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I. Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2017. (X. 13.) MvM utasítása  
a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről 
és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következő utasítást 
adom ki:

1. § (1) A  fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a  központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és 
hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás (a továbbiakban: MvM utasítás) 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Kötelezettségvállalásra)
„a) a miniszter értékhatár nélkül és – jogszabályban meghatározott kivétellel – valamennyi előirányzat tekintetében,”
(jogosult.)

 (2) Az MvM utasítás 9. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kötelezettségvállalásra)
„f ) a parlamenti államtitkár a miniszter akadályoztatása esetén a c)–e) és g) pontban foglalt előirányzat kivételével 
valamennyi előirányzat tekintetében értékhatár nélkül,”
(jogosult.)

2. §  Az MvM utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 41/2017. (X. 13.) MvM utasításhoz

 1. Az MvM utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat C:40 mezője helyébe a következő mező lép:

(Teljesítésigazolásra jogosult, szakmai felügyeletet ellátó  

személy)

(30/1/78 Modern Városok Program) amennyiben a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint 
a végrehajtás szakpolitikai felelőse a miniszter, 
a Modern Városok Program Bizottságának döntését 
a miniszter mint főfelelős képviseletében aláíró személy 
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Az emberi erőforrások minisztere 47/2017. (X. 13.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2017. október 1. napjától 2018. március 31. napjáig 
terjedő időtartamra a kora gyermekkori intervenció koordinációs feladatok ellátására Czeizel Barbara Juditot miniszteri 
biztossá nevezem ki.

2. §  A  miniszteri biztos feladatköre kiterjed a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm.  rendeletben meghatározott, az  emberi erőforrások miniszterének (a továbbiakban: miniszter) felelősségi 
körébe tartozó területeken a  családközpontú kora gyermekkori intervenció ágazatközi stratégiai fejlesztésére, 
végrehajtásának koordinációjára, ennek keretében különösen az  Emberi Erőforrások Minisztériuma szakterületein 
zajló, az  eredményes kora gyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedésekről szóló 1246/2015. (IV. 23.) 
Korm. határozatban meghatározottak alapján, európai uniós forrásból megvalósuló kiemelt projekthez (EFOP-1.9.5. 
„A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése”) kapcsolódó szakmai feladatok koordinálására, illetve 
a  projekt végrehajtásának figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére, melynek eredményeként sor kerül a  jelenlegi 
működési, finanszírozási, szabályozási környezet felülvizsgálatára és így a  kora gyermekkori intervenció 
hatékonyságának, eredményességének növelésére.

3. §  A miniszteri biztos a 2. §-ban meghatározott feladatai ellátása körében gondoskodik:
a) az ágazatközi projekt megvalósulása keretében a protokollok, képzések, egységes mérési, szűrési, értékelési, 

illetve adminisztrációs, informatikai rendszerek, a  szolgáltatási utak (közös gyermekút), valamint 
a  családközpontúság eredményes és hatékony működéséhez szükséges fejlesztési javaslatok 
megfogalmazásáról,

b) a családközpontú kora gyermekkori intervencióban érintett intézményrendszerek és az ágazati jogszabályok 
összehangolása, valamint az ágazatok közötti koordináció erősítéséről,

c) az ellátórendszer szolgáltatóinak működését és együttműködését érintő közös gyermekút kialakításhoz 
szükséges szabályok kidolgozásában való szakértői részvételről, a  szükséges szervezeti keretekre irányuló 
javaslatok előkészítéséről,

d) a családközpontú kora gyermekkori intervencióban érintett szakemberek, így különösen a házi gyermekorvos, 
háziorvos, szakellátó szakorvos, védőnő, óvodapedagógus, gyógypedagógus, kisgyermeknevelő, családsegítő, 
esetmenedzser képzésének, továbbképzésének összehangolására, további humán és dologi erőforrás-
fejlesztés megteremtésének és kialakításának ágazatközi koordinációjára vonatkozó javaslatok előkészítéséről,

e) az ellátási hálózatra vonatkozó minőségi standardok kidolgozására, valamint a szakmai kontroll megerősítésére, 
egységesítésére, ágazati jogszabályokban való megjelenésének összehangolására vonatkozó javaslatok 
előkészítéséről,

f ) a családközpontú kora gyermekkori intervencióra vonatkozó költségvetési és pályázati forrásból megvalósuló 
fejlesztések jövőbeni forrásainak ágazatközi összehangolásának megerősítéséről a  fenti feladatok elvégzése 
érdekében,

g) az a)–f ) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben a miniszter által meghatározott eseti, egyedi feladatok 
ellátásáról.

4. §  A miniszteri biztos feladatainak ellátása, végrehajtása érdekében jogosult valamennyi érintett ágazattal folyamatos és 
közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, továbbá adat, információ, illetve irat bekérésére. A  miniszteri biztos 
megkeresését az ágazatok feladat- és hatáskörükben eljárva határidőben teljesítik.

5. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.
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6. §  A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) 
útján irányítja. A miniszteri biztos tevékenységéről havonta írásbeli beszámolót készít, amelyet az államtitkár részére 
nyújt be.

