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

Az Alkotmány 2010. július 6-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 44/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A helyi képviselõtestület elnöke a polgármester. A képviselõtestület a polgármester helyettesítésére alpolgár-
mestert választhat. Alpolgármesternek olyan személy is megválasztható, aki nem tagja a képviselõtestületnek, de
a polgármestert a képviselõtestület elnökeként csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki a képviselõtestület tagja.
(2) A képviselõtestület bizottságot választ, és hivatalt hoz létre.
(3) A polgármester az önkormányzati feladatain kívül törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet 
alapján kivételesen államigazgatási feladatokat és hatásköröket is elláthat.
(4) Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzõnek, és
kivételesen a képviselõtestület hivatala ügyintézõjének is.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

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

Az Alkotmány 2010. július 6-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 61. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához, továbbá
a közérdekû adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínûségét.
(3) A demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelõ tájékoztatáshoz a közügyek 
tekintetében.
(4) A Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás mûködik közre a nemzeti önazonosság és az európai
identitás, a magyar, valamint a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolásában, gazdagításában, a nemzeti összetartozás
megerõsítésében, illetõleg a nemzeti, etnikai, családi, vallási közösségek igényeinek kielégítésében. A közszolgálati
médiaszolgáltatást az Országgyûlés által választott tagokkal mûködõ autonóm közigazgatási hatóság és független
tulajdonosi testület felügyeli, céljainak megvalósulása felett pedig az állampolgárok egyes, törvényben meghatá-
rozott közösségei õrködnek.

 *  A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el.
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(5) A közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ
szabályairól rendelkezõ törvény, továbbá a médiaszolgáltatások felügyeletérõl szóló törvény elfogadásához
a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.”

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

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök  az Országgyûlés elnöke
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II. Tör vé nyek

2010. évi LXVIII. törvény
a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról  szóló 1994. évi LXIV. törvény
módosításáról*

A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

1. § A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 34.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34.  § (1) A képviselõ-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minõsített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselõ-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszûnik az új polgármester
megválasztásával, valamint ha a képviselõ-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minõsített
többséggel megbízását visszavonja.
(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselõ-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselõ-testületnek,
a polgármestert a képviselõ-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselõ-testület ülésein tanácskozási
joggal részt vesz. A nem a képviselõ-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben
a képviselõ-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
(4) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdõdik és amennyiben az önkormányzati választáson
települési képviselõnek megválasztották, akkor az új képviselõ-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert
az önkormányzati választáson települési képviselõnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása
a választás napjával megszûnik.”

2.  § A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 62.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kerületben polgármestert, a fõvárosban fõpolgármestert választanak. A fõvárosi közgyûlés a fõpolgármester
javaslatára titkos szavazással, minõsített többséggel egy vagy több fõpolgármester-helyettest választhat. A fõvárosi
közgyûlés legalább egy fõpolgármester-helyettest saját tagjai közül választ meg. A fõpolgármester-helyettes
megbízatása megszûnik az új fõpolgármester megválasztásával, valamint ha a fõvárosi közgyûlés a fõpolgármester
javaslatára, titkos szavazással, minõsített többséggel megbízását visszavonja.
Azon fõpolgármester-helyettes, akit nem a fõvárosi közgyûlés tagjai közül választottak, nem tagja a fõvárosi
közgyûlésnek, a fõpolgármestert a fõvárosi közgyûlés elnökeként nem helyettesítheti. A fõvárosi közgyûlés ülésein
tanácskozási joggal vesz részt. A nem a fõvárosi közgyûlés tagjai közül választott fõpolgármester-helyettes jogállására
egyebekben a fõvárosi közgyûlés tagjai közül választott fõpolgármester-helyettesre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”

3.  § A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 74.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A megyei közgyûlés tisztségviselõi: az elnök, egy vagy több alelnök. A megyei közgyûlés a megyei közgyûlés
elnökének javaslatára titkos szavazással, minõsített többséggel egy vagy több alelnököt választhat. A megyei
közgyûlés legalább egy alelnököt saját tagjai közül választ meg. A megyei közgyûlés alelnökének megbízatása
megszûnik a megyei közgyûlés új elnökének megválasztásával, valamint ha a megyei közgyûlés az elnök javaslatára
titkos szavazással, minõsített többséggel megbízását visszavonja. Azon megyei közgyûlési alelnök, akit nem a megyei
közgyûlés tagjai közül választottak, nem tagja a megyei közgyûlésnek, a megyei közgyûlés elnökét, mint a testület
elnökét nem helyettesítheti, a megyei közgyûlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt. A nem a megyei közgyûlés
tagjai közül választott alelnök jogállására egyebekben a megyei közgyûlés tagjai közül választott alelnökre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.”

