaznia kell.

2.  § (1) A kivitelezésre irányuló építési beruházás esetén a dokumentáció tartalmát az 1. mellékletben elõírt általános
követelmények figyelembevételén túl úgy kell megállapítani, hogy annak tartalmaznia kell legalább
a) a meglévõ építményre, illetve az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket, mûszaki

leírásokat és terveket, a munkavégzést érintõ mûszaki szakvéleményeket (pl. a meglévõ szerkezetek
felhasználhatóságára vonatkozó tartószerkezeti, közegészségügyi, biztonsági megállapításokat és
követelményeket),

b) azon jogszabályok megjelölését, amelyeknek  való megfelelést az ajánlatkérõ érvényességi feltételként határozza
meg,

c) a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket,
d) a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket (pl. idõbeli, térbeli korlátozások, idõjárási körülmények),
e) az ajánlattevõtõl kért javasolt technológiai, munkaszervezési vagy egyéb leírást.

(2) Ha az építõipari kivitelezési tevékenységrõl  szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Épkiv.)
meghatározott kivitelezési dokumentáció az engedélyezési dokumentációval együtt elkészült, a kivitelezésre irányuló 
építési beruházás esetén a dokumentáció tartalmát az 1. mellékletben elõírt általános követelmények
figyelembevételén túl úgy kell összeállítani, hogy az egyértelmûen tegye lehetõvé eltérõ kivitelezési technológiák,
építési módok alkalmazását és összevethetõségét.
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(3) A dokumentációban az ajánlatkérõnek – a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
58.  §-ával és 190.  §-ával összhangban – részletesen meg kell határoznia, hogy az építési beruházás során, illetve
a tervezett és felhasznált anyagokra, késztermékekre és berendezésekre vonatkozóan mely szabványok alkalmazását
kívánja meg, és az azoknak  való megfelelõség igazolása milyen módon történik, ha annak módját jogszabály nem írja
elõ.

3.  § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. július 10-én lép hatályba.
(2) Az 1. és a 2.  §, a 4.  § b) pontja, valamint az 5.  § 2010. július 25-én lép hatályba.
(3) A 4.  § c) pontja 2010. szeptember 15-én lép hatályba.

4.  § Hatályát veszti
a) a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodásról és az átláthatósági biztosok

nyilvántartásának vezetésérõl  szóló 113/2010. (IV. 13.) Korm. rendelet;
b) – az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól  szóló 162/2004. (V. 21.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Épbr.) 1–8/B.  §-a, 16.  §-a, 1. és 2. számú melléklete;
– az Épkiv. 8.  § f) és g) pontja, 17.  § (2) bekezdés a) pontja és 17.  § (4) bekezdés a) pontja;

c) az Épbr.

5.  § (1) Az Épkiv. 1.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében e rendelet rendelkezéseit a Kbt.-ben és a Kbt.
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A Kbt. hatálya alá tartozó építési
beruházások esetében nem lehet alkalmazni a 2. § e), f), h)–j) pontját, a 3–4.  §-t, a 17–21/A.  §-t, továbbá a 31.  §
(5) bekezdését.”

(2) Az Épkiv. 17.  § (4) bekezdés b) pontjában a „Kincstár” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár)” szöveg lép.

6.  § Ezt a rendeletet a hatálybalépését követõen megkezdett közbeszerzési eljárásokban, az azokban kötött szerzõdésekre
és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. A már folyamatban lévõ közbeszerzési
eljárásokban, az azokban kötött szerzõdésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokban az Épbr. és 
az Épkiv. e rendelettel hatályon kívül helyezésre kerülõ rendelkezéseit, valamint e rendelet 5.  § (1) bekezdés szerinti
módosulás elõtti szövegét kell továbbra is alkalmazni.

7.  § (1) A 4.  § és az 5.  § 2010. szeptember 16-án hatályát veszti.
(2) Ez a § 2010. szeptember 17-én hatályát veszti.

