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252/2010. (X. 21.) Korm. 
rendelet

A Magyar Kármentõ Alapról 23426

3/2010. (X. 21.) BM 
rendelet

A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá 
tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreirõl és a nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintjének megállapításáról 23428

181/2010. (X. 21.) AB 
határozat

Az Alkotmánybíróság határozata 23434

182/2010. (X. 21.) AB 
határozat

Az Alkotmánybíróság határozata 23435

99/2010. (X. 21.) OGY 
határozat

Az Állami Számvevõszék 2009. évi tevékenységérõl szóló jelentés
elfogadásáról 23437

100/2010. (X. 21.) OGY 
határozat

A Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységérõl és a versenytörvény
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról 23437

101/2010. (X. 21.) OGY 
határozat

Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetésérõl, a magyarországi és
a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erõsítésérõl
a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élõ magyarság
bemutatásáról 23438

102/2010. (X. 21.) OGY 
határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF)
mûveleteiben történõ magyar katonai részvétel engedélyezésérõl szóló
2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló
elfogadásáról 23438

103/2010. (X. 21.) OGY 
határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF)
mûveleteiben történõ további magyar katonai szerepvállalásról szóló
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról 23439

104/2010. (X. 21.) OGY 
határozat

Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok
módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglalt döntésrõl 23439

105/2010. (X. 21.) OGY 
határozat

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és
tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat
módosításáról 23439

100/2010. (X. 21.) ME 
határozat

Helyettes államtitkár kinevezésérõl 23440

101/2010. (X. 21.) ME 
határozat

Fõiskolai tanárok kinevezésérõl 23441

MAGYAR  KÖZLÖNY 163. szám



III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelete
a Magyar Kármentõ Alapról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés
i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A Magyarországon eddig bekövetkezett legnagyobb ökológiai katasztrófa, az ajkai térségben 2010. október 4-én
történt, veszélyhelyzetet elõidézõ vörösiszap-ömlés (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban: katasztrófa)
károsultjainak széles körû nemzeti és nemzetközi összefogással  való megsegítése érdekében a Kormány által alapított
Magyar Kármentõ Alap (a továbbiakban: Alap) bevételeire, mûködésére és az annak terhére nyújtandó támogatásra
e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2.  § (1) Az Alap jogi személy.
(2) Az Alap székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
(3) Az Alap könyvvezetésére, beszámolójának elkészítésére, gazdálkodására vonatkozóan az alapítványokra elõírt

rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.
(4) Az Alap részére juttatott adományok nem vonhatók el, és a 9.  §-ban meghatározottól eltérõ célra nem használhatók

fel.

3.  § (1) Az Alap legfõbb szerve a Kármentõ Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).
(2) A Bizottság tagjai:

a) a bizottság elnökeként a Veszprém megyei védelmi bizottság elnöke,
b) a Veszprém Megyei Önkormányzat fõjegyzõje,
c) a belügyminiszter által kijelölt, a katasztrófavédelmi szervezet állományába tartozó személy,
d) Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely település polgármestere.

(3) A Bizottság elnöke felkéri a Veszprém megyei 01. számú országgyûlési egyéni választókerület megválasztott
országgyûlési képviselõjét a Bizottság munkájában  való részvételre. A felkérés elfogadása esetén az országgyûlési
képviselõ a Bizottság teljes jogú tagja.

(4) A Bizottság testületként jár el. A Bizottság határozatképes, ha legalább öt tag jelen van, határozatát a jelenlévõk
egyszerû szótöbbségével hozza. Szavazategyenlõség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt.

(5) A Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
(6) A Bizottság tagjai sorából választ elnökhelyettest. Az elnökhelyettes akadályoztatása esetén teljes jogkörrel

helyettesíti az elnököt.
(7) A Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás és költségtérítés nélkül végzik.

4.  § Az Alap képviseletét a Bizottság elnöke látja el.

5.  § (1) Az Alap által nyújtott támogatások forrásai:
a) belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek (a továbbiakban

együtt: adományozó) önkéntes befizetései, adományai,
b) más államtól vagy nemzetközi szervezettõl származó támogatások.

(2) Az Alap számlaszámai:
a) belföldön indított utalás esetében 11794022-22222222,
b) külföldön indított utalás esetében HU28 11794022-22222222-00000000, SWIFT kód: OTPVHUHB.

(3) Az Alap javára befizetett összegrõl az adományozó kérésére a számlavezetõ hitelintézet igazolást állít ki.
(4) Az adományokra a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) közérdekû célra történõ

kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
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6.  § Az adományok felhasználásáról, a támogatás formájáról, mértékérõl a Bizottság dönt.

7.  § (1) A Bizottság döntéseit, az Alap gazdálkodását, a támogatások felhasználását háromtagú felügyelõ bizottság ellenõrzi.
(2) A felügyelõ bizottság tagjait a Veszprém megyei védelmi bizottság választja meg.
(3) A felügyelõ bizottság az Alap mûködésével kapcsolatos jogszabálysértõ eljárás esetén e tényre haladéktalanul felhívja

a Bizottság figyelmét, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal egyidejû értesítése mellett.
(4) A felügyelõ bizottság tagjai tevékenységüket díjazás és költségtérítés nélkül végzik.

