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I. Az Al kot mány és an nak mó do sí tá sai

Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról*

Az Országgyûlés mint alkotmánymódosító hatalom a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény
(a továbbiakban: Alkotmány) 19.  § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következõ törvényt alkotja:

1.  § Az Alkotmány 40/B.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Magyar Honvédség, a Rendõrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek
tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak, továbbá szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak
megszûnését vagy megszüntetését követõ három évig nem indulhatnak jelöltként az országgyûlési képviselõk
választásán, az európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek, valamint
a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán.”

2.  § E törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról**

Az Országgyûlés mint alkotmánymódosító hatalom a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény
(a továbbiakban: Alkotmány) 19.  § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következõ törvényt alkotja:

1.  § Az Alkotmány 46.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró járhat el. Helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által
meghatározott ügyben, egyesbíró hatáskörében bírósági titkár is eljárhat, aki e tevékenysége során független, csak
a törvénynek van alárendelve.”

2.  § Az Alkotmány 70/I.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„70/I.  § (1) Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet köteles
jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelõen a közterhekhez hozzájárulni.
(2) A közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi
tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek részérõl jó erkölcsbe ütközõ módon juttatott jövedelmek
tekintetében törvény, az adott adóévtõl kezdõdõen, külön mértékû kötelezettséget állapíthat meg.”

3.  § Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

 * A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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II. Tör vé nyek

2010. évi LXXXIV. törvény
a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény
módosításáról *

1.  § A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.)
preambuluma helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az Országgyûlés a magyar gazdaság döntõ részét kitevõ, a foglalkoztatottak nagy részének munkát adó, az adó és
járulékok nagyobb hányadát befizetõ kis- és középvállalkozások tõkeerejének növekedése melletti elkötelezettség
szem elõtt tartásával, fejlõdésük elõmozdítása, verseny- és foglalkoztatási képességük megõrzése, hazai és uniós
szinten történõ növelése, ezáltal a gazdaság és a társadalom kiegyensúlyozott fejlesztésének elõsegítése, az Európai
Unióhoz  való csatlakozást követõen kialakult statisztikai adatgyûjtés és az adatok, gazdasági folyamatok
összehasonlíthatósága, valamint a kisvállalkozók közötti kapcsolatok áttekinthetõbbé, átláthatóbbá tétele érdekében
a következõ törvényt alkotja.”

2.  § (1) A Kkv. 12.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A támogatások felhasználásának, valamint a kis- és középvállalkozások helyzetének felmérése, a kis- és
középvállalkozásokra vonatkozó egyéb rendelkezések”

(2) A Kkv. a következõ 12/A.  §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) A hatósági eljárás alá vont természetes vagy jogi személlyel, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezettel szemben a hatóság által kiszabott bírság – a hatóság, valamint a hatósági ellenõrzést végzõ személyek
bírság kiszabásban  való érdekeltségének megszüntetése érdekében – közvetlenül a hatóság mûködési költségeire
nem használható fel.
(2) A hatósági ellenõrzést végzõ szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az elsõ esetben elõforduló jogsértés
esetén – az adó- és vámhatósági eljárást kivéve – bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve
kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi
CXL. törvény 94.  § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetõségét. Nincs lehetõség
a bírságtól  való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás meg valósulásával emberi
élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, illetve környezetkárosodás következett be.”

3.  § A Kkv. 15.  §-a a következõ g)–h) pontokkal egészül ki:
[A Vállalkozásfejlesztési Tanács (a továbbiakban: VT) részt vesz a KKV-fejlesztési stratégia kialakításában, ennek keretében:]
„g) javaslatot fogalmaz meg a KKV-kat érintõ szabályozási környezet kialakítására,
h) javaslatot tesz a KKV-k helyzetét érintõ hatástanulmányok elkészítésére.”