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

1. melléklet a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelethez

A kivitelezésre irányuló építési beruházás ajánlatkérési dokumentációjának tartalma

1. Általános követelmények
1.1. A dokumentáció tartalma az e rendeletben meghatározott követelmények szerint készített írásos dokumentumok és

tervrajzok összessége. A dokumentációt a jogerõs építési vagy létesítési hatósági engedély és a hozzá tartozó
dokumentáció alapján kell elkészíteni a következõ esetek kivételével:

1.1.1. ha az építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött,
1.1.2. az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó forrásból támogatott, az épített környezet alakításáról és védelmérõl

 szóló törvény szerinti sajátos építményfajta kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás esetén,
1.1.3. vízilétesítmény meg valósítására irányuló közbeszerzési eljárás esetén,
1.1.4. a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 3.  § k)–q) pontjában meghatározott tevékenységek végzéséhez 

szükséges építmények meg valósítására irányuló közbeszerzési eljárás esetén,
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1.1.5. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások meg valósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl  szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházások esetén.

1.2. A dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelõ szakterületi sajátosságoknak, tartalmi
követelményeknek megfelelõ részletezettséggel:

1.2.1. az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét,
1.2.2. a kész állapotra vonatkozó mûszaki és minõségi követelményeket,
1.2.3. az építmény meg valósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat,
1.2.4. az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minõsülõ, de azzal együtt elkészítendõ munkákat.
1.3. A dokumentációt legalább az e rendeletben meghatározott általános tartalommal, az építmény jellegének megfelelõ

szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelõen, az egyes munkarészeket a szükséges
szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni.

1.4. A dokumentáció lehet az e rendelet elõírásainak megfelelõ kivitelezési dokumentáció is.
2. Részletezett követelmények
2.1. Alapadatok, okiratok:
2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képezõ építmény, építési tevékenység jellemzõ adatai:
2.1.1.1. az építmény, építési tevékenység elõírások szerinti szabatos megnevezése,
2.1.1.2. az építési munkahely megjelölése,
2.1.1.3. az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítõképessége, kapacitása, befogadóképessége,

férõhelyszáma, jellemzõ mérete stb.),
2.1.1.4. az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bõvítés, bontás stb.),
2.1.1.5. az építés kívánt kezdési és befejezési idõpontja.
2.1.2. Elõzmény okiratok (másolatban):
2.1.2.1. jogszabályban meghatározott esetekben jogerõs, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedély,
2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek.
2.1.3. Az ajánlatkérõ által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
2.1.3.1. az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérõ körülmények és környezeti tényezõk (forgalom folyamatos

fenntartása, más vállalkozónak egyidejûleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és
örökségvédelmi követelmények, munkavégzési idõszak korlátozása stb.),

2.1.3.2. a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építõgép, kivitelezési tervek stb.
rendelkezésre bocsátása).

2.2. Közbeszerzési mûszaki leírás a Kbt. 58.  §-a és 190.  §-a szerint:
2.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása:
2.2.1.1. telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés, üzemeltetés stb.,
2.2.1.2. az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok kialakításának,

követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes meghatározása.
2.2.2. A tervezett mûszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek 

stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása:
2.2.2.1. az anyagminõségek és egyéb követelmények, figyelembe veendõ szabványok, mûszaki követelmények

meghatározásával,
2.2.2.2. részletesen ismertetve a javasolt és a mûszaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat,
2.2.2.3. megjelölve az egyenértékû alternatív mûszaki megoldások lehetséges körét.
2.2.3. Minõségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése.
2.3. Mûszaki tervek:
2.3.1. helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, a meglévõ, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett

építményeket, növényzetet, jellemzõ terepmagasságokat, az építmények, illetve energia- és közmûhálózataik
összefüggéseinek áttekintését,

2.3.2. általános tervek és alaprajzok, vízszintes és függõleges metszetek, hossz-szelvények, keresztszelvények, nézetek stb.,
amelyekbõl az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései stb.
megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenõrizhetõ, továbbá a kivitelezéshez szükséges további részlet és
technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb mûszaki tervek elkészíthetõk,

2.3.3. részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, amelyek az általános
terveken kellõen nem ábrázolhatók.