8.  § Az Alappal kapcsolatos döntések elõkészítését, az Alap által nyújtott támogatások forrásaira vonatkozó felhasználási
terv készítését és az Alappal kapcsolatos további adminisztratív tevékenységet a Veszprém megyei védelmi bizottság
titkársága végzi.

9.  § Az Alap forrásai a következõ célokra használhatók fel:
a) a katasztrófával érintett személyek lakhatása elemi feltételeinek megteremtésére a katasztrófát megelõzõ állapot

szerinti mértékig, ideértve a háztartási ingóságok lehetõségek szerinti pótlását is,
b) az a) pont szerinti célok veszélyeztetése nélkül

ba) a katasztrófával érintett személyek átmeneti elhelyezésére, ellátásuk feltételeinek megteremtésére,
bb) a katasztrófa hatásai által elõidézett egészségkárosodás megelõzésére,
bc) a katasztrófában megrongálódott közterületek, közutak helyreállítására,
bd) a katasztrófával érintett térség revitalizációjára.

10.  § (1) Az Alapból a katasztrófával érintett Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely helyi önkormányzatai igényelhetnek
támogatást.

(2) A 9.  § a) pontjában meghatározott célok esetén az Alapból támogatás akkor folyósítható, ha a helyi önkormányzat
a kárenyhítés módjáról, a kárenyhítés igénybevételének feltételeirõl és a kárenyhítési eljárás szabályairól rendeletet
alkotott.

(3) Ha a támogatás összege biztosításból, a károkozó várható kártérítésébõl vagy egyéb adományból elõreláthatólag
megtérül, az Alapból a támogatást a helyi önkormányzat részére visszatérítési kötelezettség mellett kell folyósítani.

(4) Az adományokat a 9.  §-ban felsorolt célokra kell fordítani. Az Alapból mûködési, adminisztrációs, marketing-, bér- és
egyéb járulékos költségre nem nyújtható támogatás, illetve nem fedezhetõ ilyen kiadás. Az Alap mûködésével
összefüggõ költségek az Alap bevételeibõl nem finanszírozhatók.

11.  § Az Alap a támogatott helyi önkormányzatokkal támogatási szerzõdést köt, amely tartalmazza a támogatás célját,
feltételeit, összegét, folyósításának ütemezését, az elszámolás rendjét és az ellenõrzés módját. A szerzõdésben nem
rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.  § (1) A Bizottság döntéseit a Bizottság honlapján nyilvánosságra kell hozni, megjelölve a támogatott helyi önkormányzat
nevét, a támogatás célját és összegét.

(2) Az Alapba befolyt adományok összegérõl a Bizottság honlapján a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni kell.

13.  § Az Alap forrásait biztosító számla felett a Bizottság elnökének és a Bizottság elnök-helyettesének önálló utalványozási
joga van.

14.  § (1) Az Alap az e rendelet hatálybalépésétõl 2012. december 31-éig tartó idõszakban mûködik.
(2) Az Alap megszûnése fordulónapjára vonatkozóan záró beszámolót és záró jelentést készít.

15.  § Az Alap gazdálkodásának jogszerûségét a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal ellenõrzi.

16.  § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A belügyminiszter 3/2010. (X. 21.) BM rendelete
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó 
szervek fontos és bizalmas munkaköreirõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének
megállapításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
37. §-ának (2) bekezdésében és a miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a Belügyminisztérium hivatali szerveire, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal és a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kivételével a belügyminiszter által irányított, felügyelt háttérintézményekre terjed ki. 

(2) A Belügyminisztériumban, valamint a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. melléklet 18. pontja alapján a fontos és bizalmas
munkaköröket, továbbá az ilyen munkakörben foglalkoztatott személyek nemzetbiztonsági ellenõrzésének szintjét a
mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti 
a) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban, továbbá az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása, illetve

felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökrõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés
szintjének megállapításáról szóló 5/2007. (II. 21.) IRM rendelet melléklete A) pontjának 3. és 5. sora, B)II. pontja és
az alá tartozó sorok, C) pontja és az alá tartozó sorok, D)II. és D)III. pontja és az alájuk tartozó sorok,

b) a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 33/2007. (X. 25.) ÖTM
rendelet,

c) a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 1/2008. (II. 26.) TNM
rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a MeH Nemzetbiztonsági Iroda és a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs
Központ” szövegrész.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

23428 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 163. szám



Melléklet a 3/2010. (X. 21.) BM rendelethez

Szám A munkakör megnevezése
A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje

I. Belügyminisztérium hivatali szervei

1 a Miniszteri Titkárság és Kabinet valamennyi munkaköre C
2 az államtitkárok kabinetfõnökei, közigazgatási államtitkár titkárságvezetõje C
3 az államtitkári kabineteken mûködõ fõosztályvezetõ-helyettes C
4 az államtitkári kabinetek, Közigazgatási Államtitkár Titkárság ügyintézõ I. besorolású

munkatársa
B

5 a Védelmi Koordinációs Fõosztály, az Ellenõrzési Fõosztály valamennyi munkaköre C
6 a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesi és osztályvezetõi

munkakörei, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodási és közbeszerzési
tevékenységét felügyelõ ügyintézõje

C

7 a Mûszaki Fõosztály Vagyongazdálkodási és Beruházási Osztály osztályvezetõje és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok vagyongazdálkodási tevékenységét felügyelõ ügyintézõje,
valamint az Anyagi és Technikai Osztály osztályvezetõje és a haditechnikai eszközökkel
kapcsolatos tevékenységet ellátó ügyintézõje

C

8 az Informatikai Fõosztály Infrastuktúra és Alkalmazás-fejlesztési Osztály osztályvezetõje, a
Koordinációs és Felügyeleti Osztály osztályvezetõje, az Információ-védelmi és Rejtjel Osztály
osztályvezetõje, rejtjelezési felügyeletet ellátó, valamint a rejtjelzõi, rejtjelzõ eszközkezelõ
munkaköröket betöltõ személyek

C

9 a Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkár Tiktárságának valamennyi munkaköre, a
17. pontban foglaltak kivételével

C

10 a nemzetbiztonsági megbízott, a biztonsági vezetõ, az Iratkezelési és Adatvédelmi Fõosztály
valamennyi munkaköre

C

11 az Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkár Titkárságának valamennyi munkaköre C
12 a Támogatás-koordinációs Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettese és a különleges biztonsági

intézkedést igénylõ beszerzéseket felügyelõ ügyintézõje 
C

13 a Támogatás-koordinációs Fõosztály valamennyi egyéb munkaköre A
14 az Európai Együttmûködési Fõosztály valamennyi munkaköre, a Nemzetközi Fõosztály

Protokoll és EU Elnökségi Szervezési Oszály osztályvezetõje, valamint a Rendészeti
Külkapcsolatok Osztálya osztályvezetõje

C

15 a Nemzetközi Fõosztály valamennyi, a 14. pontban fel nem sorolt munkaköre B
16 a Jogszabály-elõkészítõ és Koordinácios Fõosztály Normaszerkesztõ Osztály osztályvezetõje, a 

Jogszabály-elõkészítõ Osztály osztályvezetõje, a Koordinációs és Statisztikai Osztály
osztályvezetõje

B

17 az államtitkári, közigazgatási államtitkári, helyettes államtitkári titkárság ügyintézõ II.
(titkárnõ)

A

18 a NATO-EU nyilvántartó minden munkaköre B

II. Rendõrség

19 az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Hivatalánál – a Jogi Fõosztály
kivételével – a fõosztályvezetõ, a Szóvivõi Iroda vezetõje és a helyettesítésére feljogosított
vezetõ, a Titkársági Fõosztály Titkársági Osztály valamennyi munkakörét betöltõ személyek,
valamint a Titkársági Fõosztály Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetõje

C

20 az ORFK Hivatalánál az EU-NATO nyilvántartó összes munkakörét betöltõ személyek, a
Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán a közszolgálati jogviszonyban álló nemzetközi referens, a
Stratégiai Elemzõ és Tervezõ Osztályon az osztályvezetõ, a Jogi Fõosztályon a fõosztályvezetõ 
és az osztályvezetõk

B

21 az ORFK Hivatal Titkársági Fõosztály Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán valamennyi, a 19. és
20. sorban nem szereplõ munkakört betöltõ személy

A

22 az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetõi, a rendészeti szakközépiskolák igazgatói C
23 az ORFK Ellenõrzési Szolgálat vezetõi, kiemelt fõreferensi és fõrevizori munkaköröket betöltõ

személyek
C

24 az ORFK Ellenõrzési Szolgálatnál a 23. sorban nem szereplõ valamennyi személy B
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Szám A munkakör megnevezése
A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje

25 az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóságán a Bûnügyi Fõosztály vezetõje és a fõosztályvezetõ
közvetlen irányítása alatt álló kiemelt fõreferensek és több munkafolyamatot ellátó
ügyintézõ, a Bûnügyi Elemzõ-Értékelõ Fõosztály, a Felderítõ Osztály valamennyi munkakörét
betöltõ személyek, a Bûnügyi Osztály vezetõje és a kábítószer-felelõs feladatát ellátó
beosztottja, a Titkársági Osztály valamennyi munkakörét betöltõ személyek

C

26 az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Bûnügyi Fõosztály Bûnügyi Osztály 25. sorban nem szereplõ, 
továbbá a Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztály valamennyi munkakörét betöltõ
személyek

