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Tar ta lom jegy zék

246/2010. (X. 6.) Korm. 
rendelet

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti,
a mûholdas navigációról szóló együttmûködési megállapodás
kihirdetésérõl 23310

11/2010. (X. 6.) NEFMI 
rendelet

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint 
egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 
22/2010. (V. 13.) OKM rendelet és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosításáról 23316

177/2010. (X. 6.) AB 
határozat

Az Alkotmánybíróság határozata 23319

1206/2010. (X. 6.) Korm. 
határozat

A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos 
idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat
módosításáról 23321

1207/2010. (X. 6.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi
CXXX. törvény XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet és a XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet elõirányzatai közötti
átcsoportosításról 23322

1208/2010. (X. 6.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi
XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésébõl eredõ feladatok és az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- 
és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott
feladatok összehangolásáról 23324

1209/2010. (X. 6.) Korm. 
határozat

A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából
történõ felhasználásról 23324

92/2010. (X. 6.) ME 
határozat

A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerzõdések alapján mûködõ
kisebbségi vegyesbizottságok magyar társelnökeinek felmentésérõl,
valamint új társelnök kinevezésérõl 23326
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 246/2010. (X. 6.) Korm. rendelete
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, 
a mûholdas navigációról  szóló együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl

1.  § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti,
a mûholdas navigációról  szóló együttmûködési megállapodás (a továbbiakban: a Megállapodás) kötelezõ hatályának
elismerésére.

2.  § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3.  § A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT 
A NORVÉG KIRÁLYSÁG KÖZÖTT A MÛHOLDAS NAVIGÁCIÓRÓL

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió
valamint
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
MÁLTA,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az Európai Unió mûködésérõl  szóló szerzõdés szerzõdõ felei (a továbbiakban: a tagállamok)
egyrészrõl, valamint
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A NORVÉG KIRÁLYSÁG (a továbbiakban: Norvégia)
másrészrõl,
(az Európai Unió, a tagállamok és Norvégia, továbbiakban együttesen: a felek)
ELISMERVE Norvégia jelentõs szerepvállalását a Galileo és az EGNOS programokban azok meghatározási szakasza óta,
TUDATÁBAN az európai mûholdas rádiónavigációs programokat üzemeltetõ struktúrák létrehozásáról  szóló, 2004. július
12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet1, annak módosításai, valamint az európai mûholdas navigációs programok (EGNOS és 
Galileo) végrehajtásának folytatásáról  szóló, 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2

értelmében az európai GNSS programok irányítása, finanszírozása és a tulajdonjogok terén végbement fejleményeknek,
FIGYELEMBE VÉVE azokat az elõnyöket, amelyeket az európai GNSS-nek és azok szolgáltatásainak a felek területén
biztosított egyenértékû védelme jelentene,
ELISMERVE Norvégia abbéli szándékát, hogy saját joghatóságán belül kellõ idõben elfogad és végrehajt olyan
intézkedéseket, amelyek az Európai Unióban érvényes védelmi és biztonsági intézkedésekkel egyenértékûek,
ELISMERVE a felek nemzetközi jog szerinti kötelezettségeit,
ELISMERVE Norvégia érdeklõdését a Galileo valamennyi szolgáltatása iránt, a kormányzati ellenõrzésû
szolgáltatásokat is ideértve,
ELISMERVE az Európai Unió és a Norvég Királyság között a minõsített információk cseréjére vonatkozó biztonsági
eljárásokról létrejött megállapodást,
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az európai GNSS programok valamennyi aspektusára kiterjedõ, szoros együttmûködést
alakítsanak ki,
FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodás (a továbbiakban: az EGT-megállapodás)
megfelelõ jogi és intézményi alapot nyújt az Európai Unió és Norvégia közötti, a mûholdas navigációra vonatkozó
együttmûködés kidolgozásához,
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az EGT-megállapodás rendelkezéseit a mûholdas navigációról  szóló kétoldalú
megállapodásokkal egészítsék ki a Norvégia, az Unió és annak tagállamai szempontjából különös fontossággal bíró
kérdésekben,
A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A megállapodás célja

E megállapodás fõ célja az, hogy az EGT-megállapodás mûholdas navigációra vonatkozó rendelkezéseinek
kiegészítésével tovább erõsítse a felek közötti együttmûködést.