2.4. A Kbt. 54.  § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás.
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2. melléklet a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelethez

Mûemlékekkel kapcsolatos követelmények
1. A mûemlékkel kapcsolatos építési beruházások esetén kivitelezésre irányuló ajánlatkérési mûszaki dokumentáció

az 1. mellékletben foglaltakon kívül tartalmazza az építési engedélyben jóváhagyott következõ dokumentumokat:
1.1. építéstörténeti összefoglalás,
1.2. archív tervek és fényképek másolata,
1.3. kutatási dokumentáció (mûemléki épületkutatási dokumentációk, épületdiagnosztikai vizsgálatok).
2. Ha a mûemlékkel kapcsolatos építési beruházás az építési engedély szerint restaurálási tevékenységet is tartalmaz,

az építési beruházási dokumentáció tartalmazza az 1. pontban foglaltakon túl a következõ dokumentumokat:
2.1. a restaurálás tárgyának felmérése, állapotleírása, fotódokumentáció a látható károsodásokkal,
2.2. az esetleges korábbi restaurálások dokumentációja,
2.3. az elõírt beavatkozások, eljárások, a felhasználandó anyagok leírása,
2.4. az esztétikai helyreállítási javaslat,
2.5. a kezelések várható eredményei és kockázata.

A Kormány 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelete
a Balassi Intézet létrehozásáról  szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés
a)–b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A Balassi Intézet létrehozásáról  szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1.  § A Kormány felismerve annak szükségességét, hogy
a) a nemzeti együttmûködés rendszerében a nemzetpolitikai prioritásoknak hatékony képviseletet és stratégiailag
összehangolt kommunikációt kell biztosítani,
b) a magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek közösségéhez, közös értékeink hazai és nemzetközi
megismertetése, a tudatos, értékorientált országkép-építés, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és 
kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, a magyar–magyar kapcsolatok folyamatos fejlesztése elsõdleges nemzeti érdek,
c) az országkép-építés összetett tevékenység, amely magyarságpolitikai, stratégiai kommunikációs, kulturális,
kulturális-diplomáciai, külpolitikai, turisztikai, befektetést ösztönzõ, innovációs, valamint oktatási-tudományos
feladatok egymástól el nem választható egységét jelenti,
d) az a)–c) pontban foglaltak biztosítása érdekében operatív, megfelelõ tudásközpontra és infrastruktúrára van
szükség,
az ezzel összefüggõ egyes állami feladatok ellátására létrehozza a Balassi Intézetet.”

2.  § (1) A Rendelet 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Balassi Intézet központi hivatal. A Balassi Intézetnek a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló törvény szerinti irányítását – a 2.  § (5)–(6) bekezdésében, valamint
az 5.  §-ban foglaltak szerint – a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.”

(2) A Rendelet 2.  §-a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Balassi Intézet külföldi magyar intézetek igazgatásáért felelõs szervezeti egysége vezetõjének kinevezése
a kultúráért felelõs miniszterrel, valamint a külpolitikáért felelõs miniszterrel lefolytatott elõ zetes egyeztetést
követõen történik.
(6) A Balassi Intézet külföldi magyar intézetek igazgatásáért felelõs szervezeti egysége a tevékenységének végzése
során szorosan együttmûködik a kultúráért felelõs miniszterrel, valamint a külpolitikáért felelõs miniszterrel.
(7) A Balassi Intézet fõigazgatója – a miniszter átruházott hatáskörében eljárva – szakmai felügyeleti jogot gyakorol
a Hungarofest Nonprofit Kft., a Millenáris Nonprofit Kft. és a Design Terminál Nonprofit Kft. tevékenysége felett.
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A szakmai felügyelet tartalmát az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 120.  § c) pontja szerint megkötött megállapodás rögzíti.”

