Jogszabály ismertetı

Jelen ismertetı a 2010. április 16. és 2010. május 12. között a Magyar Közlöny 2010. évi 55.
és a 2010. évi 76. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza.

Jogszabályok

A Kormány 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelete
a felsıoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet
módosításáról MK.55.sz.
A rendelet az érettségi során elért pontok maximalizálásának a mértékét határozza meg.
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint az önkormányzati miniszter
33/2010. (IV. 16.) KHEM–ÖM együttes rendelete
a helyi közösségi közlekedés támogatásáról MK.55.sz.
A központi költségvetés által biztosított támogatást az a helyi közösségi közlekedéssel
rendelkezı települési önkormányzat igényelheti, amely az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 2. § c) pontjában, a 3. § (4)
bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti közlekedésrıl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
5. §-ában meghatározott esetekben megfelel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl
szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 10. pontjában foglaltaknak.
Az önkormányzati miniszter 9/2010. (IV. 16.) ÖM rendelete
A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet
módosításáról MK.55.sz.
Az ÖM rendelet a BM rendelet Mellékletét módosította, ennek megfelelıen egyes települések
polgári védelmi besorolása módosult.
A Kormány 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelete
A helyi esélyegyenlıségi program elkészítésének szempontjairól MK.55.sz.
A Korm. rendelet a helyi esélyegyenlıségi program elkészítéséhez nyújt segítséget. A helyi
önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás a helyi esélyegyenlıségi program
elkészítéséhez az Országos Esélyegyenlıségi Szakértıi Névjegyzékbıl kijelölt
esélyegyenlıségi szakértıt von be. A szakértı helyzetelemzés során a település, a többcélú
kistérségi társulás és – az adott közfeladat társulási formában történı ellátása esetén – más
társulás, illetve a megye sajátosságaihoz igazodó módszerrel megállapítja, hogy a településen,
a társulásban részt vevı településeken, illetve a megyében élı hátrányos helyzető társadalmi
csoportok, különösen a mélyszegénységben élık, romák, fogyatékos személyek és nık, a
teljes lakossághoz viszonyítva milyen foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási,
területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján az adott település, a társulás,
illetve a megye milyen esélyegyenlıtlenségi problémákkal küzd.
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Az önkormányzati miniszter 10/2010. (IV. 16.) ÖM rendelete
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyőlési képviselık
választásán történı végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosításáról
MK.55.sz.
Jelen rendelet értelmében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az
országgyőlési képviselık választásán történı végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM
rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett mőködı jegyzıkönyvvezetı az (1) bekezdésben
foglalt feladatokon túl, az SZSZB döntése alapján
a) a választópolgár nevénél lévı körbe tett megjelöléssel gondoskodik az igazolás alapján
névjegyzékbe vett választópolgár névjegyzékbe vételének dokumentálásáról,
b) a szavazás befejezését követıen
ba) gondoskodik a „Névjegyzékbe vehetı választópolgárok” listáján az a) pont szerint nem
jelölt tételek áthúzásáról,
bb) gondoskodik az a) pont szerint jelölt tételeknek – a névjegyzék nyomtatásakor utolsó
sorszámon szereplı választópolgár sorszámától folytatva – folyamatos sorszámozással történı
ellátásáról (ettıl kezdve a „Névjegyzékbe vehetı választópolgárok” listája a névjegyzék
részét képezi),
bc) felvezeti a szavazás napján igazolás alapján a névjegyzékbe felvett választópolgárok
számát, valamint aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti a névjegyzéket,
bd) az „F” jegyzékre felvezeti az igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok
adatait.”
Az önkormányzati miniszter 9/2010. (IV. 16.) ÖM rendelete
A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet
módosításáról MK.55.sz.
Az ÖM rendelet a BM rendelet Mellékletét módosította, ennek megfelelıen egyes települések
polgári védelmi besorolása módosult.
A szociális és munkaügyi miniszter 11/2010. (IV. 20.) SZMM rendelete
a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben
nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól
MK.56.sz.
A rendelet értelmében a nyári gyermekétkeztetés támogatása a községi, városi
önkormányzatot, a fıvárosban a kerületi önkormányzatot a 2010. június 16-ától 2010.
augusztus 31-éig terjedı idıszakra illeti meg. A támogatást azok a települési önkormányzatok
igényelhetik, amelyek vállalják, hogy a fent meghatározott idıszakban, legalább 44,
legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı
gyermekek számára folyamatosan – a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. § (4) bekezdés h) pontja alapján
ingyenesen vagy kedvezményesen – napi egyszeri melegétkeztetést biztosítanak.
A Kormány 126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete
az
igazságügyi
és
rendészeti
miniszter
feladatkörébe
tartozó
egyes
kormányrendeleteknek a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. évi CXX. törvény
Második Könyvének hatálybalépésével összefüggı módosításáról MK.58.sz.
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A rendelettel módosításra került a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.)
Korm. rendelet, A büntetıeljárásban résztvevık, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai
személyi védelme elrendelésének feltételeirıl és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999.
(II. 26.) Korm. rendelet, A technológia-átadási megállapodások egyescsoportjainak a
versenykorlátozás tilalma alól történı mentesítésérıl szóló 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet,
A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.)
Korm. rendelet, A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a
versenykorlátozás tilalma alól történı mentesítésérıl szóló 54/2002. (III. 26.) Korm. rendelet,
A vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történı
mentesítésérıl szóló 55/2002. (III. 26.) Korm. rendelet, A gépjármő ágazatban a vertikális
megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való mentesítésérıl
szóló 19/2004. (II. 13.) Korm. rendelet, Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet, A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet.
A Kormány 128/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete
az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésével összefüggı
módosításáról MK.58.
A rendelettel módosításra kerül A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, A lakáscélú állami
támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, A Magyarország folyóin 2006
tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év elsı
hónapjaiban bekövetkezett jelentıs belvíz miatt keletkezett károk enyhítésérıl szóló
155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet, A sportfegyelmi felelısségrıl szóló 39/2004. (III. 12.)
Korm. rendelet, A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékérıl szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet melléklete szerinti táblázat,
Az utazásszervezı és -közvetítı tevékenységrıl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, A
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl szóló 18/2006. (I. 26.)
Korm. rendelet, A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl szóló 1999. évi LXXIV. törvény
végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter 15/2010. (IV. 22.) IRM rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes
munkáltatói jogkörök gyakorlásáról MK.59.sz.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a büntetés-végrehajtási intézetek,