2. cikk
Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:
a) az „európai globális navigációs mûholdrendszerek (GNSS)” magukban foglalják a Galileo rendszert és az Európai

Geostacionárius Navigációs Átfedési Szolgáltatást (EGNOS);
b) „korrekció”: olyan regionális mechanizmus, mint amilyen az EGNOS. Ezek a mechanizmusok a GNSS rendszer

felhasználói számára fokozottabb teljesítményt, pl. nagyobb pontosságot, hozzáférhetõséget, integritást és
megbízhatóságot tesznek lehetõvé;

c) „Galileo”: polgári irányítás alatt álló önálló európai polgári globális mûholdas navigációs és idõmérõ rendszer,
amelyet az Unió és annak tagállamai a GNSS-szolgáltatások nyújtására terveztek és dolgoztak ki. A Galileo
mûködtetése magánfélre is átruházható;
A Galileo nyílt hozzáférésû, kereskedelmi célú, életbiztonsági, felkutatási és mentési szolgáltatásokat nyújt,
valamint egy korlátozott hozzáférésû, a közszféra engedélyezett felhasználóinak szükségleteit szem elõtt tartó
kormányzati ellenõrzésû szolgáltatást foglal magában;

1 HL L 246., 2004.7.20., 1. o.
2 HL L 196., 2008.7.24., 1. o.
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d) „szabályozási intézkedés”: egy fél bármely törvénye, rendelete, stratégiája, szabálya, eljárása, határozata vagy
hasonló közigazgatási intézkedése;

e) „minõsített információ”: a jogosulatlan hozzáférés ellen védelmet igénylõ, bármilyen formájú információ,
amelynek ismertté válása a felek vagy az egyes tagállamok alapvetõ érdekeit – a nemzetbiztonságot is
ideértve – bármilyen mértékben sértheti. Az információ minõsítését a minõsítési jelölés jelzi. Az ilyen
információkat a felek a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelõen minõsítik, és azokat bizalmas
jellegük és integritásuk elvesztésével és nyilvánosságra kerülésükkel szemben védeni kell.

3. cikk
Az együttmûködés alapelvei

(1) A felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó együttmûködési tevékenységek
tekintetében a következõ alapelveket alkalmazzák:
a) a felek között a mûholdas navigáció terén meg valósuló együttmûködés alapja az EGT-megállapodás;
b) a felek területén érvényesül a mûholdas navigációs szolgáltatások nyújtásának szabadsága;
c) valamennyi Galileo- és EGNOS-szolgáltatás – ideértve a PRS-t – szabad használata érvényesül az e szolgáltatások

használatát szabályozó feltételek teljesítése esetén;
d) a felek szorosan együttmûködnek a GNSS biztonsági kérdésekben oly módon, hogy egyenértékû GNSS biztonsági 

intézkedéseket fogadnak el és hajtanak végre mind az Unióban, mind Norvégiában;
e) az európai GNSS földi létesítményeinek tekintetében a felek tiszteletben tartják a nemzetközi jogból fakadó

kötelezettségeiket.
(2) E megállapodás nem érinti az Európai Unió jogszabályai által a Galileo program mûködtetése céljából létrehozott

intézményi struktúrát. A megállapodás nem érinti továbbá a nonproliferációval kapcsolatos
kötelezettségvállalásoknak és az exportellenõrzésnek a végrehajtására alkalmazandó szabályozási intézkedéseket,
az immateriális technológiaátadás ellenõrzését, sem pedig a nemzetbiztonsági intézkedéseket.

4. cikk
Rádióspektrum

(1) A felek megállapodnak abban, hogy az európai mûholdas navigációs rendszerekkel kapcsolatos,
a rádióspektrumokkal összefüggõ ügyekben a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) keretén belül folytatnak
együttmûködést, a 2004. november 5-én aláírt, a Galileo mûholdas rádiónavigációs rendszer ITU-hoz benyújtott
frekvenciaigényeinek kezelésérõl  szóló egyetértési megállapodást is figyelembe véve.

(2) Ebben az összefüggésben a felek megvédik az európai mûholdas navigációs rendszerek számára juttatott megfelelõ
frekvenciaelosztást, biztosítva a felhasználók számára az e rendszerek által nyújtott szolgáltatások elérhetõségét.

(3) Emellett a felek elismerik a rádiónavigációs spektrum megszakítás és zavar elleni védelmének fontosságát. E célból
a feleknek fel kell kutatniuk a zavar forrásait, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat kell találniuk az ilyen zavarok
megszüntetésére.