B

27 a Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ valamennyi munkakörét betöltõ személyek C
28 az ORFK Rendészeti Fõigazgatóságán a fõosztályvezetõk és a helyettesítésükre feljogosított

vezetõk, a Titkársági Osztály vezetõje és kiemelt fõreferensei, az Ügyeleti és Védelmi
Igazgatási Osztály vezetõje, helyettese, alosztályvezetõi, kiemelt fõreferensei és fõügyeletesei

C

29 az ORFK Rendészeti Fõigazgatóságon - az Ügyeleti és Védelmi Igazgatási, valamint a
Titkársági Osztály vezetõinek kivételével - az osztályvezetõk és a Határrendészeti Fõosztály
Dokumentációs Osztály valamennyi munkakörét betöltõ személyek

B

30 az ORFK Gazdasági Fõigazgatóság fõosztályvezetõi, az Igazgatási és Ügyviteli Fõosztály
osztályvezetõi, az Információtechnológiai és Mûszaki Fõosztály osztályvezetõi, informatikai
technikusi, operátori, rendszer-adminisztrátori, az Információtechnológiai és Mûszaki
Fõosztály Hálózat és Rejtjelfelügyeleti Osztály valamennyi munkakörét betöltõ személyek,
Számítástechnikai Központ azon munkaköreit betöltõ személyek, akik az országos
informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelik és üzemeltetik

C

31 az ORFK Gazdasági Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság és a regionális gazdasági
ellátó igazgatóságok igazgatói, igazgató-helyettesei, igazgatási és ügyviteli,
információtechnológiai és mûszaki osztályvezetõi, az informatikai technikusi, az informatikai
alosztályvezetõi, adatbázis felelõsi, számítógép-hálózat üzemeltetõi, informatikai mérnöki, a
megyei gazdasági osztályok információtechnológiai csoportvezetõi és fõelõadói munkaköreit 
betöltõ személyek

C

32 az ORFK Gazdasági Fõigazgatóság, az ORFK Gazdasági Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó
Igazgatóság, valamint a regionális gazdasági ellátó igazgatóságok 30. és 31. sorban nem
szereplõ vezetõi munkaköreit betöltõ személyek

B

33 A Köztársasági Õrezred parancsnokhelyettesei közvetlen irányítása alá tartozó titkárnõi
munkakört betöltõ személyek, a „Parancsnoki Törzs” valamennyi munkakörében
foglalkoztatott és a nemzetközi- és sajtó kapcsolatokat ellátó munkakört betöltõ személyek, a 
Személyvédelmi Fõosztály teljes személyi állománya, az Objektumvédelmi Fõosztály teljes
tiszti és szolgálatparancsnoki állománya, az Ellenõrzési Szolgálat teljes személyi állománya, a
Köztársasági Õrezred Hivatalánál a vezetõi, a védelmi, a „T” ügykezelõi és a jogtanácsosi
feladatokat ellátók, valamint az Ügyeleti és Védelmi Osztály valamennyi munkakörében
foglalkoztatott személy, a Humánigazgatási Szolgálatnál a szolgálatvezetõ és helyettese, a
Gazdasági Igazgatóságon a vezetõi, a rejtjelzõi, a rezidenciákon lévõ gazdaasszonyi, a
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó és a hírközlési, biztonságtechnikai és az
informatikai rendszereket üzemeltetõ munkaköröket betöltõ személyek

C

34 az ORFK nemzetbiztonsági megbízottai C
35 „T” ügykelezõ, „T” ellátmány kezelõ B
36 a biztonsági vezetõ, a számítástechnikai titokvédelmi felelõs, a „T” ügykezelés-vezetõ C
37 a rendszerbiztonsági felügyelõ, a rendszeradminisztrátor, a számítástechnikai rendszergazda B
38 a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságokon a fõkapitány-helyettes, a Készenléti

Rendõrségen, a Nemzeti Nyomozó Irodán és a Repülõtéri Rendõr Igazgatóságon a
parancsnok-helyettes, igazgató-helyettes

C

39 a Nemzeti Nyomozó Irodánál az Ellenõrzési Szolgálat, a Bûnügyi Szervek, a Bûnügyi Ellátó
Szervek, valamint a Gazdaságvédelmi Fõosztály valamennyi munkakörét betöltõ személyek, a 
Koordinációs Fõosztály fõosztályvezetõje, a Humánigazgatási Szolgálat vezetõje, az
Elemzõ-Értékelõ Osztály állománya, a Titkársági Osztály vezetõje, a „T” ellátmánykezelõ

C

40 a Nemzeti Nyomozó Iroda Koordinációs Fõosztály Õrségi és Ügyeleti Osztály vezetõje és
helyettese, a Humánigazgatási Szolgálat valamennyi munkakörét betöltõ személyek,
valamint a 38. és a 39. sorban nem szereplõ állomány, kivéve a 41. sort

B

41 a Nemzeti Nyomozó Iroda Koordinációs Fõosztály Õrségi és Ügyeleti Osztály állománya A
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42 a Készenléti Rendõrségnél a fõosztályvezetõk és a helyettesítésükre feljogosított vezetõk, a
Különleges Szolgálatok Igazgatóságának szolgálatparancsnokai, a Légirendészeti
Parancsnokság parancsnokhelyettese