4.  § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetésének napját követõ hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) A 2.  § (2) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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2010. évi LXXXV. törvény
a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak
jogállásáról  szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról*

1.  § A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról  szóló 1996. évi 
XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 1.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E törvény rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell a katonai szakképzésben részt vevõ tényleges állományú
hallgatókra is. A katonai szakképzésben részt vevõ tényleges állományú hallgató gyakorlási célú szolgálatot teljesíthet, 
valamint honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70.  §
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok ellátására a Melléklet V. pontja szerinti díjazással kirendelhetõ.”

2.  § (1) A Hft. 25.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A honvédtiszti alapképzésben részt vevõ ösztöndíjas hallgató a beiratkozást követõen egy félév idõtartamban
katonai alapfelkészítésen veszt részt, amelynek sikeres teljesítése a felsõfokú alapképzésben  való részvétel feltétele.
A honvédtiszti alapképzésben részt vevõ ösztöndíjas hallgató a tanulmányi feladatok elvégzésének veszélyeztetése
nélkül a 28.  § c) pontja szerinti szolgálati feladat, valamint a Hvt. 70.  § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
feladatok, továbbá megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli állapot idején szolgálati feladat ellátására igénybe
vehetõ. A Hvt. 70.  § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott igénybevételt a rektor a honvédelemért felelõs miniszter 
arra vonatkozó egyedi döntése alapján határozatban rendeli el.”

(2) A Hft. 25.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A rendvédelmi felsõoktatási intézményben tanuló ösztöndíjas hallgató – az alapképzés, az ügyeleti szolgálatok,
a szakmai gyakorlat idõtartama, katasztrófa megelõzése és következményeinek elhárítása, valamint a szükségállapot
és rendkívüli állapot kivételével – szolgálati feladat ellátására nem vehetõ igénybe. A szakmai gyakorlat teljesítése
során az ösztöndíjas hallgató önálló hatósági jogkör gyakorlása nélkül, felügyelet mellett, a fegyveres szerv
tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok szerint köteles a fegyveres szerv szolgálati feladatainak végrehajtásában
közremûködni, jogosult bármely cselekménynél jelen lenni, intézkedésben részt venni, részfeladatokat önállóan
végrehajtani.”

(3) A Hft. 25.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) és az (5) bekezdés alapján katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vevõ ösztöndíjas hallgató részére
a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon biztosítani kell a vizsgakötelezettség utólagos
teljesítésének lehetõségét.”

3.  § A Hft. 29.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29.  § A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának jogaira és kötelezettségeire a katonai
alapfelkészítés, a szakmai gyakorlat és a Hvt. 70.  § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok ideje alatt
az általa ellátott beosztásnak a Hjt. szerinti szabályai az irányadóak azzal, hogy a hallgató fenyítési és elismerési jogkört
nem gyakorolhat, illetményre és egyéb járandóságokra pedig e törvény szabályai alapján jogosult. Az ösztöndíjas
hallgató a katonai alapfelkészítés idõszakára is jogosult diákigazolvány igénylésére.”

4.  § A Hft. 30.  § (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának fegyelmi felelõsségét elsõ fokon az intézményi
szabályzatban meghatározott vezetõ bírálja el a Hjt.-ben rögzített eljárási szabályok szerint.
(2) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói esetén az Ftv. 70.  § (2) bekezdésének d) pontja nem
alkalmazható. Az Ftv. 70.  § (2) bekezdés c) pontja esetén fegyelmi büntetésként az alapilletmény csökkenthetõ
legfeljebb öt hónapra 10–50%-kal.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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5.  § A Hft. 31.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszony az (1) bekezdés b)–d) pontja alapján szûnt meg, a hallgató tanulmányait
azon a szakon, amelyre felvételt nyert, polgári hallgatóként államilag támogatott képzésben folytathatja, feltéve, hogy 
az adott szakon folyik civil képzés. Ennek hiányában a hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni. A hallgató más szakra
akkor helyezhetõ át, ha az ösztöndíjszerzõdése nem a hallgató érdekkörében felmerült ok  miatt szûnt meg.”

