Jogszabály ismertetı
Jelen ismertetı a 2010. május 13. és 2010. június 16. között a Magyar Közlöny 2010. évi 77.
és a 2010. évi 103. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza.
Törvények
2010. évi XLIV. törvény
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról MK.89.sz.
A törvény rendelkezései értelmében, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén,
kérelemre, kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmenıje
magyar állampolgár volt, vagy valószínősíti a magyarországi származását, és magyar
nyelvtudását.
2010. évi XLV. törvény
a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételrıl MK.92.sz.
A Magyar Köztársaság Országgyőlése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett
magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme. Ebbıl kiindulva az Országgyőlés megerısíti
Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való
kapcsolatuk fenntartására és ápolására, és az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevı
közösségi autonómia különbözı formáira irányuló természetes igényének támogatására.
2010. évi XLVI. törvény
a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról MK.93.sz.

a

helyi

A törvény módosította az Ötv.-nek a települési önkormányzatok kötelezı feladataira
vonatkozó körét. Így a hatálybalépést követıen kötelezı feladat lett a helyi közutakon, a helyi
önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elıl el nem zárt magánutakon, valamint tereken,
parkokban és egyéb közterületeken közúti jármővel történı várakozás (parkolás) biztosítása
is. Az Ötv. kimondja, hogy a parkolási közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag
ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, kizárólagos
önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság, vagy e
gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági
társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint. A
fıvárosban a fentiekben meghatározott gazdasági társaságban a helyi önkormányzat tulajdoni
részesedésének tulajdonjogát a fıvárosi és a kerületi önkormányzatok egymásra
átruházhatják. A fıvárosi önkormányzat pedig külön törvény felhatalmazása alapján
rendeletében szabályozza a fıváros várakozási (parkolási) és parkolásgazdálkodási rendszerét,
a kiemelten védett és védett várakozási (parkolási) övezeteket, és az alkalmazható várakozási
díjak megállapítását. A fentiekben meghatározott - gazdasági társaságban fennálló részesedés törzsvagyon körébe tartozik, és mint ilyen forgalomképtelen.
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2010. évi XLVII. törvény
A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésrıl
szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény módosításáról MK.93.sz.
A parkolással kapcsolatos anomáliák kezelése érdekében a fenti két jogszabály is módosításra
került. Ennek megfelelıen a közúti közlekedésrıl szóló törvény hatálya a továbbiakban
kiterjed a helyi önkormányzat tulajdonában álló utakon, tereken, parkokban, egyéb
közterületeken kialakított várakozási területen jármővekkel történı várakozás rendjére is. A
törvények az Ötv.-n túl külön is nevesítik a parkolási közszolgáltatás biztosítását, mint
önkormányzati kötelezı feladatot. Rendezik továbbá a közszolgáltatás biztosításával
kapcsolatos polgári jogviszony tartalmát, a felelısség rendjét, a megkötendı szerzıdés
tartalmát, megfelelı nyilvánosság biztosítását, a fizetendı díjak meghatározásának
szempontjait.
2010. évi XLVIII. törvény
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény
módosításáról MK93.sz.
A törvény értelmében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX.
törvény 109. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(1) Mővészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezésérıl, áthelyezésérıl, lebontásáról a település önkormányzatának képviselıtestülete,
Budapesten fıvárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fıvárosi önkormányzat
közgyőlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a
kerületi önkormányzat képviselıtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
(2) A döntéshez a mőalkotás mővészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.”
2010. évi XLIX. törvény
a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról MK.101.sz.
A törvény a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény néhány
paragrafusának a rendelkezéseit módosítja, amelyek meghatározzák, hogy mely személyeket
szükséges a népszámlálás során figyelembe venni.
2010. évi L. törvény
a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról MK.102.sz.
A törvény rendelkezik a választójog alapelveirıl, valamint új rendelkezéseket és eljárási
rendet vezet be a helyhatósági választások terén.
2010. évi LII. törvény
az állami vagyonnal való felelıs gazdálkodás érdekében szükséges törvények
módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról MK.102.sz.
A következı két törvény kerül módosításra: Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény, A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény.
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2010. évi LIII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról MK.103.sz.
A törvény az adományt juttató adóalanyok terén bıvítést fogalmaz meg az általános forgalmi
adómentesség körében.

