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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 9/2010. (X. 8.) KIM rendelete
a Pálfi István Emlékérem alapításáról és adományozásáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 10.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) A közigazgatás fejlesztéséért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) „Pálfi István Emlékérem” (a továbbiakban:
Emlékérem) elnevezéssel elismerést alapít.

(2) Emlékérem annak a személynek adományozható, aki tevékenységével kiemelkedõ módon hozzájárul az európai
regionális együttmûködés fejlõdéséhez.

2.  § (1) Az Emlékérmet a miniszter adományozza évente egy személynek. Az Emlékérem átadására minden évben a Pálfi
István Emléknap (szeptember 23.) alkalmából kerül sor.

(2) Az Emlékérem bronzból készül, kör alakú, átmérõje 120 mm, vastagsága 10 mm. Az Emlékérem elõlapja Pálfi István
portréjának dombornyomatát, aláírását, valamint – körben futó felirattal – a „Pálfi István Emlékérem” szöveget
tartalmazza. Az Emlékérem hátlapján az „Adományozta” kifejezést követõen az adományozó miniszter neve és
a kinevezésének megfelelõ miniszteri megjelölés, továbbá az adományozás éve és az elismerésben részesített neve
szerepel.

(3) Az Emlékéremmel oklevél jár.

3.  § (1) Az Emlékérem adományozását indokolt javaslatával, valamint a jelölt életútjának rövid ismertetésével bárki írásban,
minden év július 15-ig kezdeményezheti a miniszternél.

(2) Nem adományozható az Emlékérem olyan személy részére, aki ellen fegyelmi vagy büntetõeljárás van folyamatban,
illetve, aki jogerõs fegyelmi határozat vagy büntetõ ítélet hatálya alatt áll.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

5.  § Az Emlékérem 2010. évi adományozásáról – a 3.  § (1) bekezdésétõl eltérõen – a miniszter dönt.

6.  § Az 5.  § és ez a § 2011. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 2/2010. (X. 8.) polgári jogegységi határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Polgári Jogegységi Tanácsa a Legfelsõbb Bíróság ítélkezõ tanácsa által
indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

Az önkéntes tûzoltóság mint köztestület nem minõsíthetõ közhasznú szervezetté, mert a létrehozásáról  szóló
1996. évi XXXI. törvény azt nem teszi lehetõvé.

Indokolás:

I. rész
A Legfelsõbb Bíróság ítélkezõ tanácsa a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról  szóló 1997. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) 29.  § (1) bekezdés b) pontja és 29.  § (2) bekezdése alapján – arra alapítottan, hogy jogkérdésben
el kíván térni a Legfelsõbb Bíróság más ítélkezõ tanácsainak határozatától – jogegységi eljárást kezdeményezett és
a jogegységi határozat meghozataláig az elõtte Kfv.X.37.771/2009. szám alatt folyamatban lévõ felülvizsgálati eljárást
felfüggesztette.
A jogegységi eljárást indítványozó tanácsnál elbírálásra váró ügyben az illetékes megyei bíróság 1997-ben
nyilvántartásba vette a települési önkormányzat és a tûzoltó egyesület által alapított önkéntes tûzoltóságot, mint
köztestületet (a továbbiakban: kérelmezõ).
A megyei bíróság a kérelmezõ 2009. január 27-én elõterjesztett kérelmének helyt adva, a 2009. április 10-én
módosított alapszabály alapján elrendelte a kérelmezõ kiemelten közhasznú fokozatban  való nyilvántartásba vételét.
A Fõügyészség fellebbezése alapján eljáró másodfokú bíróság az elsõ fokú bíróság végzésének a közhasznú jogállás
bejegyzésére vonatkozó rendelkezését megváltoztatta és a kérelmezõ kiemelkedõen közhasznú szervezetként
történõ nyilvántartásba vétele iránt elõterjesztett kérelmet elutasította. A végzés indoklása szerint a közhasznú
szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény (Ksztv.) 2.  § (1) bekezdés e) pontja értelmében akkor minõsíthetõ
közhasznú szervezetté a Magyarországon nyilvántartásba vett köztestület, ha a létrehozásáról  szóló törvény azt
lehetõvé teszi. Az önkéntes tûzoltóság mint köztestület alapításáról a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és
a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény (Ttv.) rendelkezik, e törvény azonban nem teszi lehetõvé a kérelmezõ
közhasznú szervezetté nyilvánítását. Ezért a kérelem megalapozatlan.
A kérelmezõ felülvizsgálati kérelme alapján indult felülvizsgálati eljárásban a Legfelsõbb Bíróság eljáró tanácsa azért
kezdeményezett jogegységi eljárást, mert el kívánt térni a Legfelsõbb Bíróságnak a felülvizsgálati kérelemben is
hivatkozott Kny.III.28.547/1998/4. számú, Kny.I.35.735/2001/6. számú határozataitól, mely határozatokban
a Legfelsõbb Bíróság – a Közigazgatási és Gazdasági Döntvénytárban KGD.2000/217. szám alatt megjelent
határozatban írtakkal ellentétesen – azt fejtette ki, hogy nincs jogszabályi akadálya az önkéntes tûzoltóság, mint
köztestület közhasznú szervezetté minõsítésének, ugyanis a Ksztv. 26.  § c) pontjának 15. alpontja a Ttv. mint korábbi
jogszabály rendelkezéseit mintegy kiegészítve az önkéntes tûzoltást közhasznú tevékenységgé minõsítette.