6.  § (1) A Hft. 41/A.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha az ösztöndíjas hallgató a 25.  § (4) bekezdés alapján külföldön teljesít szolgálatot hazai illetményén felül
devizaellátmányra, külföldi napidíjra és költségtérítésekre a külön jogszabályban meghatározott módon jogosult.
A pályázati forrásból finanszírozott külföldi tanulmányok esetén az ösztöndíjas hallgató a hazai illetményére jogosult.”

(2) A Hft. 41/A.  §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Hvt. 70.  § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatok ellátásáért a honvédtiszti alapképzésben
részt vevõ ösztöndíjas hallgatót a Melléklet V. pontja szerinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg.”

7.  § A Hft. a következõ 45/A.  §-sal egészül ki:
„45/A.  § A katasztrófa megelõzése és következményeinek elhárítása érdekében történõ feladatok ellátásáért
az ösztöndíjas hallgatót naponta az illetményalap 5,8%-a szerinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg.”

8.  § A Hft. Melléklete a következõ V. ponttal egészül ki:
„V. A katasztrófavédelmi pótlék mértéke naponta az illetményalap 5,8%-a. Az elszámolás során minden megkezdett
naptári nap teljes napnak minõsül.”

9.  § (1) E törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba, és 2010. december 31-én a hatályát veszti.
(2) A Hft.

a) 15.  § (2) bekezdés a) pontjában „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény
(a továbbiakban: Hvt.)” szövegrész helyébe „a Hvt.” szöveg,

b) 41/A.  § (2) bekezdésében a „(3)–(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3)–(5) bekezdés, illetve a (8) bekezdés”
szöveg

lép.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

2010. évi LXXXVI. törvény
a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról*

1.  § A szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 14.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az elzárás legrövidebb idõtartama egy nap, leghosszabb tartama – a 24.  § (1) bekezdésében foglaltak
kivételével – hatvan nap, fiatalkorú esetén harminc nap. Az elzárás végrehajtása során a fiatalkorút a felnõtt korútól el
kell különíteni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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2.  § Az Sztv. 15.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15.  § Nincs helye elzárásnak, ha az eljárás alá vont személy
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló törvényben meghatározott fogyatékos
személy, illetve kórházi fekvõbeteg ellátásban részesül,
b) a terhesség negyedik hónapját elérõ nõ, tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelõ szülõ
vagy fogyatékos, illetõleg folyamatos ápolást igénylõ hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.”

3.  § Az Sztv. 16.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét.”

4.  § Az Sztv. 17.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nincs helye elzárásra történõ átváltoztatásnak, ha az eljárás alá vont személy
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló törvényben meghatározott fogyatékos
személy, illetve kórházi fekvõbeteg ellátásban részesül,
b) a terhesség negyedik hónapját elérõ nõ, tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelõ szülõ
vagy fogyatékos, illetõleg folyamatos ápolást igénylõ hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.
(3) A (2) bekezdés esetében nincs helye közérdekû munkára átváltoztatásnak.”

5.  § Az Sztv. 24.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több elzárással sújtható szabálysértés  miatt vonják
felelõsségre, az elzárás leghosszabb tartama kilencven nap, fiatalkorúak esetében negyvenöt nap.”

6.  § Az Sztv. 36.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E törvény alkalmazásában a helyi bíróság jogkörében bírósági titkár is eljárhat.”

7.  § Az Sztv. 38.  § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az eljárásra az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes.
(2) Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, szabálysértési ügyben az eljárás alá vont személy
tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, az elkövetés helye, továbbá a cselekmény felderítésének helye
szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat.
(3) Ha több eljárás alá vont személy van, és különbözõ helyeken laknak, bármelyikük lakóhelye szerint illetékes
szabálysértési hatóság is eljárhat.”

8.  § Az Sztv. 77.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rend õrség elzárással is sújtható szabálysértés esetén – ha tettenérésre kerül sor – az eljárás alá vont személyt
gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából õrizetbe veheti. A tettenérésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
akkor is, ha a szabálysértés helyszínérõl elmenekült elkövetõt a rend õrség az elkövetéstõl számított 48 órán belül
elfogja.”