intézmények, valamint a fogva tartottak kötelezı foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó
szervezetek hivatásos állományú tagjai tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 2. számú melléklete szerinti, a
büntetés-végrehajtásért felelıs miniszter és a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
kiemelt munkáltatói jogkörébe nem tartozó egyes alacsonyabb szintő munkáltatói jogköröket
és az ezek gyakorlására feljogosított elöljárókat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
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A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 44/2010. (IV. 23.) FVM rendelete
a személyes fogyasztásra szánt állati eredető termékek behozataláról MK.60.sz.
E rendelet hatálya az állati eredető termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe
történı behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. március 5-i
206/2009/EK bizottsági rendelet 1. és 2. cikke szerinti személyes fogyasztásra szánt állati
eredető termékekre terjed ki.
A honvédelmi miniszter 8/2010. (IV. 23.) HM rendelete
a kedvezményes üdültetés rendjérıl szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról
MK.60.sz.
A szolgálati jogviszonyban álló személyek kedvezményes üdültetése terén hoz módosításokat
a jelen rendelet.
A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2010. (IV. 26.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérıl MK.61.sz.
A jegybanki alapkamat mértéke 5,25%, a rendelet 2010. április 27-én lép hatályba.
A Kormány 136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek módosításáról MK.61.sz.
Nem lép hatályba
a) az egyes gyámügyi igazgatást érintı kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv
Második Könyvének hatálybalépésével összefüggı módosításáról szóló 106/2010. (IV. 9.)
Korm. rendelet,
b) a Szerzıi Jogi Szakértı Testület szervezetérıl és mőködésérıl szóló 156/1999. (XI. 3.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet,
c) egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvrıl szóló
2009. évi CXX. törvény hatályba lépéséhez kapcsolódó módosításáról szóló 125/2010. (IV.
21.) Korm. rendelet,
d) az egyes közlekedési, hírközlési és energiaügyi tárgyú rendeleteknek a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 2009. évi CXX. törvénnyel összefüggı módosításáról szóló 127/2010.
(IV. 21.) Korm. rendelet,
e) az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésével összefüggı módosításáról
szóló 128/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet.
Nem lép hatályba
a) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. §-a és
b) az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. évi CXX. törvény Második Könyvének
hatálybalépésével összefüggı módosításáról szóló 126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 1-8. §a, valamint 10. §-a.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter 16/2010. (IV. 27.) IRM rendelete
a Rendırség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet módosításáról MK.62.sz.
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Jelen rendelet a rendırség szerveinek az illetékességi területén hoz változásokat.
A Kormány 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelete
egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról MK.63.sz.
A rendelettel módosításra kerül A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeirıl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet, A családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, A
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, A szociális
szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet.
A Kormány 142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelete
a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm.
rendelet módosításáról MK.63.sz.
Jelen rendelet kis mértékő módosításokat tartalmaz a végrehajtói kézbesítés részletes
szabályai terén.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelete
a folyók mértékadó árvízszintjeirıl MK.63.sz.
Jelen jogszabály melléklete tartalmazza azon mértékeket, amelyeket az árvízvédelmi
felkészülés során szükséges figyelembe venni.
A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 51/2010. (IV. 29.) FVM rendelete
a földmővelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei
kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet módosításáról MK.64.sz.
A rendelet értelmében a földmővelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet 1. §-a a következı (4)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 1. mellékletben felsorolt valamennyi szakképesítés tekintetében jogosult szakmai
vizsga szervezésére az FVM Közép-magyarországi Agrár-szakképzı Központ Bercsényi
Miklós Élelmiszeripari Szakképzı Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola, az FVM Keletmagyarországi Agrár-szakképzı Központ Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium és
az FVM Dunántúli Agrár-szakképzı Központ Csapó Dániel Középiskola, Mezıgazdasági
Szakképzı Iskola és Kollégium.”
A Kormány 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról MK.65.sz.
A rendelet a vizek hasznosításáról, védelmérıl, kártételeinek az elhárításáról, valamint a
vízgazdálkodási és vízrajzi észlelési célokat szolgáló berendezések kivitelezésérıl, és
üzemeltetésérıl, továbbá a vízgazdálkodási tárgyú, illetve a vízilétesítmények megvalósítását
magukban foglaló beruházások döntésérıl szól.
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A Kormány 152/2010. (IV. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek módosításáról MK.66.sz.
E rendelettel módosul A békéltetı testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008.
(VIII. 29.) Korm. rendeletet módosító 131/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet, a körültekintı
lakossági hitelezés feltételeirıl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.)
Korm. rendelet, A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév
Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet.
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter 10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelete
egyes miniszteri rendeletek módosításáról MK.66.sz.
A rendelet alapján hatályát veszti az állami vezetık üdültetését biztosító üdültetési
intézmények igénybevételi rendjérıl szóló 7/2001. (III. 5.) MeHVM rendelet, a központi
közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülık igénybevételének rendjérıl szóló
9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet, az informatikai, távközlés-fejlesztési és
frekvenciagazdálkodási célelıirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter felelısségi
körébe tartozó szerveknél foglalkoztatott hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári
munkakörükben való meghagyásának követelményeirıl szóló 18/2001. (IX. 26.) MeHVM
rendelet, a kiemelt fıtisztviselık és a központi tisztek továbbképzésérıl szóló 15/2002. (XI.
26.) MeHVM rendelet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával kapcsolatos
feladatok ellátását segítı szervezet elnevezésérıl szóló 11/2002. (VIII. 12.) MeHVM rendelet,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı minisztert helyettesítı államtitkár kijelölésérıl szóló
3/2006. (VII. 14.) MeHVM rendelet.
Az önkormányzati miniszter 14/2010. (IV. 30.) ÖM rendelete
Az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai
saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjérıl szóló 8/2010. (II. 26.) ÖM
rendelet módosításáról szóló MK.66.sz.
Módosult az eredeti ÖM rendelet 1. §-ának 3. pontja, mely a pályázat szempontjából
figyelembe vehetı saját forrás meghatározását tartalmazza. Ezen kívül az ÖM rendelet 1. §-a
további 6. ponttal egészült ki, mely az "önkormányzati körön belüli pályázók” fogalmát
tartalmazza. Módosult továbbá a támogatás célja, a pályázat tartalma és a Melléklet is.