II. rész
A Legfõbb Ügyész álláspontjának lényege a következõ volt:
A Ksztv. 2.  § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezéssel a jogalkotó egyértelmûen kifejezésre juttatta, hogy
köztestület csak akkor minõsíthetõ közhasznú szervezetté, ha a létrehozásáról  szóló törvény ezt lehetõvé teszi.
Amennyiben a köztestület létrehozásáról  szóló törvény e kérdésrõl hallgat, azt nem megengedésnek, hanem tiltásnak
kell tekinteni. A Ttv. 34.  § (1) bekezdése kimondja, hogy az önkéntes tûzoltóság a települési önkormányzat, vagy
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önkormányzati társulás és a tûzoltó egyesület által közösen alapított köztestület (Ptk. 65.  §), de nem rendelkezik
az önkéntes tûzoltóság mint köztestület közhasznúságáról. A Ksztv. 26.  § c) pontja 15. alpontjában írtakra tekintettel
nem mellõzhetõ a Ksztv. 2.  § (1) bekezdés e) pontjában írtak alkalmazása, mert az önkéntes tûzoltás, mentés, nemcsak
köztestületként, hanem más szervezeti formában is végezhetõ.

III. rész
A jogkérdés elbírálásánál irányadó jogszabályok a következõk:
A köztestületet az 1993. évi XCII. törvény iktatta be a Ptk.-ba. A Ptk. 1994. január 1-jétõl hatályos 65.  § (1) bekezdése
szerint a köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezõ szervezet, melynek létrehozását törvény
rendeli el. A köztestület a tagságához, illetõleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el.
A köztestület jogi személy.
A Ttv. 30.  § (1) bekezdése szerint a hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tûzoltóság egységes elvek alapján
szervezett rendvédelmi szerv. A Ttv. 33.  §-a a tûzoltó egyesületet a településen a tûzmegelõzési, valamint a tûzoltási és
mûszaki mentési feladatok ellátásában közremûködõ társadalmi szervként definiálja. A Ttv. 35.  §-ában írt létesítményi
tûzoltóság a gazdálkodó szervezet, vagy más jogi személy tevékenységével összefüggõ tûzoltási és más mûszaki
mentési feladatok elsõdleges ellátására létrehozott és fenntartott szervezet. A Ttv. 34.  § (1) bekezdésében írt önkéntes
tûzoltóság pedig a települési önkormányzat, vagy az önkormányzati társulás és a tûzoltó egyesület által közösen
alapított köztestület, mely tûzoltási és mûszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehetõ készenléti szolgálatot
lát el és önálló mûködési területtel rendelkezik. A Ttv. 34.  § (3) bekezdése szerint a központi költségvetés az önkéntes
tûzoltóság székhelye szerinti települési önkormányzat részére biztosítja az átvállalt feladattal arányos
költségfedezetet.
A Ksztv. 2.  §-ának (1) bekezdése sorolja fel, hogy a Magyarországon nyilvántartásba vett szervezetek közül melyek
minõsíthetõk közhasznú szervezetté. E felsorolás e) pontjában szerepel a köztestület azzal, hogy közhasznú
szervezetté minõsítésére akkor kerülhet sor, ha ezt a létrehozásáról  szóló törvény lehetõvé teszi.
A Ksztv. 26.  §-a értelmezõ rendelkezéseket tartalmaz. A 26.  § c) pontja meghatározza, hogy a szervezet létesítõ
okiratában szereplõ tevékenységek közül melyek minõsülnek a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére 
irányuló közhasznú tevékenységnek. A felsorolás 15. pontjában szerepel a közrend és közlekedésbiztonság védelme,
a mentés és a katasztrófa elhárítás mellett az önkéntes tûzoltás is.