3.  § A Rendelet a következõ 2/A.  §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) Az országkép-építés stratégiai irányai meghatározásának elõsegítése, valamint a Balassi Intézet szakmai
tevékenysége hatékonyságának növelése érdekében, Szakmai Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület)
mûködik közre.
(2) A Testület tagjai
a) a miniszter által delegált négy,
b) a nemzeti erõforrás miniszter által delegált kettõ,
c) a külügyminiszter által delegált egy,
d) a nemzetgazdasági miniszter által delegált egy,
e) a nemzeti fejlesztési miniszter által delegált egy,
f) a vidékfejlesztési miniszter által delegált egy, valamint
g) a honvédelmi miniszter által delegált egy
képviselõ.
(3) A Testület vezetõjét a miniszter nevezi ki a miniszter által delegált képviselõk közül.
(4) A Testület ügyrendjét saját maga határozza meg, amelyet a miniszter hagy jóvá.
(5) A Testület minden év június 30. napjáig tájékoztatót készít a Kormány részére a Balassi Intézet által elkészített
tárgyévi tevékenységrõl  szóló beszámolóról, valamint véleményezi a Balassi Intézet tárgyévet követõ évre vonatkozó
alaptevékenységébe tartozó feladatai körében tervezett intézkedésekeit.
(6) A Testület a tevékenységérõl negyedévente beszámol a miniszternek, a nemzeti erõforrás miniszternek, valamint
a külügyminiszternek.”

4.  § (1) A Rendelet 3.  § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:
„A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a magyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez  való eljuttatása,
közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai
érdekek, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében
– a külföldi magyar intézetek útján – ellátja az alábbi feladatokat:”

(2) A Rendelet 3.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a magyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez  való eljuttatása, közös
értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon
inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében – a külföldi magyar
intézetek útján – ellátja az alábbi feladatokat:)
„b) figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási és tudományos életét, az egyetemes magyar érdekekhez és
kultúrához  való viszonyát, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az érdekelt minisztériumokat és más hazai
intézményeket;”

(3) A Rendelet 3.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a magyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez  való eljuttatása, közös
értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon
inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében – a külföldi magyar
intézetek útján – ellátja az alábbi feladatokat:)
„d) segítséget nyújt a magyarság jó hírének határon túli megalapozásához és fejlesztéséhez, részt vesz a magyar
kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési irányelveinek és programjának a kidolgozásában;”

(4) A Rendelet 3.  § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a magyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez  való eljuttatása, közös
értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon
inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében – a külföldi magyar
intézetek útján – ellátja az alábbi feladatokat:)
„g) közremûködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási kapcsolatok ápolásában,
elõsegíti magyar nemzeti identitásuk megõrzését;”
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(5) A Rendelet 3.  § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Balassi Intézet a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elõsegítése érdekében szakkollégiumi
rendszert tart fenn és mûködtet, amely útján ellátja az alábbi feladatokat:)
„c) a magyar felsõoktatás külföldi népszerûsítésével és a határon túli magyar felsõoktatással kapcsolatos kutatási
feladatokat végez.”

5.  § A Rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külföldi magyar intézetek az országkép-építést és a magyarság jó hírének a terjesztését, valamint ezen belül
kulturális, tudományos és oktatási célokat szolgáló intézmények, amelyek irányítását a miniszter – a (2) bekezdésben
meghatározottak vonatkozásában a külügyminiszterrel együttmûködve – a Balassi Intézet útján látja el.”

6.  § A Rendelet 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külföldi magyar intézet alapításáról, megszüntetésérõl, típusa megváltoztatásáról vagy fiókintézet létesítésérõl,
megszüntetésérõl a Magyar Köztársaság Kormánya a miniszternek a külügyminiszterrel közös – a nemzeti erõforrás
miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a nemzeti fejlesztési miniszterrel egyeztetett – javaslata alapján 
dönt.”