A Kormány 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelete
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról MK.67.sz.
A rendelet meghatározza a vizsgabizottság szervezetét, tagjait, továbbá az elnökének a
feladatait.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 12/2010. (V. 4.) KvVM rendelete
a folyók mértékadó árvízszintjérıl szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról
MK.67.sz.
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A rendelet az elızı hónapban elfogadott rendelet mellékletének részleteit módosítja.
A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 54/2010. (V. 5.) FVM rendelete
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról MK.68.sz.
A rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet egészíti ki.
A Kormány 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelete
az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mőködtetésérıl, valamint a
mőködtetı és az érintett szervek együttmőködésének rendjérıl MK.69.sz.
E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti integrált
ügyintézési és tájékoztatási pont kialakítására és mőködtetésére, továbbá az integrált
ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításához és mőködtetéséhez szükséges információk,
tájékoztatók és elektronikus őrlapok kidolgozására, naprakészen tartására, rendelkezésre
bocsátására és közzétételére.
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 38/2010. (V. 6.) KHEM rendelete
az autópályák, autóutak és fıutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM
rendelet módosításáról MK.69.sz.
Jelen rendelet újabb szabályokat állapít meg az autópálya és fıutak használatának a díjairól.
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter 11/2010. (V. 7.) MeHVM rendelete
egyes miniszteri rendeletek módosításáról MK.70.sz.
Jelen rendelettel módosul A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet, A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007.
(XII. 29.) GKM rendelet, A fejezeti kezeléső elıirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrıl és
hatáskörökrıl szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2010. (V.11.) KvM rendelete
az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett
földrészletekrıl MK.72.sz.
Meghatározza, hogy mely jogszabályok mellékletei mely területek természetvédelmi
jelentıségét taglalják.
Az oktatási és kulturális miniszter 20/2010. (V. 11.) OKM rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
MK.73.sz.
A rendelet alapján a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes
oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú melléklete
az e rendelet melléklete szerinti kerettantervvel egészül ki.
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 27/2010. (V. 11.) IRM rendelete
a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
MK.74.sz.
Jelen rendelet értelmében módosul a bírósági végrehajtási ügyvitelrıl és pénzkezelésrıl szóló
1/2002. (I. 17.) IM rendelet, A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló
14/2001. (X. 20.) IM rendelet, A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM
rendelet.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter 28/2010. (V. 12.) IRM rendelete
a fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során
érvényesülı ügyviteli és iratkezelési szabályokról MK.75.sz.
A rendelet meghatározza az iratkezelés szabályait, a fizetési meghagyásos ügyek
nyilvántartását, a papír alapú beadványok kezelésére vonatkozó szabályokat, továbbá az
iratkezelés során felmerülı egyéb mozzanatokat.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter, a külügyminiszter és a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM
együttes rendelete
a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelızı
kötelezı egyeztetés eseteirıl MK.76.sz.
Meghatározza a vízum kiadás feltételeit, valamint az azt kiadó szerveket