9.  § Az Sztv. 86.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szabálysértési hatóságnak a 79–81.  §-a, valamint 128/A.  § (3) bekezdése alapján hozott határozatával, illetõleg
intézkedésével szemben az eljárás alá vont személy és jogi képviselõje, valamint a rendbírsággal sújtott személy,
a 84.  § alapján hozott határozatával szemben a sértett panaszt tehet. A 74/A.  § (8) bekezdése alapján hozott
határozattal szemben az eljárás alá vont személy és jogi képviselõje, valamint a sértett és jogi képviselõje panaszt
tehet.”

10.  § Az Sztv. 119.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bíróság a hatóság elõkészítõ eljárást lefolytató tagját (128/A.  §) a tárgyalásra idézi. A (3) bekezdésben felsorolt
intézkedéseket a bíróság a rend õrség útján is foganatosíthatja. A rend õrség ennek során az elõkészítõ eljárás szabályai
szerint jár el.”
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11.  § Az Sztv. a következõ 128/A.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A tulajdon elleni szabálysértésekre, valamint a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében  való
részvétel szabálysértésére vonatkozó külön rendelkezések
128/A.  § (1) A 152/B.  §-ban, valamint a 157.  § (1)–(3) bekezdésében meghatározott szabálysértés  miatt a feljelentést
a rend õrségnél kell megtenni; ha máshol tették meg, azt a rend õrséghez kell haladéktalanul továbbítani.
(2) A rend õrség az (1) bekezdésben meghatározott esetben a tényállás felderítése, az elkövetõ kilétének
megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében bírósági eljárást elõkészítõ eljárást
folytat le. A rend õrség eljárására a szabálysértési hatóság eljárására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
(3) A rend õrség a (2) bekezdés szerinti eljárása során elrendelheti ház, lakás, egyéb helyiség vagy azokhoz tartozó
bekerített hely átvizsgálását, ha alaposan feltehetõ, hogy az tárgyi bizonyítási eszköz megtalálására vezet. Az elrendelõ 
határozatban meg kell jelölni azokat a bizonyítási eszközöket, amelyek megtalálására az intézkedés irányul.
A határozatot az intézkedés megkezdése elõtt az érintettel közölni kell, és végrehajtásától el kell tekinteni, ha
a keresett dolgot az érintett elõadja. Az intézkedés csak az érintett, vagy képviselõje jelenlétében hajtható végre.
(4) A (3) bekezdés rendelkezése alapján nem kutatható át közjegyzõi és ügyvédi iroda, valamint egészségügyi
intézmény.
(5) Az elõkészítõ eljárás befejezését követõ 3 munkanapon belül a rend õrség az elõkészítõ eljárás
anyagát – a (6) bekezdésben foglalt eseten kívül – a bíróságnak megküldi.
(6) A 84.  § (1) bekezdés a)–g) pontban szereplõ okok fennállása esetén az eljárást a rend õrség szünteti meg.
(7) Az elõkészítõ eljárást lefolytató a 47.  § (3) bekezdése szempontjából az eljárás résztvevõje.
(8) A bíróság az eljárást az elõkészítõ eljárás anyagának kézhezvételétõl számított 8 napon belül folytatja le.”

12.  § Az Sztv. 139.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„139.  § (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy ezekhez tartozó bekerített helyre az ott lakónak vagy azzal
rendelkezõnek akarata ellenére vagy megtévesztéssel bemegy, vagy ott bennmarad, úgyszintén aki mást akadályoz
abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen, elzárással vagy
százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Magánlaksértés  miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés  miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.”