(4) E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhetõ úgy, hogy az ITU alkalmazandó rendelkezéseitõl – ideértve
az ITU Rádiószabályzatát is – eltérne.

5. cikk
Az európai GNSS földi létesítményei

(1) Norvégia a joghatósága alatt álló területeken minden olyan ésszerû intézkedést meghoz, amely megkönnyíti
az európai GNSS földi létesítményeinek (a továbbiakban: a földi létesítmények) telepítését, karbantartását és
helyettesítését.

(2) Norvégia minden ésszerû intézkedést meghoz a területén található földi létesítmények védelme, valamint azok
folyamatos és zavartalan mûködésének biztosítása érdekében, adott esetben bûnüldözõ hatóságainak
mozgósításával is. Norvégia minden ésszerû intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a létesítményeket megvédje 
a helyi rádiózavaroktól, feltörésektõl és lehallgatási kísérletektõl.

(3) A földi létesítményekre vonatkozó szerzõdéses kapcsolatok az Európai Bizottság és a tulajdonjogok jogosultja között
jönnek létre. A norvég hatóságok maradéktalanul tiszteletben tartják a földi létesítmények különleges jogállását, és
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a földi létesítményeket érintõ bármely intézkedés meghozatala elõtt lehetõség szerint elõ zetes megállapodás
megkötésére törekszenek az Európai Bizottsággal.

(4) Norvégia folyamatos és akadálymentes hozzáférést biztosít a földi létesítményekhez az Európai Unió által kijelölt vagy
más módon felhatalmazott valamennyi személy számára. Ebbõl a célból Norvégia olyan kapcsolattartó pontot jelöl ki,
amely tájékoztatást kap a földi létesítményekhez utazó személyekrõl, és e személyek mozgását, valamint az általuk
végzett gyakorlati mûveleteket egyéb módon megkönnyíti.

(5) A földi létesítmények archívuma és felszerelése, valamint a továbbítás alatt álló, hivatali pecséttel vagy jelöléssel
ellátott dokumentumok – azok formájától függetlenül – nem vonhatók vámügyi, illetve rend õrségi ellenõrzés alá.

(6) A földi létesítményeik biztonságát vagy mûködését érintõ fenyegetés vagy veszély esetén Norvégia és az Európai
Bizottság az eseményrõl haladéktalanul értesítik egymást, és megteszik a szükséges lépéseket a helyzet orvoslása
érdekében. Ezen értesítés tekintetében az Európai Bizottság más megbízható szervet is kijelölhet a Norvégiával  való
kapcsolattartás ellátására.

(7) A felek az (1)–(6) bekezdésekben foglalt kérdésekkel kapcsolatban egy külön megállapodásban részletesebb
eljárásokat dolgoznak ki. Ezek az eljárások többek között tartalmazzák a vizsgálatokkal kapcsolatos pontosításokat,
a kapcsolattartó pontok feladatkörét, illetve a futárokra, valamint a helyi rádiófrekvencia-zavarok és ellenséges
támadások elleni intézkedésekre vonatkozó követelményeket.

6. cikk
Biztonság

(1) A felek meggyõzõdése, hogy a globális navigációs mûholdrendszert meg kell védeni az olyan fenyegetések ellen, mint 
amilyen a visszaélés, a zavarás, a megszakítás és az ellenséges tevékenység. Következésképpen a felek minden ésszerû
intézkedést megtesznek – ideértve adott esetben a külön megállapodások megkötését is – a mûholdas navigációs
rendszerek és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra folytonosságának, biztonságának és védelmének garantálása
érdekében.
Az Európai Bizottság szándéka továbbá, hogy intézkedéseket dolgozzon ki az európai GNSS programok szenzitív
eszközeinek, információinak és technológiáinak védelmére, ellenõrzésére és kezelésére az ilyen fenyegetések és
a nemkívánatos terjedés ellen.

(2) Ebben az összefüggésben Norvégia megerõsíti abbéli szándékát, hogy saját joghatóságán belül kellõ idõben elfogad
és végrehajt olyan intézkedéseket, amelyek az Európai Unióban érvényes védelmi és biztonsági intézkedések
szintjével egyenértékû szintet biztosítanak.
Ezt felismerve a felek a GNSS biztonságát érintõ témakörökkel, köztük az akkreditációval is az európai GNSS irányítási
struktúrája megfelelõ bizottságainak ülésein foglalkoznak. A részletes gyakorlati intézkedéseket és eljárásokat
a megfelelõ bizottságok eljárási szabályzatában kell megállapítani az EGT-megállapodásban meghatározott keret
figyelembevételével.