Egyéb Jogszabályok
A Kormány 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelete
a központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott egyes
testületek mőködésének felülvizsgálatáról MK.77.sz.
A kormány rendelet értelmében számos jogszabályi hely hatályon kívül került.
A Kormány 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelete
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos
helyzetőek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható
támogatásokról MK.77.sz.
A rendelet meghatározza, hogy mely hivatalok, személyek vonhatók be a Társadalmi
Megújulás Operatív Programba, milyen támogatások nyújthatók, a programnak milyen
prioritásai vannak.
A Kormány 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelete
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági
kormányrendeletek módosításáról MK.77.sz.

eljárásokkal

összefüggı

egyes

A rendelettel módosul Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet,
A településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki
szakértıi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, Az építési
mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, Az építésügyi bírság megállapításának
részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, A Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, Az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet, Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló
255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntéselıkészítık, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzésérıl szóló
161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet, Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenırzésrıl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, Az ingatlan adataiban
bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az
összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

3

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 42/2010. (V. 13.) KHEM rendelete
a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és fıutakról szóló 37/2007.
(III. 26.) GKM rendelet módosításáról MK.77.sz.
A rendelet meghatározza, hogy melyik autópálya szakaszra milyen fizetési feltételek
vonatkoznak.
A Kormány 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelete
a vizek többletébıl eredı kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és
kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérıl, tartalmáról
MK.78.sz.
A rendelet hatálya a vizek többletébıl eredı kockázatok becslését szabályozza, valamint a
veszély- és kockázati térképek és tervek elkészítésének a módozatait taglalja.
A honvédelmi miniszter 13/2010. (V. 13.) HM rendelete
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról MK.78.sz.
Kiegészíti a meglévı rendeletet az úgynevezett Ágazati Katasztrófavédelmi Tervvel, valamint
a honvédelmi szervezettel. Továbbá új rendelkezéseket léptet életbe amelyeket katasztrófák
elleni védekezés esetén szükséges alkalmazni.
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 19/2010. (V. 13.) NFGM rendelete
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
MK.78.sz.
A rendelet értelmében módosulnak az építésügyi hatósági eljárások során a módosított
rendelet mellékletében felsorolt, alkalmazandó mértékek.
Az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V. 13.) OKM rendelete
a 2010/2011. tanév rendjérıl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
MK.78.sz.
A rendelet megállapítja a tanév és a szorgalmi idıszak idejét, a szorgalmi idıszak alatti
tanítási szünetek, valamint a tanítás nélküli munkanapok dátumait, a vizsgák rendjét, a
felvételi eljárás és a beiratkozás rendjét, a tanulmányi versenyeket, az országos mérés,
értékelés és szakmai ellenırzés rendjét, valamint a tanulói képességszint-határokat.
A Kormány 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelete
egyes építıipari kivitelezési tevékenységgel
módosításáról MK.79.sz.