13.  § Az Sztv. a következõ 152/B.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében  való részvétel
152/B.  § (1) Aki a bíróság által társadalmi szervezet feloszlatásáról hozott döntésében jogellenesnek nyilvánított
tevékenységet végez, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki
a) a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet mûködésében a feloszlatás után részt vesz,
b) nyilvános rendezvényen a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját vagy formaruháját viseli,
továbbá aki nyilvános rendezvényen olyan egyenruhát vagy formaruhát visel, amelyrõl – annak jellegzetes
tulajdonságai  miatt – bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruhája, formaruhája ismerhetõ fel.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés  miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.”

14.  § Az Sztv. 153.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„153.  § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetrõl vagy rendzavarásról  valótlan bejelentést
tesz, százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt
helyszínre vonult vagy egyéb intézkedésre kényszerült, az elkövetõ elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés  miatt az eljárás a rend õrség hatáskörébe tartozik.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés  miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.”

15.  § Az Sztv. 157.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„157.  § (1) Aki
a) húszezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot,
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b) húszezer forintot meg nem haladó kárt okozva készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélést, csalást,
szándékos rongálást,
c) húszezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hûtlen kezelést követ el, úgyszintén, aki
e cselekmények elkövetését megkísérli, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki idegen, nem gépi meghajtású jármûvet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul használja, elzárással vagy
százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(3) Aki mûemléket, muzeális tárgyat, az államhatárt, a megye-, város-, községhatár vagy a birtokhatár megjelölésére
szolgáló hivatalos jelet, tömegközlekedési vagy távközlési eszközt, közúti jelzést, továbbá parkot vagy az ahhoz
tartozó felszerelést gondatlanul megrongálja, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés  miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van
helye, ha a sértett az elkövetõ hozzátartozója.
(5) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szabálysértések  miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.
(6) Az elkövetési érték, kár, illetve okozott vagyoni hátrány összegének megállapítása céljából érték-egybefoglalásnak
van helye, ha az eljárás alá vont személy az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott ugyanolyan cselekményt több 
alkalommal, legfeljebb egy éven belül követte el és ezeket együttesen bírálják el. Nincs helye érték-egybefoglalásnak,
ha az üzletszerû elkövetés megállapítható, vagy ha az önmagukban szabálysértést meg valósító cselekmények
a folytatólagosság egységébe tartoznak.”

16.  § A Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény 137.  § 2. pontja a következõ n) alponttal egészül ki:
[2. közfeladatot ellátó személy:]
„n) a Kormány által meghirdetett településbiztonsági programban végrehajtóként résztvevõ személy.”

17.  § A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5.  § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A miniszter]
„k) gondoskodik a Rendõrség belsõ bûnmegelõzési ellenõrzésérõl, külön jogszabály alapján egyes személyek
védelmérõl, a terrorfenyegetettséggel összefüggõ információk elemzésérõl, a terrorcselekmények felszámolásáról,
a fegyveres bûnözõk elfogásáról, a bûncselekmények felderítésérõl. Az e feladat végrehajtására létrehozott
szervezetek a Rendõrségre vonatkozó szabályok szerint járnak el, személyi állományukra a Rendvédelmi Szervek
Védelmi Szolgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az Rtv. 92.  § (1) bekezdése szerinti panaszt
a belügyminiszter bírálja el.”

18.  § A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 11.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat irányításáért felelõs miniszter gondoskodik
e szervek belsõ bûnmegelõzési ellenõrzésérõl.”

19.  § (1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról  szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 41.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az igazságügyi alkalmazott a vezetõnek a munkakör ellátására vonatkozó utasításait – a bíróságok szervezetérõl és 
igazgatásáról  szóló törvényben és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles végrehajtani.”