C

43 a Készenléti Rendõrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Állami Futárszolgálat
osztályvezetõi, a Rendészeti Igazgatóság osztályvezetõi, a Bevetési Fõosztály III., Informatikai,
Híradó és Dokumentációs Osztály vezetõje, a Támogató Igazgatóság Mûszaki Osztály
vezetõje, valamint az Ügyeleti Osztály vezetõje

B

44 a Repülõtéri Rendõr Igazgatóságon a Rendészeti Szolgálat osztályvezetõi, a Bûnügyi
Szolgálat, és a Határ- és Idegenrendészeti Osztály valamennyi munkakörét betöltõ személyek, 
valamint a „Sólyom” Bevetési Alosztály vezetõje

B

45 a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságokon, a Készenléti Rendõrségnél, a Nemzeti
Nyomozó Irodánál, a Repülõtéri Rendõr Igazgatóságon védelmi feladatokat ellátó
munkaköröket betöltõ személyek

C

46 a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságokon, a Készenléti Rendõrségnél és a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóságon a hivatalvezetõ és a humánigazgatási szolgálat vezetõje, az ellenõrzési 
szolgálat vezetõje és helyettese

B

47 a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságokon, a Készenléti Rendõrségnél és a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóságon rejtjelezési felügyeletet ellátó, valamint a rejtjelzõi, rejtjelzõ
eszközkezelõ munkaköröket betöltõ személyek

B

48 a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságokon a bûnügyi, a felderítõ, migrációs és a
gazdaságvédelmi fõosztály vagy osztály fõosztályvezetõi vagy osztályvezetõi és a
helyettesítésükre feljogosított személyek 

B

49 a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságokon a rendészeti szakterület fõosztályvezetõi,
zászlóaljparancsnoka, osztályvezetõi, operatív és taktikai feladatokat ellátó munkaköreit
betöltõ személyek

B

50 a megyei rendõr-fõkapitányság határrendészeti kirendeltségének vezetõje C
51 a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságokon a bevetési szolgálatok szolgálatvezetõi,

osztály- és alosztályvezetõi, a beavatkozó alosztály alosztályvezetõi
B

52 a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságokon a határrendészeti szolgálatok
szolgálatvezetõje

B

53 a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságokon a felderítõ, a bûnügyi és a gazdaságvédelmi
osztályok I. besorolási osztályba tartozó munkaköreit betöltõ személyek

B

54 a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságokon, a Készenléti Rendõrségen és a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóságon, valamint a rendõrkapitányságokon az ügyeletvezetõi (ügyeletes)
munkakört betöltõ személyek

A

55 a rendõrkapitányságokon a rendõrkapitány helyettesítésére feljogosított vezetõ, valamint a
bûnügyi szakterület osztályvezetõi és helyetteseik, a rendészeti szakterület osztályvezetõi, és
a határrendészeti kirendeltségek osztályvezetõi

B

56 az ORFK Hivatalánál, az ORFK Ellenõrzési Szolgálatánál, az ORFK fõigazgatóságain, az ORFK
Humánigazgatási Szolgálatánál és az ORFK igazgatóságain, elhelyezési körletenként a
Készenléti Rendõrség Állami Futárszolgálatánál, a Gazdasági Ellátó Igazgatóságokon, az
önálló elhelyezésû oktatási intézményekben, a megyei rendõr-fõkapitányságok
határrendészeti kirendeltségein, a megyei rendõr-fõkapitányságok bevetési osztályain,
valamint a rendõrkapitányságokon védelmi feladatok ellátására kijelölt személyek

B

57 a rendõrkapitányság osztály jogállású õrsparancsnoka A

III. Büntetés-végrehajtás szervezete

58 a büntetés-végrehajtási szervek (a továbbiakban: bv. szervek) biztonsági vezetõje és
helyettese, a rendszerbiztonsági felügyelõ és a rejtjelfelügyelõ

C

59 a bv. szervek biztonsági felügyeletet ellátó érdemi ügyintézõje C
60 „T” ügykezelõ B
61 rendszerbiztonsági és rejtjelzõ tevékenységet ellátó személyek C
62 a személyi védelemrõl szóló jogszabály szerint a személyi védelem és a Védelmi Program által 

meghatározott feladatok végrehajtásában részt vevõ, illetve e tárgykörökben keletkezett
adatokat kezelõ személyek

C

63 a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága nemzetbiztonsági megbízottja C
64 a bv. szervek fõosztályvezetõi, osztályvezetõi és az azokkal azonos jogállású személyek B

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 163. szám 23431



Szám A munkakör megnevezése
A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje

65 a bv. szerveknél informatikai munkakörben foglalkoztatott személyek B
66 a bv. intézetek, intézmények vezetõi és helyettesei C
67 a bv. szervek gazdasági vezetõi, valamint a honvédelmi, polgári védelmi és

katasztrófavédelmi felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak végzésével megbízott
személyek, továbbá a biztonsági tisztek