(3) Amennyiben olyan esemény adódik, amelynek során egyenértékû védelmi és biztonsági szint nem biztosítható,
a felek a helyzet orvoslása érdekében konzultációkat tartanak. Adott esetben az e területen meg valósuló
együttmûködési tevékenységek köre kiigazítható.

7. cikk
A minõsített információk megosztása

(1) Az Unió minõsített információk cseréjét és védelmét a Norvég Királyság és az Európai Unió között a minõsített
információk cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról  szóló, 2004. november 22-én aláírt megállapodással3,
valamint a biztonsági megállapodás végrehajtó rendelkezéseivel összhangban kell végezni.

(2) Norvégia a Galileóval kapcsolatos, nemzeti minõsítési jelöléssel ellátott minõsített információkat azon tagállamokkal
cserélheti ki, amelyekkel e célból kétoldalú megállapodást kötött.

3 HL L 362., 2004.12.9., 29. o.
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(3) A felek olyan átfogó és koherens jogi keret felállítására törekszenek, amely lehetõvé teszi közöttük a Galileo
programmal kapcsolatos minõsített információk cseréjét.

8. cikk
Exportellenõrzés

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a felek a Galileo programmal kapcsolatban egységes módon hajtsák végre
az exportellenõrzésre és a nonproliferációra vonatkozó stratégiát, Norvégia megerõsíti abbéli szándékát, hogy
joghatóságán belül kellõ idõben elfogadja és végrehajtja azokat az intézkedéseket, amelyek a Galileo programmal
kapcsolatos technológiák, adatok és áruk exportellenõrzésére és jogszerûtlen terjedésének megakadályozására
vonatkozóan az Unióban és annak tagállamaiban érvényes intézkedések szintjével egyenértékû szintet biztosítanak.

(2) Amennyiben olyan esemény adódik, amelynek során a megfelelõ export-ellenõrzési és nonproliferációs szint nem
érhetõ el, a felek a helyzet orvoslása érdekében konzultációkat tartanak. Adott esetben az e területen meg valósuló
együttmûködési tevékenységek köre kiigazítható.

9. cikk
Kormányzati ellenõrzésû szolgáltatás

Norvégia hangot adott érdeklõdésének a Galileo kormányzati ellenõrzésû szolgáltatása iránt, mivel úgy ítéli meg, hogy ez
az európai GNSS programokban  való részvételének fontos eleme. A felek megállapodnak abban, hogy errõl a kérdésrõl
a PRS-hez  való hozzáférést szabályozó stratégiák és mûködési szabályok meghatározása után folytatnak megbeszéléseket.

10. cikk
Nemzetközi együttmûködés

(1) A felek elismerik a globális mûholdas navigációs szolgáltatásokra vonatkozó megközelítéseik – nemzetközi
szabványosítási és tanúsítási fórumokon történõ – összehangolásának jelentõségét. A felek közösen támogatják
a Galileo-szabványok kidolgozását, és elõmozdítják azok világszerte történõ alkalmazását, miközben hangsúlyt
fektetnek a más globális navigációs mûholdrendszerekkel  való együttmûködtethetõségre is.

(2) Ennek következtében a felek e megállapodás célkitûzéseinek elõmozdítása és végrehajtása érdekében
együttmûködnek különösen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben és 
az ITU-ban felmerülõ, a GNSS-t érintõ valamennyi kérdésben.

11. cikk
Konzultáció és vitarendezés

A felek bármelyik fél kérésére haladéktalanul konzultálnak minden olyan kérdésrõl, amely e megállapodás
értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerül. Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával
kapcsolatban felmerült vitákat a felek konzultáció útján rendezik.

12. cikk
Hatálybalépés és felmondás

(1) E megállapodás az azt követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amikor a felek értesítik egymást az ehhez szükséges
eljárásaik befejezésérõl.
Az értesítést a Tanács Fõtitkárságához, a megállapodás letéteményeséhez kell benyújtani.

(2) E megállapodás lejárta vagy felmondása nem érinti az ennek keretében kötött bármely megállapodás érvényességét
vagy idõtartamát vagy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerült egyedi jogokat és kötelezettségeket.