Határozatok
A miniszterelnök 30/2010. (IV. 20.) ME határozata
miniszterelnöki határozat visszavonásáról MK.57.sz.
A miniszterelnök a fıiskolai rektor megbízatása megszőnésérıl szóló 72/2009. (IX. 10.) ME
határozatát visszavonja jelen határozattal.
A Kormány 1105/2010. (IV. 30.) Korm. határozata
az engedélyezett létszámon felüli határozott idejő köztisztviselıi többletlétszám
biztosításáról MK.66.sz.
A Kormány az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
89. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva hozzájárul, hogy a XXVI.
Szociális és Munkaügyi Miniszter fejezet 7. cím Egyenlı Bánásmód Hatóságnál 2010. május
15-tõl 2010. december 31-ig az engedélyezett létszámon felül összesen 5 fı határozott idıre
kinevezett köztisztviselı foglalkozatására kerüljön sor az egyenlı bánásmód és az
esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. §-ban meghatározott
feladatok megvalósítása érdekében.
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A köztársasági elnök 164/2010. (V. 10.) KE határozata
az Országgyőlés alakuló ülésének összehívásáról MK.71.sz.
Az Alkotmány 22. §-ának (2) bekezdése alapján az Országgyőlés alakuló ülését 2010. május
14-ére, péntekre, 13 órára összehívom.

2010. május 12.

Dr. Horváth Tivadar
Jegyzı

9