7.  § A Rendelet
a) 4.  § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (2) bekezdés b) pont 1. alpontjában a „külföldi kulturális intézet”

szövegrész helyébe a „külföldi magyar intézet” szöveg,
b) 4.  § (2) bekezdés a) pontjában, 7.  § (4) bekezdés a) pontjában a „külföldi kulturális intézetek” szövegrész helyébe

a „külföldi magyar intézetek” szöveg,
c) 5.  § (2) bekezdésében a „Külföldi kulturális intézet” szövegrész helyébe a „Külföldi magyar intézet” szöveg,
d) 7.  § (5) bekezdésében a „külföldi kulturális intézetben” szövegrész helyébe a „külföldi magyar intézetben” szöveg,

a „külföldi kulturális intézetekben” szövegrész helyébe a „külföldi magyar intézetekben” szöveg
lép.

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

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozata
az EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány az EU Duna Régió Stratégiával (a továbbiakban: Stratégia) összefüggõ kormányzati tevékenység
irányítására – 2011. június 30-ig terjedõ idõszakra – Barsiné Pataky Etelkát kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos
a) elõkészíti a Kormány programjának keretei között a Stratégiára vonatkozó magyar álláspontot és gondoskodik

annak végrehajtásáról,
b) elõkészíti és a Kormány részére elfogadásra benyújtja az Európai Unió Bizottságával és a Stratégia

végrehajtásában részt vevõ államokkal a Stratégia végrehajtása során folytatandó tárgyalásokra  szóló
felhatalmazást,

c) közremûködik az Európai Unió Tanács 2011-es magyar elnöksége programjának kidolgozásában és
végrehajtásában,

d) összehangolja a Stratégia végrehajtásában részt vevõ civil szervezetek tevékenységét, figyelemmel kíséri és
szükség szerint koordinálja a magyar szervezetek részvételét a Stratégia végrehajtására irányuló projektekben.

3. A kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében
a) elõterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elõkészítõ testületek részére, szükség esetén

a Kormány intézkedését kezdeményezheti,
b) képviseli a Kormányt külföldön és az Európai Unió intézményei elõtt,
c) véleményezi a Kormány féléves munkatervének tervezetét,
d) észrevételeket tehet a kormány-elõterjesztésekre, a jelentésekre, valamint a miniszteri rendeletek tervezeteire,

valamint
e) a feladatkörét érintõ kormány-elõterjesztés tárgyalása esetén részt vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten.

4. A Kormány felhívja a stratégia végrehajtásában érintett irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy
a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos
rendelkezésére.

5. A kormánybiztost a tevékenységének ellátásában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban mûködõ titkárság
segíti. A titkárság három fõbõl áll. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium mindenkori engedélyezett belföldi
létszáma ezzel a három fõvel meghaladható. A titkárságon belül mûködik az EU Duna Régió Stratégia nemzeti
koordinátora. A titkársághoz az erre a célra a Nemzetgazdasági Minisztériumból, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumból, a Vidékfejlesztési Minisztériumból és a Nemzeti Erõforrás Minisztériumból kirendelt
kormánytisztviselõk tartoznak.

6. A Bõs-Nagymarosi Vízlépcsõrendszerrel kapcsolatos kérdéskör nem képezi a kormánybiztos feladatát.
7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozata
az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatokról

A Kormány az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében az alábbiakról határoz:
1. Elõ kell készíteni a Kormány álláspontját, különösen a 11 benyújtott magyar programterület felülvizsgálata alapján

dönteni kell a magyar vezetõ koordinátori törekvésekrõl, prioritási területekrõl és egyéb kérdésekrõl, figyelemmel
az Európai Bizottsággal és más tagállamokkal folytatott konzultációkra.

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

Határidõ: az európai bizottsági és tagállami konzultációkhoz igazítottan folyamatosan.
2. Ki kell dolgozni és a Kormány elé kell terjeszteni a Stratégia részletes magyar programját. Ennek során a kormánybiztos

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. szeptember 29.
3. Ez a kormányhatározat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

