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II. Tör vé nyek

2010. évi XLIX. törvény
a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról*

1. § A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakó- és üdülõegységek, valamint a közösségi 
elhelyezést szolgáló intézetek (pl. diákotthon, kórház) következõ adatainak összeírására terjed ki:
a) a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési idõpont, lakóhely, családi állapot, családi állás,
termékenység, iskolába járás, iskolai végzettség, személyek és háztartások megélhetési forrása, foglalkozás,
munkáltató és munkahely, közlekedés, utazás, egészségi állapot, fogyatékosság, állampolgárság, vallás, nemzetiség,
anyanyelv, nyelvismeret, a lakáshasználat jogcíme, üdülõtulajdon;
b) a lakó- és üdülõegységre vonatkozóan: rendeltetés (típus), tulajdoni jelleg, helyiségek száma, alapterület,
kommunális ellátottság, felszereltség, karbantartás, a fûtés módja, építési év, falazat, a környezet lakóövezeti jellege;
c) a közösségi elhelyezést szolgáló intézetekre (pl. diákotthon, kórház) vonatkozóan: az intézet rendeltetése, a
fenntartó gazdálkodási formája; tulajdoni jellege, dolgozói létszáma, az intézet férõhelyeinek, egészségügyi
helyiségeinek száma, lakóövezeti jellege, kommunális ellátottsága, az étkeztetés formája; az intézeti épület típusa,
nagysága, építési éve, falazata, felszereltsége, fûtésének módja, utolsó felújításának ideje, helyiségeinek típusa és
száma, az üzemeltetés idõszaka.”

2. § A Törvény 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az adatszolgáltatás – a (2) bekezdésben felsorolt kérdések kivételével – kötelezõ. Az adatszolgáltatásra
kötelezettek kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelõen, az 1. § (3) és
(4) bekezdésekben meghatározott adatszolgáltatási módok valamelyikével az 1. § (5) bekezdésben meghatározott
idõszakban megadni.
(2) Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre
vonatkozóan önkéntes.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

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

* A törvényt az Országgyûlés a 2010.  június 1-jei ülésnapján fogadta el.
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 195/2010. (VI. 11.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl  szóló 
189/2010. (VI. 4.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet részleges feloldásáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 1999. évi
LXXIV. törvény 7.  § (1) bekezdésére tekintettel a következõket rendeli el:

1.  § A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl  szóló 189/2010. (VI. 4.) Korm.
rendelet 1.  § (1) bekezdése szerint kihirdetett veszélyhelyzetet Békés megye, Fejér megye, Heves megye, Pest megye
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe vonatkozásában feloldja.

2.  § A Kormány az árvízvédekezéssel összefüggõ, 2010. június 4. 20.00 órát követõen felmerült, indokolt költségek
felmérésérõl és biztosításáról külön intézkedik.

3.  § (1) Ez a rendelet 2010. június 11-én 14 órakor lép hatályba.
(2) Hatályukat vesztik a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl  szóló 189/2010. (VI. 4.)

Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdésében a „Békés megye,”, a „Fejér megye, Heves megye,”, a „ , Pest megye és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye” szövegrészek.

(3) Ez a rendelet 2010. június 12-én hatályát veszti.

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

Az Országgyûlés 30/2010. (VI. 11.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
 szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló 23/2010. (V. 14.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba
dr. Répássy Róbert (Fidesz) helyett
dr. György Istvánt (Fidesz),
dr. Vinnai Gyõzõ (Fidesz) helyett
dr. Budai Gyulát (Fidesz),

az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba
Balog Zoltán (Fidesz) helyett
Révész Máriuszt (Fidesz)

az Európai ügyek bizottságába
Pelczné dr. Gáll Ildikó (Fidesz) helyett
dr. Vinnai Gyõzõt (Fidesz),

a Fogyasztóvédelmi bizottságba
dr. Budai Gyula (Fidesz) helyett
dr. Tóth Józsefet (Fidesz),

az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba
Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz) helyett
Erdõs Norbertet (Fidesz),