(3) E megállapodás a felek kölcsönös megállapodásával írásban módosítható. A módosítás az utolsó olyan diplomáciai
jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, amellyel a másik felet értesítették arról, hogy a megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges belsõ eljárások lezárultak.
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(4) Az (1) bekezdés ellenére Norvégia és – a hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában – az Európai Unió
e megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azt a napot követõ hónap elsõ napjától, amikor értesítették egymást
a szükséges eljárások lezárultáról.

(5) A megállapodást a másik félhez intézett írásos bejelentéssel hat hónapos felmondási idõ mellett bármely fél
felmondhatja.
E megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lett,
litván, magyar, máltai, német, lengyel, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint norvég
nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.”

4.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2. és 3.  §-a a Megállapodás 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3.  §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti erõforrás miniszter 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelete
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl  szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 
a 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok 
módosításáról  szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet és a pedagógiai szakszolgálatokról  szóló
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosításáról

A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94.  § (1) bekezdés b), d), e) és n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  §
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl  szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 17/A.  §
(1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra hirdet felvételt, a felvételi kérelmekrõl
a következõ szempontok mérlegelésével dönthet:
a) kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, vagy
b) a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett
írásbeli vizsga eredménye alapján, vagy
c) a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett
írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján.
(2) Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra hirdet felvételt,
a) a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán, vagy
b) a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán és a szóbeli
meghallgatáson
 való részvételhez akkor kötheti a felvételi kérelem elbírálását, ha ahhoz a fenntartó hozzájárult, továbbá azt az adott
tanulmányi területen a jelentkezõk magas száma indokolja. E bekezdés alkalmazásában a jelentkezõk magas
számának az tekinthetõ, ha az elõzõ három év átlagában a jelentkezõk létszáma legalább másfélszerese volt
a felvehetõk létszámának.”

(2) Az R. 17/A.  § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A központilag szervezett írásbeli vizsgához magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérõ külön-külön feladatlapok
készülnek azok részére, akik)
„d) a kiemelkedõ tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó (a továbbiakban: tehetséggondozó) középiskola
kilencedik évfolyamára”
(jelentkeznek.)

2.  § (1) Az R. 20.  § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülõt és a tanuló kollégiumi
elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is
értesíteni a tanköteles tanuló elsõ alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor, illetve ha a nem tanköteles, kiskorú
tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülõ figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt,
az iskola a gyermekjóléti szolgálat közremûködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülõjét.
(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24.  § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben
hét napnál többet mulaszt, illetve ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát,
az óvoda vezetõje, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint
a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl  szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal
összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt és a gyermekjóléti szolgálatot.
Az értesítést követõen a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, illetve az iskola és szükség esetén a kollégium bevonásával
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haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót
veszélyeztetõ és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével
kapcsolatos, továbbá a gyermek, tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.”

(2) Az R. 20.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola ismételten
tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közremûködik a tanuló szülõjének az értesítésében. Ha a tanköteles
tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.”

3.  § Az R. 27.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra elõírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait a közoktatási törvény
71.  § (1) bekezdésében foglaltak szerint az évfolyam megismétlésével folytathatja. Amennyiben a tanuló az elsõ
évfolyamon a tanulmányi követelményeket az iskolából  való igazolt és igazolatlan mulasztás  miatt nem tudta
teljesíteni, az évfolyam megismétlésére utasítható. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait
az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától.”

4.  § (1) Az R. 39/H.  § (5) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pályázathoz csatolni kell)
„c) a kollégium – a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról  szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendeletben
foglalt, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának követelményei szerint
elkészített – pedagógiai programjának tervezetét, amelynek megfelelõen nyertes pályázat esetén a pályázó módosítja 
a pedagógiai programját,
d) a Kollégiumi Programban partnerként közremûködõ középiskola nyilatkozatát arról, hogy a résztvevõk
középiskolai tanulmányokra történõ felkészítését, a tanulmányok megkezdését és a tanulmányok alatti felkészítést
biztosítja a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok
módosításáról  szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben foglalt, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjának követelményei szerint.”

(2) Az R. 39/H.  § (12) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pályázathoz csatolni kell)
„c) a szakiskola és a kollégium – a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról  szóló 46/2001. (XII. 22.)
OM rendeletben foglalt, a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának 
követelményei szerint elkészített és egymással pedagógiai szempontból összehangolt – pedagógiai programjának
a fenntartóval egyeztetett tervezetét, amelynek megfelelõen nyertes pályázat esetén a pályázó a fenntartó
egyetértésével módosítja a pedagógiai programját.”