B

68 a belsõ ellenõrök B

IV. Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, 
az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóságok szervei

69 az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF) valamennyi
fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ-helyettes, a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában
tûzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat ellátók

C

70 a központi és területi (repülõtéri) katasztrófavédelmi szervek és a fõvárosi polgári védelmi
igazgatóság polgári védelmi szakterületének vezetõi és helyettesei 

C

71 Nukleáris Baleseti Információs és Értékelõ Központ vezetõje C
72 a területi (repülõtéri) katasztrófavédelmi igazgatóságok igazgatói B
73 a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója és helyettese, a Fõvárosi Polgári Védelmi

Igazgatóság igazgatója és helyettese
B

74 az OKF Polgári Védelmi Fõfelügyelõség kiemelt fõreferense, kiemelt fõelõadója B
75 NATO és EU referensi feladatokat ellátó munkakörök B
76 OKF fõigazgatói titkárságvezetõ B
77 Gazdasági Ellátó Központ igazgatója, igazgatóhelyettese, osztályvezetõje A
78 Nemzetközi és Jogi Fõosztály nemzetközi feladatokat ellátó munkakörei B
79 a munkaköri leírása szerint „T” ügykezelõ B
80 valamennyi hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság parancsnoka és helyettese,

valamint a tûzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat ellátók
A

V. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

81 a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) fõigazgató-helyettese C
82 a Hivatal igazgatója és fõosztályvezetõje C
83 a regionális igazgatóságok igazgatója B
84 a Hivatal igazgatóhelyettese és fõosztályvezetõ-helyettese B
85 a regionális igazgatóságok igazgatóhelyettese B
86 a Hivatal osztályvezetõje A
87 a Hivatal fõigazgatója, fõigazgató-helyettese, igazgatója, fõosztályvezetõje, a regionális

igazgatóságok igazgatója mellett alkalmazott, ügykezelést végzõ kormánytisztviselõ vagy
ügykezelõ

B

88 rejtjelzõ B
89 „T” ügykezelõ B
90 a Hivatal biztonsági megbízottja C
91 a befogadó állomás igazgatója, gazdasági osztályvezetõje B

VI. Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

92 a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata valamennyi hivatásos és közalkalmazotti
munkaköre, kivéve a 93. sor alá tartozókat 

C

93 a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Gazdasági Osztály fõkönyvi-, analitikus könyvelõ,
adóügyi fõelõadó, illetményszámfejtõ és anyagi elõadó munkaköre 

A

VII. Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ

94 az SZBKK valamennyi munkaköre C

VIII. Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ

95 fõigazgató-helyettes B
96 Nemzetközi Oktatási Fõosztályon az  ILEA, KERA CEPOL osztályvezetõi B
97 Polgári Válságkezelési és Béketámogató Fõosztály fõosztályvezetõ és helyettese B
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IX. Bûnügyi Szakértõi és Kutató Intézet

98 a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet fõigazgatója és helyettese B
99 szakértõ A

X. Rendõrtiszti Fõiskola

100 a rektor C
101 a rektorhelyettesek B
102 a Bûnügyi Gazdaságvédelmi Tanszéken a bûnügyi szakmai anyagot oktató tanárok C
103 a Bûnügyi Gazdaságvédelmi Tanszéken a bûnügyi szakmai anyagok elkészítésével

összefüggõ munkaköröket betöltõ személyek
C

104 a biztonsági vezetõ C
105 a titkos ügykezelõ C
106 a „T” könyvtáros C
107 az a Rendõrtiszti Fõiskolán tanulmányokat folytató személy, akinek feladatellátáshoz

„Bizalmas” vagy ennél magasabb minõsítési szintû minõsített adatot kell megismernie,
felhasználnia, és ezért a minõsített adatok birtokába jutásával összefüggésben felhasználói
engedély kerül kiadásra számára

B

XI. Terrorelhárítási Központ

108 a TEK valamennyi munkaköre C

XII. Egyéb ellenõrzésre kötelezett munkakörök

109 akinek a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 9. § 
(1) bekezdésében szereplõ, vagy a 9. § (2) bekezdése szerinti nemzetközi szerzõdésben
meghatározott vagy külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott „Szigorúan Titkos” adatot kell
megismernie

C

110 akinek a Mavtv. 9. § (1) bekezdésében szereplõ, vagy a 9. § (2) bekezdése szerint nemzetközi
szerzõdésben meghatározott vagy külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott „Titkos” adatot
kell megismernie

B

111 akinek a Mavtv. 9. § (1) bekezdésében szereplõ, vagy a 9. § (2) bekezdése szerint nemzetközi
szerzõdésben meghatározott vagy külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott „Bizalmas”
adatot kell megismernie