összefüggı

kormányrendeletek

A rendelet értelmében módosul Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos
részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet, Az építésfelügyeleti
tevékenységrıl szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet, Az építıipari kivitelezési
tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
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Az oktatási és kulturális miniszter 25/2010. (V. 14.) OKM rendelete
az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirıl MK.79.sz.
A rendelet mellékletei határozzák meg a szakmai vizsgák követelményeit, a szakképesítés
rendjét, a különbözı bemeneti kompetenciákat, valamint a szakmai készségek szintjéhez
tartozó meghatározásokat.
A Kormány 183/2010. (V. 17.) Korm. rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl MK.81.sz.
A Kormány a rendelettel árvízi veszélyhelyzet kihirdetését rendelte el Borsod-Abaúj-Zemplén
megye közigazgatási területére a polgári védelemrıl szóló 1996. évi XXXVII. tv. 2.§ (2)
bekezdés g) és j) pontja alapján.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 17/2010. (V. 19.) KvVM rendelete
az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett
földrészletekrıl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról MK.82.sz.
A rendelet értelmében Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső
területekkel érintett földrészletekrıl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 3. melléklet 9.
pontja az „Az 1.3.1. pontban aláhúzással jelölt” szövegrész helyett az „Az Abaújkér 033/116,
033/118, 033/119, 033/120, 033/121, 033/124, 034, 035, 036, 037, 038, 039 helyrajzi számú
ingatlanok” szöveggel lép hatályba.
A Kormány 184/2010. (V. 20.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról MK.83.sz.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete az 1.
melléklet szerint módosul.
A Kormány 185/2010. (V. 25.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl szóló 183/2010.
(V. 17.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról MK.86.sz.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl szóló
183/2010. (V. 17.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetet feloldja, valamint az abban
megjelölt területekre elrendelt rendkívüli árvízvédelmi készültséget megszünteti a rendelet
értelmében.
A rendelet szerint a Kormány az árvízvédekezéssel összefüggı, 2010. május 15. 0 órát
követıen felmerült, indokolt költségek felmérésérıl és biztosításáról külön intézkedik.
Az oktatási és kulturális miniszter 26/2010. (V. 27.) OKM rendelete
az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirıl szóló 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet módosításáról MK.87.sz.
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A rendelet értelmében az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirıl szóló25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az e rendelet 1–6.
számú melléklete szerinti 1–6. mellékletekkel egészül ki.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 1/2010. (V. 29.) KIM rendelete
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 6.
§-ának végrehajtásáról szóló 12/2010. (V. 25.) MeHVM rendelet hatályon kívül
helyezésérıl MK.88.sz.
A rendelet értelmében hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2010. évi XLII. törvény 6. §-ának végrehajtásáról szóló 12/2010. (V. 25.) MeHVM
rendelet.
A miniszterelnök 2/2010. (VI. 1.) ME rendelete
a miniszterelnök-helyettes kijelölésérıl MK.89.sz.
A rendelet értelmében a miniszterelnök miniszterelnök-helyettesként dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi minisztert és dr. Semjén Zsolt tárca nélküli minisztert jelöli ki. A
miniszterelnök helyettesítésére elsı helyen dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter jogosult.
A Kormány 186/2010. (VI. 2.) Korm. rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl MK.90.sz.
A rendelet szerint a Kormány a polgári védelemrıl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. § (2)
bekezdés g) és j) pontja szerinti árvízi és belvízi veszélyhelyzetet hirdet ki. A veszélyhelyzet
Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területén áll fenn.
A Kormány 187/2010. (VI. 2.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl MK.90.sz.
A rendelet szerint a Kormány Nógrád megye Hasznos, Pásztó településeinek közigazgatási
területére a polgári védelemrıl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. § (2) bekezdés g) pontja
szerinti árvízi veszélyhelyzetet hirdet ki.
A Kormány 188/2010. (VI. 3.) Korm. rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl MK.90.sz.
A rendelet szerint a Kormány a polgári védelemrıl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. § (2)
bekezdés g) és j) pontja szerinti veszélyhelyzetet hirdet ki. A veszélyhelyzet az alábbi
települések közigazgatási területén áll fenn:
a) Bıny, Mezıörs, Rétalap (Gyır-Moson-Sopron Megye),
b) Jászdózsa, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jásztelek, Jászjákóhalma és
Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok Megye).
Kormány 189/2010. (VI. 4.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl MK.94.sz.
A rendelet szerint a Kormány a polgári védelemrıl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. § (2)
bekezdés g) és j) pontja szerinti veszélyhelyzetet hirdet ki. A veszélyhelyzet Bács-Kiskun
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megye, Békés megye, Csongrád megye, Fejér megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, Pest megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes közigazgatási területén áll fenn.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 2/2010. (VI. 8.) KIM rendelete
az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi
eljárásáról MK.96.sz.
A rendelet megállapítja, hogy szervekre, szervezetekre terjed ki az átadás-átvétel, és az ennek
lebonyolítását milyen eljárási rendben végzik.
A Kormány 190/2010. (VI. 8.) Korm. rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl szóló 188/2010.
(VI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról MK.97.sz.
A rendelet értelmében a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı
intézkedésekrıl szóló 188/2010. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a
Bıny, Mezıörs, Rétalap (Gyır-Moson-Sopron Megye) települések közigazgatási területére
kihirdetett árvízi veszélyhelyzetet feloldja.
A Kormány az árvízvédekezéssel összefüggı, 2010. június 2. 22.00 órát követıen felmerült,
indokolt költségek felmérésérıl és biztosításáról külön intézkedik.
A Kormány 191/2010. (VI. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl szóló 187/2010.
(VI. 2.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról MK.98.sz.
A rendelet értelmében a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı
intézkedésekrıl szóló 187/2010. (VI. 2.) Korm. rendelettel kihirdetett árvízi veszélyhelyzetet
feloldja.
A Kormány az árvízvédekezéssel összefüggı, 2010. június 1. 21.00 órát követıen felmerült,
indokolt költségek felmérésérıl és biztosításáról külön intézkedik.
A Kormány 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelete
az állami vezetık és az államigazgatási szervek köztisztviselıi számára biztosított
juttatásokról és azok feltételeirıl MK.99.sz.
A rendelet szabályozza a juttatások közös szabályait, a hivatali lakás használatának, és a
lakásfenntartási térítésnek a részleteit, a külföldön tartózkodással, az utazással, valamint a
személygépkocsi, a rádiótelefon és a Kormány központi üdülıjének a használatával
kapcsolatos juttatások szabályait.
A Kormány 195/2010. (VI. 11.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl szóló 189/2010.
(VI. 4.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet részleges feloldásáról MK.101.sz.
A rendelet szerint a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı
intézkedésekrıl szóló 189/2010. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint kihirdetett
veszélyhelyzetet Békés megye, Fejér megye, Heves megye, Pest megye és Szabolcs-SzatmárBereg megye közigazgatási területe vonatkozásában feloldja.
A Kormány az árvízvédekezéssel összefüggı, 2010. június 4. 20.00 órát követıen felmerült,
indokolt költségek felmérésérıl és biztosításáról külön intézkedik.
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A miniszterelnök 3/2010. (VI. 14.) ME rendelete
a miniszterelnök szóvivıi teendıinek ellátásáért felelıs miniszterelnöki biztos
szervezetirányítási jogkörérıl MK.102.sz.
A rendelet értelmében a Miniszterelnökségen belül mőködı, a sajtó- és szervezési feladatokat
ellátó szervezeti egység, valamint a miniszterelnök szóvivıi titkársága vezetıjének
tevékenységét a miniszterelnök szóvivıi teendıinek ellátásáért felelıs miniszterelnöki biztos
irányítja.