IV. rész
A jogegységi tanács álláspontja szerint a jogegységi kezdeményezésben felvetett jogkérdés megválaszolása során
abból kell kiindulni, hogy az önkéntes tûzoltóság, mint köztestület létrehozásáról  szóló törvénynek a Ttv. minõsül,
ezért azt kell vizsgálni, hogy e törvény lehetõvé teszi-e az önkéntes tûzoltóság, mint köztestület közhasznú szervezetté 
minõsítését. Az önkéntes tûzoltóságra, mint köztestületre vonatkozó rendelkezéseket a Ttv. 34.  §-a tartalmazza,
e jogszabályhely viszont nem szól az önkéntes tûzoltóság, mint köztestület közhasznú szervezetté minõsítésérõl.
Mivel a hallgatást megengedésként minõsíteni nem lehet, a nyelvtani értelmezésbõl az következik, hogy a Ttv. nem
teszi lehetõvé az önkéntes tûzoltóság, mint köztestület közhasznú szervezetté minõsítését, tehát a köztestületként
mûködõ önkéntes tûzoltóság vonatkozásában a jelenlegi szabályozás mellett nem áll fenn a közhasznú szervezetté
minõsítéshez szükséges, a Ksztv. 2.  § (1) bekezdés e) pontjában írt feltétel. A Ttv. ugyan korábbi jogszabály mint
a Ksztv., a jogalkotónak azonban – ha meg kívánta volna engedni az önkéntes tûzoltóság mint köztestület közhasznú
szervezetté minõsítését – lehetõsége lett volna a Ttv.-t ekként módosítani. Ez a lehetõsége a jogalkotónak továbbra is
fennáll.
A Ksztv. nem tekinthetõ az önkéntes tûzoltóság, mint köztestület alapításáról  szóló jogszabálynak, de a Ksztv. 26.  §
c) alpontjának értelmezõ rendelkezése, mely az önkéntes tûzoltást, mint tevékenységet, közhasznú tevékenységnek
minõsíti, tartalmát tekintve sem felel meg a Ksztv. 2.  § (1) bekezdés e) pontja által megkívánt jogszabályi feltételnek.
Az önkéntes tûzoltás, mint tevékenység közhasznú tevékenységként  való elismerése ugyanis nem értelmezhetõ úgy,
hogy maga a Ksztv. mint a Ttv.-nél késõbb hatályba lépett jogszabály lehetõvé teszi a köztestületként mûködõ
önkéntes tûzoltóság közhasznú szervezetté minõsítését, mert a Ksztv. 26.  § c) pont 15. alpontja ilyen megengedõ
rendelkezést nem tartalmaz. Tehát az ott írtakra figyelemmel sem hárult el az önkéntes tûzoltóság, mint köztestület
közhasznú szervezetté minõsítésének jogszabályi akadálya.
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V. rész
Fentiekre tekintettel a jogegységi tanács – a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében (Bszi. 27.  §) –
a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és e határozatát a Bszi. 32.  § (4) bekezdése alapján a Magyar
Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2010. szeptember 13.

Dr. Wellmann György s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Lõrincz Györgyné s. k., Dr. Török Judit s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Almásy Mária s. k., Dr. Puskás Péter s. k.,
bíró bíró
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 91/2010. (X. 8.) 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 
a Fogyasztóvédelmi bizottságba 
dr. Seszták Miklós (KDNP) helyett
Földesi Gyulát (Fidesz),

az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba 
Földesi Gyula (Fidesz) helyett 
dr. Stágel Bencét (KDNP) 
a bizottság tagjává megválasztja.

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

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 92/2010. (X. 8.) OGY határozata
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagjait jelölõ eseti bizottság
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról**

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölõ eseti bizottság felállításáról szóló 81/2010. (IX. 15.)
OGY határozat 3. és 4. pontja alapján az Országgyûlés az eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak a következõket
választja meg:

 * A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 4-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 4-i ülésnapján fogadta el.
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Elnök: dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Alelnök: Mesterházy Attila (MSZP)
Tagjai: Pálffy István (KDNP)

Pörzse Sándor (Jobbik)
Karácsony Gergely (LMP)