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

Az Alkotmánybíróság 181/2010. (X. 21.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ íve
mintapéldányának, illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás
alapján meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 337/2010. (IV. 23.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 337/2010. (IV. 23.) OVB határozatában (a továbbiakban: OVBh.)
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ íve mintapéldányának
hitelesítését megtagadta.
Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az áramszolgáltatók ne vásárolhassanak
a szabad piaci feltételek alapján elérhetõ és a biztonságos ellátás követelményeinek megfelelõ legolcsóbb áramnál
drágább áramot?”
Az OVBh. indokolása szerint a népszavazásra feltett kérdés nem felel meg sem a választópolgári, sem a jogalkotói
egyértelmûség követelményének, amelyet az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi
III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13.  § (1) bekezdése fogalmaz meg. Egyrészt nem állapítható meg pontosan, hogy
milyen alanyi körre vonatkozik, másrészt több, egyaránt a választópolgár és a jogalkotó számára bizonytalan fogalmat
tartalmaz, nem értelmezhetõ, mit ért a népszavazás kezdeményezõje a „szabad piaci feltételek” és a „legolcsóbb áram” 
kifejezéseken.
Az OVB véleménye szerint az eredményes népszavazás olyan jogalkotási kötelezettséget róna az Országgyûlésre,
amely korlátozná az Alkotmány 9.  § (2) bekezdésében foglalt vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát, így
a kezdeményezés alkotmánymódosítás szükségességét vetné fel. Az OVB hivatkozik az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlatára, mely szerint a népszavazás közvetetten sem vonhatja el az Országgyûlés alkotmányozó szerepét.
Következésképpen az OVB az Nsztv. 10.  § b), illetve c) pontja értelmében megtagadta az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését.

2. Az OVB határozata a Magyar Közlöny 60. számában, 2010. április 23-án jelent meg.
A kezdeményezõ a törvényes határidõn belül kifogást nyújtott be, melyben kérte, hogy az Alkotmánybíróság
a 337/2010. (IV. 23.) OVB határozatot semmisítse meg, és az OVB-t utasítsa új eljárásra.
Véleménye szerint a kérdés egyértelmû, megfelel a népszavazási kezdeményezés követelményeinek, ezért hitelesíteni 
kellett volna. Az egyértelmûséget csak az aláírásgyûjtõ ív által szabott terjedelmi korlátok közt lehet értelmezni.

3. 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
határozata ellen beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77.  § (2) bekezdése a)–c) pontjaiban, illetve a Ve. 130.  §
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint, hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadása során
az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen 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.]
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Az Alkotmánybíróság a határozattal szemben benyújtott kifogás érveit nem találta megalapozottnak. Az OVB
a kifogásolt határozatban az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését az Nsztv. 10.  § b) és c) pontjában foglaltak alapján jogszerûen
tagadta meg, ezért az Alkotmánybíróság az OVB határozatában foglalt indokolással egyetértve, az indokok
helyességére tekintettel a 337/2010. (IV. 23.) OVB határozatot helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben  való megjelenésére
tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. október 19.

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.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

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

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 726/H/2010.

Az Alkotmánybíróság 182/2010. (X. 21.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ íve
mintapéldányának, illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás
alapján meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 341/2010. (IV. 23.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 341/2010. (IV. 23.) OVB határozatában (a továbbiakban: OVBh.)
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ íve mintapéldányának
hitelesítését megtagadta.
Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Magyarország területén Olimpiát
rendezzenek?”
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Az OVB határozata indokolásában megállapította, hogy az olimpiai pályázat kezdeményezésének joga az adott város
képviselõtestületét, illetve közgyûlését illeti meg a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával. Így a pályázat
benyújtásáról  való döntés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe, vagyis a kezdeményezés nem felel meg
az Alkotmány 28/B.  § (1) bekezdésében foglalt követelménynek. Az OVB az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl  szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10.  § a) pontjára hivatkozással megtagadta
az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését.

2. Az OVB határozata a Magyar Közlöny 60. számában, 2010. április 23-án jelent meg.
A kezdeményezõ a törvényes határidõn belül kifogást nyújtott be, melyben kérte, hogy az Alkotmánybíróság
a 341/2010. (IV. 23.) OVBh.-t semmisítse meg, és az OVB-t utasítsa új eljárásra.
Véleménye szerint az olimpia rendezése olyan jelentõségû ügy, ami Magyarországon mindenképpen törvényi
szabályozás alapján lehetséges, ezért a kérdés az Országgyûlés hatáskörébe tartozik.

3. 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
határozata ellen beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77.  § (2) bekezdése a)–c) pontjaiban, illetve a Ve. 130.  §
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint, hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadása során
az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen 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.]
Az Alkotmánybíróság a határozattal szemben benyújtott kifogás érveit nem találta megalapozottnak. A Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: NOB) által elfogadott Olimpiai Karta hatályos szövegének 34. Cikke értelmében
az olimpia rendezésére pályázó városnak az illetékes hatóságai nyújtják be a város pályázatát a NOB-hoz, amelyhez
csatolniuk kell az adott ország nemzeti olimpiai bizottságának a jóváhagyását. Eszerint az OVB a kifogásolt
határozatban az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését az Nsztv. 10.  § a) pontjában foglaltak alapján jogszerûen tagadta meg,
ezért az Alkotmánybíróság az OVB határozatában foglalt indokolással egyetértve, az indokok helyességére tekintettel
a 341/2010. (IV. 23.) OVB határozatot helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben  való megjelenésére
tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. október 19.

