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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 239/2010. (IX. 14.) Korm. rendelete
az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló
362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 64.  §-ában foglalt
felhatalmazás alapján az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1.  § Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
2.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Elnökké az a magyar állampolgárságú, választójoggal rendelkezõ, az egyenlõ bánásmód követelményének
érvényesítése vagy az emberi jogok védelme területén kiemelkedõ tudással rendelkezõ jogász nevezhetõ ki, aki jogi
szakvizsgával és legalább ötéves, jogi végzettséghez kötött munkakörben vagy a közigazgatásban eltöltött szakmai
gyakorlattal rendelkezik. Elnökhelyettessé magyar állampolgárságú, választójoggal rendelkezõ, az egyenlõ bánásmód 
követelményének érvényesítése vagy az emberi jogok védelme területén kiemelkedõ tudással rendelkezõ felsõfokú
végzettségû szakember nevezhetõ ki.”

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

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

A Kormány 1191/2010. (IX. 14.) Korm. határozata
a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrõl

A területi államigazgatás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása érdekében a Kormány a következõket határozza:
1. A Kormány szükségesnek tartja az integrált területi államigazgatási szervezetrendszer meg valósítását a hatékonyabb,

takarékosabb, átláthatóbb és ellenõrizhetõbb államigazgatási mûködés feltételeinek megteremtése érdekében.

2. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az általuk irányított központi hivatalok 3. pontban meghatározott területi
szervei tekintetében bármely földrajzi illetékességgel vagy mûködési területtel rendelkezõ területi államigazgatási
szervre és bármely jogállással mûködõ szervre/szervezeti egységre (továbbiakban: területi szerv) vonatkozóan
a) hajtsák végre a jelen kormányhatározatban meghatározott szervezeti változások meg valósítása érdekében

szükséges intézkedéseket,
b) gondoskodjanak a határozatban foglaltak tekintetében az elõkészítés és meg valósítás feltételeirõl, beleértve

a saját feladat- és hatáskörükbe tartozó jogszabályok, és az állami irányítás egyéb jogi eszközei szükséges
elõkészítését, illetve módosítását.

3. A Kormány a szervezeti integrációban részt vevõ területi államigazgatási szervek körét az alábbiakban határozza meg:
 1. Területi Igazságügyi Hivatalok,
 2. Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalok,
 3. Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kirendeltségei,
 4. Földhivatalok,
 5. Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak,
 6. Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok,
 7. Regionális Munkaügyi Központok,
 8. Regionális Munkaügyi Felügyelõségek,
 9. Regionális Munkavédelmi Felügyelõségek,
10. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Regionális Felügyelõségei,
11. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális Irodái,
12. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézetei,
13. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági

Hatóságai,
14. Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságai,
15. Oktatási Hivatal Regionális Igazgatóságai.

4. A Kormány felhívja a Magyar Államkincstárat, hogy szorosan mûködjön együtt a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériummal az integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása és mûködtetése, valamint a hatósági ügyek
tekintetében a létrejövõ fõvárosi, megyei kormányhivatalok hatékony feladat-végrehajtása érdekében.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

5. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségei tekintetében a 3. pont az 1290/2005/EK tanácsi
rendeletnek a kifizetõ ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása
tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló 885/2006/EK rendeletben
meghatározott akkreditációs követelmények teljesíthetõsége függvényében kerül alkalmazásra.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ:  azonnal

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 145. szám 22963



6. A területi államigazgatás szervezeti integrációja meg valósításának idõpontja: 2011. január 1.

7. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy – a területi államigazgatási szervek szervezeti rendszerének,
pénzügyi-gazdálkodási helyzetének, mûködésének és létszámhelyzetének, a szervet érintõ esetleges EU-s
pályázatoknak a felmérése, és a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedések és
feladatok meg valósítása, továbbá a többlet forrás-igények felmérése érdekében – a közigazgatási és igazságügyi
miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter megkeresésére teljesítsenek adatszolgáltatást a közigazgatási és
igazságügyi miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter felé.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

8. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert a területi államigazgatás szervezeti integrációjához szükséges
költségvetési-pénzügyi intézkedések meg valósításának megalapozására, különösen arra, hogy a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetésérõl  szóló törvény tervezetének elkészítésekor kiemelten vegye figyelembe – a 7. pontban
foglalt adatszolgáltatás adatait is felhasználva – a területi államigazgatási szervezetrendszer integrációjának
költségvetési hatását, valamint legyen figyelemmel a jelentõs saját bevétellel rendelkezõ területi államigazgatási
szervek sajátos költségvetési helyzetének rendezésére. A területi államigazgatási szerveket integráló új megyei,
fõvárosi kormányhivatal költségvetését a költségvetési törvény tervezetének „Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium” fejezete tartalmazza.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

9. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy nyújtson be törvényjavaslatot a fõvárosi és megyei
kormányhivatalokról, amely tartalmazza különösen az integrálás által létrejött kormányhivatalok szervezetére,
feladataira, és szakmai és funkcionális irányítására vonatkozó rendelkezéseket, és az ezzel összefüggésben szükséges
törvénymódosításokat.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2010. szeptember 30.

10. a) A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy nyújtson be kormány-elõterjesztést a fõvárosi
és megyei kormányhivatalokról  szóló törvény felhatalmazása alapján, amely tartalmazza a kormányhivatalok
szervezetére, mûködésére és jogutódlására vonatkozó részletes szabályokat.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2010. november 10.
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b) A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsék elõ és küldjék meg a közigazgatási és igazságügyi
miniszter részére a területi államigazgatási szervezetrendszer integrációja meg valósítását szolgáló egyéb
jogszabály-módosításokat, különös tekintettel a regionális illetékességû területi államigazgatási szervek
esetleges megyei szintû integrálására.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2010. november 10.

11. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinálásával tegyék
meg a területi államigazgatási szervezetrendszer integrációjához szükséges, az átszervezést megalapozó – pénzügyi,
személyügyi, dologi, elhelyezési – intézkedéseket, készítsék elõ az alapító, átalakító és megszüntetõ okiratokat,
szervezeti és mûködési szabályzatokat.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2010. december 15.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1192/2010. (IX. 14.) Korm. határozata
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

1. A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38.  § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében 1585,0 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.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1192/2010. (IX. 14.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium               

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója

294191 18 2010. május-júniusi rendkívüli idõjárásban megsemmisült
lakóingatlanok helyreállításának támogatása

1 585,0 

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –1 585,0

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

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

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

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 1 585,0 1 585,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

22966 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 145. szám



A Kormány 1193/2010. (IX. 14.) Korm. határozata
a költségvetési fõfelügyelõk kirendelésérõl

1. A Kormány
1.1. az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 46/A.  § (1) bekezdése alapján költségvetési

fõfelügyelõt rendel ki:
1.1.1. a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez,
1.1.2. az Országos Sportegészségügyi Intézethez,
1.1.3. a Munkaerõpiaci Alaphoz;
1.2. felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy az Áht. 46/A.  § (4) bekezdése alapján a költségvetési fõfelügyelõk

megbízásáról gondoskodjon.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 84/2010. (IX. 14.) ME határozata
az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elnökének kinevezésérõl

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése
alapján, a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára

dr. Honecz Ágnest az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elnökévé

– 2010. szeptember 15-ei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 85/2010. (IX. 14.) ME határozata
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának kinevezésérõl

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról  szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  § (4) bekezdése alapján, a nemzeti erõforrás
miniszter javaslatára

dr. Sélleiné Márki Máriát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójává

– 2010. szeptember 20-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

22968 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 145. szám
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A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
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.
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