Határozatok

Az Országgyőlés 22/2010. (V. 14.) OGY határozata
az Országgyőlés tisztségviselıinek megválasztásáról MK.80.sz.
Az Országgyőlés tisztségviselıi a következı személyek:
Elnök:

dr. Schmitt Pál (Fidesz)

Alelnök:

Jakab István (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz)
dr. Latorcai János (KDNP)
dr. Ujhelyi István (MSZP)
Balczó Zoltán (Jobbik)

Jegyzı:

Erdıs Norbert (Fidesz)
Földesi Gyula (Fidesz)
dr. Szőcs Lajos (Fidesz)
Móring József Attila (KDNP)
dr. Tarnai Richárd (KDNP)
Göndör István (MSZP)
Nyakó István (MSZP)
Hegedős Lorántné (Jobbik)
dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)

Az Országgyőlés 27/2010. (V. 29. ) OGY határozata
a miniszterelnök megválasztásáról és a Kormány programjának elfogadásáról
MK.88.sz.
Az Országgyőlés az Alkotmány 33. §-ának (3) bekezdése alapján
dr. Orbán Viktort
miniszterelnökké megválasztja és a Nemzeti Együttmőködés Programját a Kormány
programjaként elfogadja.
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A köztársasági elnök 175/2010. (V. 29.) KE határozata
miniszterek kinevezésérıl MK.88.sz.
Az Alkotmány 33. § (4) bekezdése alapján, a miniszterelnök javaslatára
dr. Fazekas Sándort vidékfejlesztési miniszterré,
dr. Fellegi Tamást nemzeti fejlesztési miniszterré,
dr. Hende Csabát honvédelmi miniszterré,
dr. Martonyi Jánost külügyminiszterré,
dr. Matolcsy Györgyöt nemzetgazdasági miniszterré,
dr. Navracsics Tibort közigazgatási és igazságügyi miniszterré,
dr. Pintér Sándort belügyminiszterré,
dr. Réthelyi Miklóst nemzeti erıforrás miniszterré,
dr. Semjén Zsoltot tárca nélküli miniszterré
kinevezem.

2010. június 16.

Dr. Horváth Tivadar
Jegyzı
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