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 93/2010. (X. 8.) OGY határozata
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erõk kiképzésére irányuló missziójához 
(„EUTM Somalia”) történõ magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1100/2010. (IV. 28.) Korm. határozatban foglalt döntésrõl szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyûlés az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erõk kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”)
történõ magyar katonai hozzájárulásról szóló 1100/2010. (IV. 28.) Korm. határozatban foglalt döntésrõl szóló
beszámolót elfogadja.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 4-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1210/2010. (X. 8.) Korm. határozata
a magyar–szlovák határkeresztezõ földgázvezetékkel összefüggésben szükséges 
kormányzati feladatokról

A Kormány a magyar földgázpiac regionális földgázpiacba történõ hatékony integrálása érdekében az alábbiak szerint határozott:
A Kormány

1. egyetért a nemzeti fejlesztési miniszter saját hatáskörében megkezdett egyeztetésekkel és elrendeli a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztezõ szénhidrogén szállító 
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vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos
együttmûködésrõl  szóló megállapodás megkötésére vonatkozó tárgyalások folytatását;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

2. elrendeli a földgáz határkeresztezõ kapacitások fejlesztésével kapcsolatos szabályozási környezetnek
az ellátásbiztonság, a nemzetgazdasági versenyképesség fenntartása és a társadalmi költségek figyelembevételével
történõ felülvizsgálatának megkezdését.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1211/2010. (X. 8.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János 
Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttmûködési Megállapodás szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és

Ispotályos Rend közötti Együttmûködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külpolitikáért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott

szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges

meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl  szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges

megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1212/2010. (X. 8.) Korm. határozata
az Országmárka Tanács létrehozásáról

1. A Kormány Magyarország egységes, pozitív külföldi megítélésének és megjelenítésének, valamint az egységes
országmárka kialakításához és az országkép formáláshoz szükséges szakmai elõkészítõ, javaslattevõ és véleményezõ
fórumként létrehozza az Országmárka Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács feladata
a) az országmárkával kapcsolatos kommunikációs javaslatok elõkészítése, az országkép-formálással kapcsolatos

kormányzati döntések elõkészítésében  való közremûködés,
b) állásfoglalások kidolgozása az egységes országmárka megteremtése és üzemeltetése érdekében,
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c) Magyarország külföldi megítélésével összefüggõ, az egységes országmárka és országkép kialakítását elõsegítõ
kutatások kezdeményezése,

d) az országképpel kapcsolatos kormányzati tájékoztatás elõsegítése,
e) a hazai és külföldi sajtóban megjelenõ – az országmárkával vagy az országképpel kapcsolatos – elemzések,

tanulmányok, szakmai tárgyú írások, illetve szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése,
f) kapcsolattartás külföldi államok hasonló testületeivel, valamint a hazai tudományos intézményekkel,
g) a Magyar Köztársaság Országmárka Stratégiája elkészítésének és meg valósításának szakmai és társadalmi

egyeztetése.
3. A Tanács elnökét és további legfeljebb 25 tagját a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)

kéri fel. A Tanács társelnöki feladatait a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányzati kommunikációért
felelõs helyettes államtitkára és a Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelõs helyettes államtitkára látja el.
A Tanács titkárát a társelnökök közösen jelölik ki.

4. A Tanács társelnökeinek és tagjainak megbízatása 2 évre szól. A tagok megbízatása a felkérés elfogadásával jön létre.
A társelnökök és a tagok megbízatását a miniszter visszahívással megszüntetheti. A tagi és az elnöki megbízatás
ellátásáért díjazás nem jár.

5. A Tanács a 2. pontban meghatározott feladatait testületi formában látja el. A Tanács ügyrendjét maga állapítja meg,
amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányzati kommunikációért felelõs államtitkára hagy jóvá.

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és ezzel egyidejûleg hatályát veszti az Országmárka Tanács
létrehozásáról  szóló 2176/2008. (XII. 18.) Korm. határozat, valamint e határozat alapján létrehozott Országmárka
Tanács megbízatása megszûnik.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 93/2010. (X. 8.) ME határozata
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és alelnökének kinevezésérõl, 
valamint egyes tagjai megbízatása megszûnésének megállapításáról

Az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 73/A.  § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
1. elnökévé Kalmár Istvánt,

alelnökévé Szabó Zoltán Attilát
2010. szeptember 13-ai hatállyal 4 évi idõtartamra kinevezem;

2. megállapítom, hogy
dr. Dessewffy Tibor,
dr. Z. Karvalics László és
dr. Sallai Gyula,
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjainak e megbízatása 2010. augusztus 11-én megszûnt.

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