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.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

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

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 730/H/2010.
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 99/2010. (X. 21.) OGY határozata
az Állami Számvevõszék 2009. évi tevékenységérõl  szóló jelentés 
elfogadásáról*

Az Országgyûlés megállapítja, hogy az Állami Számvevõszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, elfogadja
az intézmény 2009. évi tevékenységérõl  szóló jelentését, valamint az intézmény gazdálkodásáról készített, független
könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesnek minõsített pénzügyi beszámolót.

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

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 100/2010. (X. 21.) OGY határozata
a Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységérõl és a versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának 
és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról  szóló 
beszámoló elfogadásáról**

1. Az Országgyûlés elfogadja a Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységérõl és a versenytörvény alkalmazása
során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról  szóló
beszámolót.

2. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.

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

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

 * A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 101/2010. (X. 21.) OGY határozata
az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetésérõl, a magyarországi 
és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erõsítésérõl a közoktatásban,
valamint a Magyarország határain kívül élõ magyarság bemutatásáról*

1. A Magyarországon és a határon túl élõ magyarság kapcsolatainak erõsítése, egymás jobb megismerése érdekében
az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy
a) készítse elõ iskolai emléknap bevezetését a 2010/2011-es tanévtõl a Nemzeti Összetartozás Napján, amely

emléknap a trianoni döntésrõl  szóló iskolai megemlékezések mellett a Kárpát-medencei magyar testvériskolai és
diákközösségi kapcsolatok elmélyítését segíti elõ;

b) tekintse át a szomszédos országokba irányuló iskolai tanulmányi kirándulások, a Kárpát-medencei magyar
testvériskolák együttmûködésének, különösen a cseretáborozásoknak a tapasztalatait, és ezek alapján készítsen
országos programot abból a célból, hogy valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer
a magyar állam támogatásával eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire, és cserekapcsolatok
keretében minél több külhoni magyar diák juthasson el Magyarországra, továbbá tegyen javaslatot a program
2013-ig pályázati úton, azt követõen normatív módon történõ finanszírozására;

c) vizsgálja meg annak lehetõségét, hogy a Nemzeti Erõforrás Minisztérium bevonásával 2012. december 31-ig
létrejöjjön a Magyarság Háza, amely a Magyarország határain kívül élõ magyar közösségeket, a nemzeti
teljesítmény legfontosabb példáit bemutató anyanyelvi, oktatási és közmûvelõdési intézmény, a Nemzeti
Összetartozás Napja iskolai megemlékezéseit és a tanulmányi kirándulásokat támogató módszertani központ.

2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy 2010. december 31-ig tegyen javaslatot azon jogszabályok módosítására,
indokolt esetben új jogszabályok alkotására, amelyek a fentiek szakmai és finanszírozási hátterét biztosítják.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

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

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 102/2010. (X. 21.) OGY határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ 
magyar katonai részvétel engedélyezésérõl szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat
módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Az Országgyûlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ magyar
katonai részvétel engedélyezésérõl szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámolót
elfogadja.

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

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

 * A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 103/2010. (X. 21.) OGY határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ 
további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat
módosításáról*

Az Országgyûlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további
magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 104/2010. (X. 21.) OGY határozata
egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló
1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglalt döntésrõl**

Az Országgyûlés az egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló
1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglalt döntésrõl szóló beszámolót elfogadja.

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

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 105/2010. (X. 21.) 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 Fenntartható fejlõdés bizottságába
Szabó Imre (MSZP) helyett
Tóbiás Józsefet (MSZP),

  * A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.
 ** A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.
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a Fogyasztóvédelm bizottságba
Tóbiás József (MSZP) helyett
Szabó Imrét (MSZP),

a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságba
dr. Ipkovich György (MSZP) helyett
Göndör Istvánt (MSZP),

a Számvevõszéki és költségvetési bizottságba
dr. Puskás Imre (Fidesz) helyett
Dankó Bélát (Fidesz)

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

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A miniszterelnök 100/2010. (X. 21.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a nemzetgazdasági miniszter
javaslatára

Banai Péter Benõt a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2010. október 16-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 101/2010. (X. 21.) ME határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101.  § (3) bekezdés b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter
elõterjesztésére

dr. Karácsonyi Pétert,
dr. Pék Lajost,
Nagy Istvánt,
Rácz Istvánné dr.-t és
dr. Simándi Pétert
– 2010. október 15-ei hatállyal –;

dr. Becskeházi Attilát
– 2010. október 15-ei hatállyal, kétéves idõtartamra –

fõiskolai tanárrá

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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