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

A Kormány 1151/2010. (VII. 9.) Korm. határozata
a magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2010. évi
XLIII. törvény 31.  § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyar Köztársaságnak az Oroszországi
Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatai elõsegítésére – 2010. július 12. napjával kezdõdõen kétéves idõtartamra –
dr. Fellegi Tamást kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos feladatkörében
a) ellátja a Magyar–Orosz Kormányközi Gazdasági Együttmûködési Bizottság magyar tagozatának elnöki feladatait,
b) a magyar–orosz gazdasági együttmûködés bõvítésére és intenzitásának növelésére irányuló intézkedéseket

kezdeményez,
c) összehangolja a magyar gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti szövetségek,

kamarák, regionális és helyi szervek közötti, a magyar–orosz gazdasági kapcsolatokra vonatkozó
információcserét,
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d) 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,

e) elõterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elõkészítõ testületek részére,
f) észrevételeket tehet a kormány-elõterjesztésekre, a központi államigazgatási szervek vizsgálati jelentéseire,

valamint a miniszteri rendeletek tervezeteire,
g) közremûködik

ga) a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban a kis- és középvállalkozások szerepének növelésére,
gb) a pénzügyi intézmények közötti együttmûködés erõsítésére,
gc) a kétoldalú beruházási tevékenység erõsítésére
irányuló javaslatok elõkészítésében, koncepciók kidolgozásában,

h) szükség esetén a feladatkörrel rendelkezõ miniszter, illetve a Kormány intézkedését kezdeményezheti.
3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelõs.
4. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
5. A kormánybiztos munkáját titkárság segíti, amelynek elhelyezésérõl a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megállapodást köt.
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

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

A Kormány 1152/2010. (VII. 9.) Korm. határozata
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

1. A Kormány az olimpiai felkészülésre, valamint a szabadidõsport támogatására az államháztartásról  szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38.  § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 1000,0 millió 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.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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Melléklet az 1152/2010. (VII. 9.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel

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

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú

támogatások, kiadások
700,0

219833 23 Szabadidõsport támogatása
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások

300,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
16 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –1000,0
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

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

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása 700,0
219833 23 Szabadidõsport támogatása 300,0

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

(módosítása +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány    idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 1000,0 1000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A miniszterelnök 59/2010. (VII. 9.) ME határozata
a Magyar–Orosz Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének
felmentésérõl, valamint új elnökének kinevezésérõl

1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselõinek kijelölésérõl  szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm.
határozat 3. a) pontja szerinti jogkörömben eljárva
dr. Oszkó Pétert
a Magyar–Orosz Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnöki tisztségébõl felmentem,
egyidejûleg
dr. Fellegi Tamást
a Magyar–Orosz Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökévé kinevezem.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Magyar–Orosz Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének

felmentésérõl, valamint új elnökének kinevezésérõl  szóló 96/2009. (XII. 1.) ME határozat.
4. A határozat 3. pontja a határozat hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E pont a határozat hatálybalépését

követõ második napon hatályát veszti.

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

A külügyminiszter 29/2010. (VII. 9.) KüM határozata
az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén
bekövetkezõ hontalanság elkerülésérõl  szóló Egyezménye kihirdetésérõl  szóló 2008. évi
XCVIII. törvény 2. és 3.  §-ainak hatálybalépésérõl

A 2008. évi XCVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2008. évi 183. számában kihirdetett, az Európa Tanács 2006. május 19-én,
Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkezõ hontalanság elkerülésérõl  szóló Egyezmény a 18. cikk 2. bekezdése
az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:

„Mindazon államok számára, amelyek elismerték, hogy az Egyezmény rájuk nézve kötelezõ hatállyal bír, a jelen
Egyezmény azon naptól számított három hónapos idõszak elteltét követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amelyen
az Európa Tanács három tagállama – az elõzõ bekezdés rendelkezéseivel összhangban – elismerte, hogy
az Egyezmény rá nézve kötelezõ hatállyal bír.”
Megerõsítõ okirat letétbe helyezésének idõpontja: 2009. 01. 07.
A szerzõdés hatálybalépésének idõpontja: 2009. 05. 01.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2008. évi XCVIII. törvény 4.  § (3) bekezdésével megállapítom, hogy az Európa
Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkezõ hontalanság elkerülésérõl
 szóló Egyezmény  2. és 3.  §-ai 2009. 05. 01-jén, azaz kettõezer-kilenc május elsején léptek hatályba.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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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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