5.  § Az R. 39/I.  § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pályázathoz csatolni kell)
„c) a középiskola és a kollégium – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról  szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben foglalt, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjának követelményei, valamint a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról  szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendeletben foglalt, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjának követelményei szerint elkészített és egymással pedagógiai szempontból
összehangolt – pedagógiai programjának tervezetét, amelynek megfelelõen nyertes pályázat esetén a pályázó
módosítja a pedagógiai programját.”

6.  § Az R. 8. számú melléklet 4.1. pontja helyébe az 1. melléklet lép.

7.  § (1) A 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról  szóló 22/2010. (V. 13.) OKM
rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 3. melléklet 15. sora helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az OKM rendelet 3. melléklet 18. sora helyébe a 3. melléklet lép.
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8.  § A pedagógiai szakszolgálatokról  szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet (a továbbiakban: Pszr.) 11.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakértõi vizsgálat idõpontját a szakértõi és rehabilitációs bizottság határozza meg, és errõl, valamint a szakértõi
vizsgálat helyérõl a szülõt értesíti. A szakértõi vizsgálat idõpontjáról  szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésétõl
számított tíz munkanapon belül meg kell küldeni a szülõnek. A szakértõi vizsgálat idõpontját a vizsgálat
kezdeményezésétõl számított negyven munkanapon belüli idõpontra kell kitûzni.”

9.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A 8.  § 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

10.  § Hatályát veszti
a) az R. 21.  § (6) bekezdése és 51.  § (9) bekezdése;
b) a Pszr. 11.  § (1) bekezdés második és harmadik mondata.

11.  § Ez a rendelet 2011. augusztus 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelethez
[8. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez]

„4.1. Ha a középfokú iskola a 17/A.  § (1) bekezdésében és a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben szóbeli
meghallgatás keretében szóbeli vizsgát szervez, a szóbeli vizsgának az iskola pedagógiai programjában
meghatározott követelményekre épülõ témaköreit és kérdéseit, továbbá a szóbeli vizsga értékelésének
a szempontjait az iskola felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra kell hozni.”

2. melléklet a 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelethez
[3. számú melléklet a 22/2010. (V. 13.) OKM rendelethez]

„

15. 2011. 01. 29., 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos
tehetséggondozó képzésre jelentkezõk számára az érintett
középiskolákban.

„

3. melléklet a 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelethez
[3. számú melléklet a 22/2010. (V. 13.) OKM rendelethez]

„

18. 2011. 02. 03., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos
tehetséggondozó képzésre jelentkezõk számára azoknak, akik
az elõzõ írásbelin alapos ok  miatt nem tudtak részt venni.

„
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VI. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság 177/2010. (X. 6.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló
kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 159/2010. (III. 11.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130.  § (1) bekezdése alapján magánszemélyek
kifogást nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 159/2010.
(III. 11.) OVB határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen. Az OVB vitatott határozatában megtagadta annak az országos
népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának a hitelesítését, amelyen a következõ
kérdés szerepelt: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés törvényben mondja ki: a polgármesteri, illetve
az alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége illetõleg egyidejû tartós akadályoztatásuk esetén
a képviselõtestület (közgyûlés) ülését a korelnök hívja össze és vezeti?”
Az OVBh. indokolása megállapította, hogy a kezdeményezés nem felel meg az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13.  § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményének, mert a választópolgár számára a kérdés megfogalmazásából nem állapítható meg egyértelmûen,
hogy a kezdeményezõ milyen jogállapotot kíván módosítani, márpedig a választópolgártól nem várható el a hatályos
szabályozási állapot ismerete. Az OVB azt is rögzítette határozata indokolásában, „hogy
a kezdeményezõk – a népszavazásra feltenni kívánt kérdés súlyát, jelentõségét, hatását tekintve – nem a népszavazás
alkotmányos rendeltetésére, a közvetlen hatalomgyakorlás kivételességére, az állam életében betöltött szerepére és
súlyára tekintettel jártak el, így nem a népszavazás alkotmányos rendeltetésének megfelelõen éltek népszavazáshoz
 való jogukkal”.
A kifogást tevõk álláspontja szerint az OVBh. jogszabálysértõ. Megítélésük szerint az OVB megalapozatlanul
hivatkozott az OVBh.-ban az Nsztv. 10.  § b) és c) pontjára, valamint 13.  § (1) bekezdésére. Érvelésük szerint
az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ kérdés egyértelmû mind a választópolgárok, mind a jogalkotó számára;
arra irányul, „hogy a helyi önkormányzati képviselõ-testület mûködése ne akadjon (hiúsuljon) meg a miatt, hogy nincs
olyan személy aki a testület ülését jogszerûen összehívhatja”. A kifogást tevõk szerint az OVB megsértette a Ve. 29/B.  §
(2) bekezdés e) pontját is, mivel az idézett érvet az OVBh. nem tartalmazza. Végül a kifogást tevõk szerint az OVB
megsértette a Ve. 3.  § d) pontját azáltal, hogy az Alkotmánybíróság nem normatív határozatában megjelenõ
gyakorlatát követi a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás fogalmának értelmezésében. Mindezek alapján
az OVBh. megsemmisítését, és az OVB új eljárás lefolytatására  való kötelezését kérik az Alkotmánybíróságtól.