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba
dr. Tóth József (Fidesz) helyett
dr. Szûcs Lajost (Fidesz),

a bizottság tagjává megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Erdõs Norbert s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 8-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 31/2010. (VI. 11.) OGY határozata
a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól  szóló törvényben meghatározott 
pályázati eljárás országgyûlési ellenõrzését szolgáló eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak
megválasztásáról*

1. A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól  szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyûlési
ellenõrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról  szóló 29/2010. (VI. 3.) OGY határozat 4. pontja alapján
az Országgyûlés az eseti bizottság tisztségviselõnek és tagjainak a következõket választja meg:
Elnök: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Alelnök: Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Tagjai: Pálffy István (KDNP)
Novák Elõd (Jobbik)
Karácsony Gergely (LMP)

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Erdõs Norbert s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 32/2010. (VI. 11.) OGY határozata
a közúti jármûvezetõi képzésben  való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez kötésérõl**

A közúti közlekedés biztonságának, valamint a közúti jármûvezetõknek a közlekedés során tanúsított magatartásának javítása
érdekében az Országgyûlés a következõ határozatot hozza:

1. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy teremtse meg a jogi feltételeit annak, hogy a vezetõi engedély
megszerzéséhez szükséges képzésre, elméleti vizsgára történõ jelentkezés elõfeltétele a jelenleg hatályos „írni-olvasni
tudás” képessége helyett legalább az alapfokú iskolai végzettség megszerzése legyen, amely az általános iskola
8. osztályának eredményes befejezését jelenti.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

 Erdõs Norbert s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

 * A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 8-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 8-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 33/2010. (VI. 11.) OGY határozata
az állami vezetõi mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megilletõ
kártérítésekrõl*

A rendszerváltozáskor Magyarország polgárai hittek abban, hogy a demokratikus jogállam már születése pillanatától teljeskörûen
biztosítja az alapvetõ szabadságjogok érvényesülését. Azokat az alkotmányos alapjogokat, melyeket az 1989-ben elfogadott
alaptörvény-módosításokkal újraírt magyar Alkotmány az egyén és a közösség jogainak széles körû szabályozásával, az európai
gyakorlattal egyezõen garantál. A rendszerváltozást követõ több mint másfél évtizedben a közhatalom részérõl tömeges
alkotmányos alapjogsértésekre, állami vezetõi mulasztás következtében elõálló, emberéletet követelõ katasztrófára nem került sor
hazánkban.

I. A 2006. augusztus 20-án rendezett budapesti tûzijátékkal összefüggésben öt emberéletet és több száz személyi
sérülést okozó tragédia történt. A katasztrófát egyértelmûen a tûzijáték megszervezésének hibái, a kapcsolódó jogi
szabályozás hiányosságai, a vonatkozó jogszabályok jogalkalmazók általi megsértése, valamint az állami vezetõktõl
fokozottan megkövetelhetõ, az adott helyzetben általában elvárható magatartási szabályok megsértése idézte elõ.

II. 2006. szeptember 19–22. napja között, valamint 2006. október 23. napján a törvények betartására felesküdött
rendõrök százai, több különbözõ helyen, egymástól függetlenül, egyidejûleg, a rendõrségi törvényt már önmagában
sértõ azonosíthatatlanság mögé bújva soha korábban nem tapasztalt, törvénytelen brutalitással léptek fel a védtelen
és békés polgárokkal szemben is. A kilõtt szemek, a csonttörések, az emberi méltóságot semmibe vevõ
megaláztatások több száz áldozata máig viseli azokat a testi és lelki sebeket, amelyeket, mint az állam korlátokat nem
ismerõ, politikai célzatú, diktatórikus fellépésének következményei, a jogállamot is megsebesítették. Tovább
súlyosbította a helyzetet, hogy az elõzetes letartóztatások indítványozásakor és elrendelésekor elsõ fokon az ügyészi
és a bírói szervezet sem volt képes alkotmányos rendeltetésének megfelelni, és a személyi szabadságot korlátozó
kényszerintézkedésekre az esetek többségében megfelelõ szakmai indokok hiányában, a büntetõeljárás alapelveinek
semmibevételével került sor.