(2) Az Iasz. a következõ 41/A–41/C.  §-sal egészül ki:
„41/A.  § (1) A helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott ügyben egyesbíró hatáskörében eljárásra
jogosult bírósági titkárokat (a továbbiakban: kijelölt titkár) – a helyi bíróság elnökének javaslatára – a megyei bíróság
elnöke jelöli ki. A kijelölésben meg kell határozni, hogy az mely ügyek körére vonatkozik.
(2) A kijelölt titkár a kijelölését követõ 30 napon belül a bírák jogállásáról és javadalmazásáról  szóló törvényben foglalt
módon vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Ha a kijelölt titkár
a) a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
teljesítésére nyitvaálló határidõ leteltét követõ napon,
b) a vagyonnyilatkozatában – a vele közös háztartásban élõ hozzátartozók adatait is ideértve – lényeges adatot, tényt
szándékosan  valótlanul közöl, vagy elhallgat, ennek jogerõs megállapítását követõ napon,
c) a vagyonnyilatkozatát és a személyes adat kezelésére felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja, a visszavonást követõ
napon
megszûnik a kijelölése.
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41/B.  § (1) A kijelölt titkár nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
(2) A kijelölt titkár nem lehet országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ, polgármester, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról és felelõsségérõl  szóló törvény hatálya alá tartozó állami vezetõ.
(3) A kijelölt titkár a tisztsége ellátásán kívül csak tudományos, mûvészi, irodalmi, oktató- és mûszaki alkotó munkát
végezhet keresõ tevékenységként, de ezzel nem veszélyeztetheti függetlenségét és pártatlanságát, illetve nem
keltheti annak látszatát, valamint nem akadályozhatja hivatali kötelezettségei teljesítését. A kijelölt titkár
e tevékenységek gyakorlásának megkezdését köteles a munkáltatónak elõ zetesen bejelenteni.
(4) A kijelölt titkár nem lehet gazdasági társaság vagy szövetkezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának
tagja, továbbá gazdasági társaság személyes közremûködésre kötelezett vagy korlátlanul felelõs tagja.
(5) A kijelölt titkár nem lehet választottbíróság tagja.
(6) Az e §-ban meghatározott összeférhetetlenségi okok felmerülése esetén a 37.  § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat
megfelelõen alkalmazni kell, azzal, hogy ha az összeférhetetlenségi ok megszüntetésére a megadott határidõre nem
kerül sor, a kijelölés a határidõt követõ napon megszûnik.
41/C.  § (1) A kijelölt titkár a szolgálati viszonyából fakadó tájékoztatási kötelezettségén kívül nyilvánosan nem
fogalmazhat meg véleményt bíróság elõtt folyamatban lévõ vagy folyamatban volt ügyrõl, különös tekintettel
az általa elbírált ügyekre.
(2) A kijelölt titkár az általa intézett ügyrõl a sajtó, a rádió és a televízió részére nem adhat tájékoztatást.”

(3) Az Iasz. 53.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53.  § (1) Az írnokok és a fizikai dolgozók kivételével az igazságügyi alkalmazott munkáját az e törvényben
meghatározottak szerint – az 52.  §-ban foglalt kötelezettségen túl – a munkáltató írásban is köteles értékelni.
(2) Az értékelés célja az igazságügyi alkalmazott munkájának elfogulatlan megítélése, a teljesítményét befolyásoló
ismeretek, képességek és személyiségjegyek feltárása, ezáltal a szakmai fejlõdésének az elõsegítése.
(3) Az értékelést a törvény 1. számú melléklete szerint kell elvégezni. A munkáltató az igazságügyi alkalmazott
munkaköréhez igazodó sajátos további szempontokat is az értékelés körébe vonhat.
(4) A bírósági titkár esetében az értékelés körébe kell vonni
a) a lényeglátási képességet,
b) a döntési képességet,
c) az ügy elõkészítését,
d) a tárgyalásvezetést,
e) a határozatszerkesztést,
f) a jogszabályok és a bírósági gyakorlat alkalmazását,
g) az eljárási határidõk és az ügyviteli szabályok megtartását,
h) a befejezések számát.
(5) Az értékelésben csak kellõen alátámasztott, tényeken alapuló megállapítások szerepelhetnek.
(6) Az igazságügyi alkalmazott kérésére az értékelés kialakításába az igazságügyi szervnél mûködõ érdek-képviseleti
szerv képviselõjét be kell vonni, az értékelésben foglalt megállapításokra tett észrevételeit az értékelési lapon rögzíteni 
kell.
(7) Az igazságügyi alkalmazottal az értékelést ismertetni kell, aki az abban foglaltak megismerésének a tényét
az értékelési lapon az aláírásával igazolja. Az igazságügyi alkalmazott az értékelésben foglalt megállapításokra írásban
észrevételt tehet. Az értékelés ismertetésére meg kell hívni az igazságügyi alkalmazott közvetlen vezetõjét és
a (6) bekezdés szerinti esetben az érdek-képviseleti szerv képviselõjét. Az értékelést szóban indokolni kell.
(8) Az értékelés egyik példányát az aláíráskor az igazságügyi alkalmazottnak kell átadni, a második példányt a személyi
nyilvántartás iratai között kell elhelyezni.
(9) Az igazságügyi alkalmazott az értékelés  valótlan vagy a személyiségi jogát sértõ megállapítása ellen – ha azt
az értékelõ az ismertetéstõl számított 15 napon belül nem változtatja meg – bírósághoz fordulhat.”