II. A kifogás nem megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény 1.  § h) pontja

alapján a Ve. 130.  §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB
az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadása során az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen
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járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is
alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az OVB határozatában megállapította, hogy a népszavazásra feltenni javasolt kérdés nem felel meg az egyértelmûség
követelményének [Nsztv. 13.  § (1) bekezdése]. Ezzel egyetértve az Alkotmánybíróság a kifogást nem találta
megalapozottnak, és az OVBh.-t indokainak helyességére tekintettel, azonos indokok alapján helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság jelen határozatának közzétételét az OVB határozatnak a Magyar Közlönyben  való megjelenésére 
tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. október 4.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 587/H/2010.
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozata
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû
intézkedésekrõl  szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl  szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja a következõ 1.64–1.68. alpontokkal
egészül ki:
(1. A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel – a 2. pont szerinti felülvizsgálat elvégzése
céljából, annak idõtartamára – az alapítói jogok együttes gyakorlásával megbízza a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs minisztert, valamint az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert)
„1.64. a Fórum Film Alapítvány,
1.65. a Kármán Alapítvány,
1.66. az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért Alapítvány,
1.67. a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány,
1.68. a Tudományos és Technológiai Alapítvány”
(tekintetében.)

2. A Korm. határozat 2. pontjában a „Határidõ: 2010. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „Határidõ: 2010. október 31.”
szöveg lép.

3. A Korm. határozat 3. pont 3.3. alpontja a következõ 3.3.2. alponttal egészül ki:
(3. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 2005. üzleti évig visszamenõleg a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter számára – elektronikus formában az alábbiak szerint – juttassák el a felelõsségi
körükbe tartozó alapítványok beszámolóit és közhasznúsági jelentéseit:
3.3. a külügyminiszter)
„3.3.2. a Tudományos és Technológiai Alapítvány;”

4. A Korm. határozat 3. pont 3.5. alpontja a következõ 3.5.40–3.5.43. alpontokkal egészül ki:
(3. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 2005. üzleti évig visszamenõleg a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter számára – elektronikus formában az alábbiak szerint – juttassák el a felelõsségi
körükbe tartozó alapítványok beszámolóit és közhasznúsági jelentéseit:
3.5. a nemzeti erõforrás miniszter)
„3.5.40. a Fórum Film Alapítvány,
3.5.41. a Kármán Alapítvány,
3.5.42. az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért Alapítvány,
3.5.43. a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány;”

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1207/2010. (X. 6.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet elõirányzatai közötti átcsoportosításról

1. A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 39.  § (1) bekezdése, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 55.  § (2) bekezdése alapján
a) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Ktv.)

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím 3. Ingatlan-beruházások jogcímcsoport kiadási elõirányzatáról
3620,0 millió forintot átcsoportosít a Ktv. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1. Honvédelmi Minisztérium cím
3. HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai alcím 2. Felhalmozási
költségvetés elõirányzat-csoport 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt elõirányzatára,

b) a Ktv. XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím 3. A Magyar Államot a korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelõ kiadások alcím 5. Az állam
tulajdonosi felelõsségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása jogcímcsoport kiadási
elõirányzatáról 540,0 millió forintot átcsoportosít a Ktv. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1. Honvédelmi
Minisztérium cím 3. HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai alcím
1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzatára

a melléklet szerint.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter
Határidõ: azonnal

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

Semjén Zsolt s.k.,
miniszterelnök-helyettes

Melléklet az 1207/2010. (X. 6.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XIII. Honvédelmi Minisztérium            
Fejezet száma és 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