*  A tör vényt az Országgyûlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el.
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4.  § A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 12.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A zárt ülésen a képviselõ-testület tagjai, a nem a képviselõ-testület tagjai közül választott alpolgármester,
a kisebbségi szószóló és a jegyzõ, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértõ vesz részt. Törvény elõírhatja,
mely esetben kötelezõ az érintett meghívása.”

5.  § A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 103.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„a) a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, vezetõi megbízás joga – a megyei közgyûlés elnöke
kivételével – magában foglalja a felmentés, a megbízás visszavonásának jogát;”

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk 
tiszteletdíjáról  szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

6.  § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról  szóló 1994. évi
LXIV. törvény 2.  § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
„d) ha a képviselõ-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minõsített többséggel megbízását
visszavonja.”

7.  § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról  szóló 1994. évi
LXIV. törvény a következõ 2/A.  §-sal egészül ki:
„2/A.  § Ha a képviselõ-testület az alpolgármester megbízását a 2.  § (2) bekezdés d) pontja alapján nem vonja vissza és
a polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljes körûen megvonja, a feladatkör megvonását köve tõen
az alpolgármester a helyi önkormányzati képviselõk tiszteletdíjával azonos mértékû illetményre – társadalmi
megbízatású alpolgármester esetén tiszteletdíjra – jogosult.”

8.  § E tör vény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2010. évi általános választását követõ napon lép
hatályba.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 50/2010. (VII. 6.) OGY határozata
az Alkotmányelõkészítõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról*

1. Az Alkotmányelõkészítõ eseti bizottság létrehozásáról  szóló 47/2010. (VI. 29.) OGY határozat 4. és 5. pontja alapján
az Országgyûlés az eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak a következõket választja meg:
Elnök: dr. Salamon László (KDNP)
Alelnök: dr. Balsai István (Fidesz)

Gulyás Gergely (Fidesz)
dr. Mátrai Márta (Fidesz)

Tagjai: dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
dr. Bóka István (Fidesz)
dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
dr. Gruber Attila (Fidesz)
dr. György István (Fidesz)
dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz)
dr. Kerényi János (Fidesz)
dr. Kocsis Máté (Fidesz)
dr. Kovács Ferenc (Fidesz)
dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
dr. Láng Zsolt (Fidesz)
dr. Molnár Attila (Fidesz)
dr. Szakács Imre (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
dr. Varga István (Fidesz)
dr. Vas Imre (Fidesz)
dr. Vitányi István (Fidesz)
dr. Hargitai János (KDNP)
dr. Lukács Tamás (KDNP)
dr. Nagy Andor (KDNP)
dr. Rubovszky György (KDNP)
dr. Tarnai Richárd (KDNP)
dr. Vejkey Imre (KDNP)
dr. Bárándy Gergely (MSZP)
dr. Hiller István (MSZP)
dr. Ipkovich György (MSZP)
Kiss Péter (MSZP)
dr. Lamperth Mónika (MSZP)
dr. Szekeres Imre (MSZP)
Tóbiás József (MSZP)
dr. Apáti István (Jobbik)

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)
Novák Elõd (Jobbik)
dr. Nyikos László (Jobbik)
dr. Schiffer András (LMP)
Szilágyi Péter (LMP)

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba.

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

Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 51/2010. (VII. 6.) 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 Egészségügyi bizottságba
dr. Pósán László (Fidesz) helyett
dr. Daher Pierre-t (Fidesz),

a Számvevõszéki és költségvetési bizottságba
Domokos László (Fidesz) helyett
dr. Pósán Lászlót (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

Földesi Gyula s. k.,  Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 198/2010. (VII. 6.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok Rodrigo José
Nieto Maturana rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Chilei Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetévé történõ kinevezéséhez budapesti székhellyel.

Budapest, 2010. június 18.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 28.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02124/2010.

A köztársasági elnök 199/2010. (VII. 6.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok Tamara
Guttman rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Kanada magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történõ
kinevezéséhez budapesti székhellyel.

Budapest, 2010. június 18.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 28.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02125/2010.
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A köztársasági elnök 200/2010. (VII. 6.) KE határozata
nyugállományú határõr vezérõrnagy hivatásos állományba visszavételérõl

Az Alkotmány 30/A.  §-a (1) bekezdésének i) pontjára tekintettel, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 64.  § (1) bekezdése alapján a belügyminiszter elõterjesztésére Lajtár József nyugállományú
határõr vezérõrnagyot 2010. július 1-jei hatállyal a Rendõrség hivatásos állományába rend õr vezérõrnagy rendfokozattal
visszaveszem.

Budapest, 2010. június 30.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 30.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02343/2010.
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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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