20.  § A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról  szóló 1997. évi LXVI. törvény 41.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az OIT évente egyszer megvizsgálja a megyei bíróság elnökének az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról  szóló törvényben meghatározott, a helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott
ügyben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárok kijelölésére vonatkozó gyakorlatát.”
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21.  § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  §-a
a következõ (8) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik:
„(8) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében kísérleti jelleggel
az e törvényben nem szereplõ – az abban résztvevõ állományra anyagi szempontból az e törvényben foglaltaknál nem
hátrányosabb – ösztönzési rendszert vezessen be.”

22.  § A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[Ahol jogszabály államigazgatási szerv irányítását említi, azon törvény eltérõ rendelkezése hiányában a következõ
hatáskörök együttesét kell érteni:]
„i) az államigazgatási szerv adatainak kezelése.”

23.  § (1) E törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. Eljárásjogi rendelkezéseit a hatálybalépése után indult
ügyekben kell alkalmazni.

(2) Az Sztv. 167. § (2) bekezdésében az „az igazságügyért felelõs miniszter, hogy az érdekelt miniszterekkel és” szövegrész
helyébe az „a szabálysértési szabályozásért és a büntetésvégrehajtásért felelõs miniszter, hogy együttes rendeletben”
szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az Sztv. 83/A.  §-a, a 92.  § (1) bekezdésének második mondata, a 92/A.  §-a és az egyes szabálysértésekrõl
 szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 10/C.  §-a.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A miniszterelnök 68/2010. (VIII. 11.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Apostoli Szentszék által 1997. június 20-án aláírt
Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának áttekintésére létrejövõ bizottságban kormányzati
képviselõk megbízásának visszavonásáról, illetve új képviselõk delegálásáról

Az 1119/2003. (XII. 10.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt jogkörömben a Magyar Köztársaság Kormánya és az Apostoli Szentszék
által 1997. június 20-án aláírt Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának áttekintésére létrejövõ bizottságban

dr. Hiller Istvánnak,
dr. Bujdosó Sándornak,
dr. Csepregi Andrásnak,
dr. Kovárik Erzsébetnek,
dr. Medgyaszai Melindának,
dr. Várfalvi Istvánnak,
Horváthné dr. Fekszi Mártának

a kormányzati képviselet ellátására vonatkozó megbízását visszavonom;

dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettest a kormányzati képviselõk delegációjának vezetésével,
dr. Rétvári Bencét, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát,
Szászfalvi Lászlót, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelõs államtitkárát,
Németh Zsoltot, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát,
dr. Jávor Andrást, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium közigazgatási államtitkárát,
dr. Hoffmann Rózsát, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium oktatásért felelõs államtitkárát,
Soltész Miklóst, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelõs államtitkárát,
Naszvadi Györgyöt, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelõs államtitkárát,
dr. Schanda Balázst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánját

a kormányzat képviseletének ellátásával megbízom.

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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