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1  Felhalmozási jellegû kiadások

278356 3 Ingatlan beruházások –3620,0

3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez
kapcsolódóan  terhelõ kiadások
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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

278501 5 Az állam tulajdonosi felelõsségével kapcs.
környezetvédelmi feladatok finanszírozása

–540,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi
infrastrukturális ellátás kiadásai

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 540,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

3620,0

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

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi
infrastrukturális ellátás kiadásai

4160,0

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
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány  idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány  teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány  egyéb: azonnal 4160,0 4160,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1208/2010. (X. 6.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról  szóló 2010. évi XLII. törvény 
4.  §-ának (2) bekezdésébõl eredõ feladatok és az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok összehangolásáról

1. A Kormány a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról  szóló 2010. évi XLII. törvény 4.  §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

1.1. jóváhagyja, hogy az eredeti elõirányzattal rendelkezõ elõirányzatok e határozat mellékletében foglaltak szerint
kerüljenek átcsoportosításra, legkésõbb október 11-ig;

1.2. felhatalmazza a Magyar Államkincstárt az 1.1. pontban szereplõ fejezeti kezelésû elõirányzatok esetében
az elõirányzat átadás idõpontjáig végrehajtott évközi elõirányzat-módosítások, teljesítési adatok,
kötelezettségvállalások és a kapcsolódó elõirányzat-maradványok átvezetésére.

Felelõs: fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ: 2010. október 11.

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

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

Melléklet az 1208/2010. (X. 6.) Korm. határozathoz

Eredeti elõirányzattal rendelkezõ elõirányzatok átrendezése

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás Megnevezés Régi címrendi besorolás

Feje-
zet

Cím
Al-
cím

Jogcím-
csoport

Jog-
cím

Feje-
zet

Cím
Al-
cím

Jogcím-
csoport

Jog-
cím

280489 17 00 00 00 00 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 17 00 00 00 00

281178 17 16 02 37 00 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 15 25 02 47 00

197524 17 16 02 38 00 Beruházás ösztönzési célelõirányzat 15 25 03 01 00

262845 17 16 02 39 00 Nemzeti beruházás ösztönzési célelõirányzat 15 25 03 02 01

270590 17 16 02 40 00 Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat 15 25 03 08 00

030164 17 16 02 41 00 Turisztikai célelõirányzat 15 25 03 10 00

A Kormány 1209/2010. (X. 6.) 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 7267 ezer forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2010. évi központi költségvetés
általános tartaléka terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

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

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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Melléklet az 1209/2010. (X. 6.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
VI. Bíróságok               
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Ezer forintban

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –7267,0

VI. Bíróságok

209126 1 Bíróságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5722,0

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

1545,0

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

VI. Bíróságok

209126 1 Bíróságok

7267,0

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
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány  idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány  teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány  egyéb: azonnal 7267,0 7267,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A miniszterelnök 92/2010. (X. 6.) ME határozata
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerzõdések alapján mûködõ 
kisebbségi vegyesbizottságok magyar társelnökeinek felmentésérõl, 
valamint új társelnök kinevezésérõl

1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselõinek kijelölésérõl  szóló 2118/2008. (VIII.  27.) Korm.
határozat 3. b) pontja szerinti jogkörömben eljárva

Szabó Vilmost a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnöki tisztségébõl, valamint

Gémesi Ferencet a Magyar–Román Kisebbségügyi Együttmûködési Szakbizottság, a Magyar–Szerb Kormányközi
Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, a Magyar–Horvát Kisebbségi
Vegyes Bizottság, valamint a Nemzeti Kisebbségek Jogainak Biztosításával foglalkozó Magyar–Ukrán Vegyes Bizottság
magyar társelnöki tisztségébõl

felmentem, egyidejûleg

Répás Zsuzsannát a Magyar–Román Kisebbségügyi Együttmûködési Szakbizottság, a Magyar–Szerb Kormányközi
Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–Szlovén Kormányközi
Kisebbségi Bizottság, a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, valamint a Nemzeti Kisebbségek Jogainak
Biztosításával foglalkozó Magyar–Ukrán Vegyes Bizottság magyar társelnökévé

kinevezem.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Magyar–Szlovák Kisebbségi
Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentésérõl, valamint új magyar társelnök kinevezésérõl  szóló 105/2009.
(XII.  11.) ME határozat.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium   
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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