III. Polgárai méltóságán, kiszolgáltatottságán keresztül az államba vetett bizalom és az állam tekintélye is sérült.
A demokratikus jogállam legsúlyosabb sérelme mégis az, hogy a történtekre következmények nélkül kerülhetett sor.
Törvényszerûen ássa alá a jogállamba vetett közbizalmat és a közrendet, ha az állami vezetõk megbízatásukkal, a
rendelkezésükre álló monopolizált erõszakhatalommal következmények nélkül élhetnek vissza, illetve nyilvánvaló
mulasztásaik kivizsgálatlanul és megtorlatlanul maradhatnak.
Az új Országgyûlés ezért megkövet minden ártatlan áldozatot, és mint a Magyar Köztársaság legfõbb népképviseleti
szerve, bocsánatot kér az ország mindazon polgárától, akit akár az állami vezetõi mulasztások, akár a törvénytelen
rendõri fellépés folytán alapjogi sérelem ért és a megfelelõ erkölcsi és anyagi kártérítés érdekében a következõ
határozatot hozza:

1. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy – a 2. pontban meghatározott korlátozásokra is figyelemmel – a Magyar Államkincstár mindazon személyek
megalapozott kártérítési igényét kielégítse, akiknek
– a 2006. augusztus 20-i budapesti tûzijátékkal összefüggésben,
– a 2006. szeptember 17. napja és 2006. október 25. napja között történt rendõri fellépések következtében, vagy

azzal összefüggésben
alkotmányos alapjoga, illetve személyhez fûzõdõ joga sérelmet szenvedett.

2. Ezen országgyûlési határozat alapján nem indokolt kártérítésben részesíteni azt a személyt,
a) akinek büntetõjogi felelõsségét az 1. pontban meghatározott események során tanúsított magatartása miatt

jogerõs bírósági ítélet megállapította, vagy
b) akit jogerõs bírósági ítélet alapján már kártalanítottak (ez a korlátozás csak arra a jogcímre vonatkozóan áll fenn,

amelyre figyelemmel a bíróság a kártérítést megítélte), vagy
c) akinek kártérítési követelését jogerõs bírósági ítélet már elutasította (ez a korlátozás csak arra a jogcímre

vonatkozóan áll fenn, amelyre figyelemmel a bíróság a kártérítési követelést elutasította), vagy

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 8-i ülésnapján fogadta el.
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d) akit perbeli vagy peren kívüli egyezség alapján már kártalanítottak, és az egyezség részeként a további
igényérvényesítésrõl lemondott (ez a korlátozás csak azon felek között és csak arra a jogcímre vonatkozóan áll
fenn, akik között, és amelyre figyelemmel az egyezséget kötötték), vagy

e) akinek feljelentését elutasították, illetve akinek a feljelentésére indult nyomozás megszüntetésére
bûncselekmény hiányában került sor (ez a korlátozás csak a feljelentésben foglalt jogsérelemmel kapcsolatos
kártérítési igény tekintetében áll fenn).

3. Ez az országgyûlési határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Erdõs Norbert s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A miniszterelnök 44/2010. (VI. 11.) ME határozata
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke megbízatása megszûnésérõl

A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény 4.  § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy

dr. Belyó Pálnak, a Központi Statisztikai Hivatal elnökének e megbízatása – lemondása  miatt –

2010. június 10. napján megszûnik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 45/2010. (VI. 11.) ME határozata
a Központi Statisztikai Hivatal elnökének kinevezésérõl

A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény 4.  § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben

dr. Vukovich Gabriellát, a Központi Statisztikai Hivatal elnökévé

2010. június 11-ei hatállyal – hatévi idõtartamra –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 46/2010. (VI. 11.) ME határozata
a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnökének kinevezésérõl

A Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról  szóló 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 1.  §-ában foglalt jogkörömben – a közigazgatási és
igazságügyi miniszter elõterjesztésére –

dr. Gaál Szabolcs Barnát a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnökévé

– 2010. június 11-ei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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