7. §  A miniszteri biztos a tevékenység ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.

8. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

9. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

10. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 10/2017. (III. 24.) EMMI utasítás.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 48/2017. (X. 13.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38.  § (2)  bekezdése alapján 2017. szeptember 7. napjától 2018. március 6. 
napjáig dr. Csépe Valériát a Nemzeti Alaptanterv megújításáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladatkörében eljárva ellátja különösen az alábbi tevékenységeket:
a) koordinálja a  Nemzeti Alaptanterv megújítására irányuló egységes, tudományosan megalapozott szakmai 

javaslat kidolgozását;
b) koordinálja az  alaptantervből levezetendő tantervek koherens és korszerű rendszerének kialakítását 

megalapozó szakmai javaslat kidolgozását;
c) segíti az a)–b) pont szerinti feladatok ellátása során a köznevelés ágazati-szakmai fejlesztéseinek keretében 

kidolgozott szakmai javaslatok beépülését;
d) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) 

EMMI utasítás 1. melléklet 6. függelék III. fejezet B) alcím szerinti táblázat 15. sorában meghatározott jogosulttal 
együttműködve közreműködik az Eszterházy Károly Egyetem önálló szervezeti egységeként működő Oktatás 
2030 Tanulástudományi Kutatóközponttal kapcsolatos – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
73. § (3) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott – fenntartói irányítási hatáskörnek, a szakmai munka 
eredményességére irányuló fenntartói ellenőrzési tevékenységnek a gyakorlásában;

e) ellátja az  a)–d)  pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben a  miniszter által meghatározott eseti, egyedi 
feladatokat.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét az oktatásért felelős államtitkár útján a miniszter irányítja.
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5. §  A  miniszteri biztos a  tevékenységéért a  Ksztv. 38.  § (9)  bekezdés a)  pontja szerint havi bruttó 450  000 Ft összegű 
díjazásra és az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában 
meghatározott juttatásokra jogosult.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerint saját titkárság nem segíti.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 16/2017. (IV. 6.) EMMI utasítás.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 49/2017. (X. 13.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38.  § (2)  bekezdése alapján a  magyarországi központi, valamint regionális 
szabadtéri múzeumok és tájházak szakmai megújításával kapcsolatos feladatok, továbbá a  Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Erdély tájegységének megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására 2017. október 1. napjától 2018. 
március 31. napjáig dr. Cseri Miklóst miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A  miniszteri biztos a  magyarországi központi, valamint regionális szabadtéri múzeumok és tájházak szakmai 
megújítása feladatkörében – a Magyarországi Tájházak Szövetségével, a tájházakat működtető önkormányzatokkal, 
valamint civil szervezetekkel együttműködésben – ellátja a következő feladatokat:
a) a kulturális alapellátás hatékonyabb biztosítása érdekében a tájházhálózat megújítására vonatkozó és átfogó 

középtávú szakmai fejlesztési koncepció és cselekvési terv 2017. évi feladatainak végrehajtása;
b) a tájházhálózat megújítására vonatkozó 2018. évi szakmai célok és munkaterv összeállítása;
c) a tájházak minősítésére vonatkozó eljárásrend és szempontrendszer gyakorlati megvalósításának előkészítése.

3. §  A  miniszteri biztos a  Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének megvalósítására irányuló feladatkörében 
–  az  épületegyüttesre vonatkozó tudományos, fejlesztési, muzeológiai és építési koncepció alapján – ellátja 
a következő feladatokat:
a) az Erdély tájegység tudományos, fejlesztési és kutatási munkálatainak irányítása, koordinálása;
b) az Erdély tájegység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése;
c) az épületegyüttes megvalósítása által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése és ehhez kapcsolódó 

szerződések előkészítése, földek adásvételi eljárásának koordinálása, szükség esetén kisajátításának 
kezdeményezése;

d) az engedélyezéshez szükséges műszaki és egyéb felmérések és tanulmányok elkészíttetése;
e) a megvalósításhoz szükséges kiviteli munkálatok tendereztetése, a  kivitelezési munkálatok irányítása, 

ellenőrzése;
f ) az a)–e)  pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az  emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: 

miniszter) által meghatározott eseti, egyedi feladatok megvalósítása.
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4. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.

5. §  A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja.

6. §  A  miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a  Ksztv. 38.  § (9)  bekezdés b)  pontja alapján a  Ksztv. 38.  § 
(8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

7. §  A miniszteri biztos díjazásra nem jogosult.

8. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 20/2017. (V. 11.) EMMI utasítás.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 50/2017. (X. 13.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2017. október 20. napjától 2018. április 19. napjáig 
terjedő időtartamra Vartus Gergelyt az E-health koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri 
biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladatai:
a) az E-health projektek sikeres megvalósításához szükséges folyamatok koordinálása, stratégiai összehangolása 

más ágazati fejlesztésekkel,
b) a programok végrehajtásához szükséges döntés-előkészítési és jogalkotási munkálatok felügyelete,
c) a fejlesztésbe bevont egyes elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetekkel való együttműködés által 

a gyorsabb és hatékonyabb feladatmegoldás elősegítése,
d) a rendelkezésre álló hazai és uniós források ágazati szempontból leghatékonyabb felhasználásának elősegítése,
e) a korábbi E-health projektekkel történő fejlesztési irányok összehangolása és szintetizálása, 
f ) a programozási időszak E-health stratégiai folyamatok irányvonalainak kijelölésével kapcsolatos javaslatok 

megfogalmazása és a kapcsolódó uniós források lehívásának lehetőségének vizsgálata,
g) az ágazati fejlesztések összehangolásával kapcsolatos együttműködés a Digitális Jólét Programért felelős 

miniszterelnöki biztossal vagy az általa kijelölt személlyel,
h) az a)–f ) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az emberi erőforrások minisztere által meghatározott 

eseti, egyedi feladatok ellátása.

3. §  A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.
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4. §  A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter az egészségügyért felelős államtitkár útján irányítja.

5. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja szerint havi bruttó 186 975 Ft összegű díjazásra és az állami 
vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti juttatásokra jogosult.

6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

7. §  Ez az utasítás 2017. október 20. napján lép hatályba.

8. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 21/2017. (V. 11.) EMMI utasítás.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A külgazdasági és külügyminiszter 38/2017. (X. 13.) KKM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján dr. Budai Gyulát 2017. szeptember 22. napjától 
a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb 6 hónap időtartamra – az Oroszország által elrendelt embargóból fakadó 
külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a) az Oroszország által elrendelt embargó miatt szükségessé váló külgazdasági intézkedésekre vonatkozó 

javaslattétel,
b) segítségnyújtás az oroszországi embargóval sújtott magyar mezőgazdasági és agrár vállalkozások, továbbá 

élelmiszer-feldolgozók és vállalkozások számára a piacaik megtartása érdekében,
c) az együttműködés elősegítése a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottságban,
d) kapcsolattartás az embargóval érintett magyar vállalkozásokkal, valamint a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

Zártkörűen Működő Részvénytársasággal,
e) a Keleti Nyitás politikája keretében az oroszországi piacon nem értékesíthető mezőgazdasági termékek más 

régiókban történő értékesítési lehetőségének vizsgálata, új piacok felkutatása, javaslattétel az új értékesítési 
lehetőségek kihasználására,

f ) gondoskodik a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata (agrár attaséi) hálózat felülvizsgálatáról.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.

4. §  A miniszteri biztos a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti illetményre és juttatásokra 
jogosult.
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5. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 12/2017. (III. 31.) KKM utasítás.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 39/2017. (X. 13.) KKM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján Kalmár Ferenc Andrást 2017. október 1. napjától 
a  kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb 6 hónap időtartamra – Magyarország szomszédságpolitikájának 
fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében:
a) képviseli Magyarország, a  magyar állampolgárok, valamint a  magyar kisebbségek érdekeit a  nemzetközi 

külpolitikai fórumokon,
b) részt vesz a szomszédos országokkal közös kisebbségi vegyes bizottságok ülésein,
c) programot készít a külhoni magyar kisebbségek helyzetének javítása érdekében szükséges szomszédságpolitikai 

intézkedésekről,
d) összehangolja a  szomszédságpolitika irányvonalát a  Kormány nemzetpolitikai és kisebbségpolitikai 

programjaival,
e) szakmai felügyeletet gyakorol a  magyar közösséggel való kapcsolattartásért felelős diplomaták felett ezen 

munkaköri feladataik vonatkozásában.

3. §  A miniszteri biztos a  fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti illetményre és juttatásokra 
jogosult.

4. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

5. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 15/2017. (IV. 11.) KKM utasítás.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 40/2017. (X. 13.) KKM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján Magyar Leventét 2017. szeptember 22. napjától 
a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb 6 hónap időtartamra – a frankofón ügyekért felelős miniszteri biztossá 
nevezem ki. A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a Frankofónia Nemzetközi Szervezetével 
történő kapcsolattartásért.

2. §  A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a) koordinálja a hazai és nemzetközi partnerszervezetekkel, társminisztériumokkal történő együttműködést,
b) összehangolja a közreműködő külgazdasági és külügyminisztériumi szervezeti egységek munkáját, és ellenőrzi 

a kiadott feladatok végrehajtását,
c) figyelemmel kíséri és munkájával támogatja a frankofón országokkal fennálló kulturális és oktatási 

kapcsolatokat,
d) előmozdítja a frankofón országokkal fennálló politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítését,
e) figyelemmel kíséri és munkájával támogatja a francia nyelv népszerűsítését és oktatását,
f ) elősegíti a frankofón kultúra magyarországi megismertetését, valamint
g) kapcsolatot tart a francia nyelv helyzetének erősítésével megbízott hazai és nemzetközi szervezetekkel.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.

4. §  A miniszteri biztost a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja alapján havi bruttó 373 900 Ft 
összegű díjazás illeti meg. A miniszteri biztos feladatkörének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztosítja.

5. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 13/2017. (III. 31.) KKM utasítás.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 41/2017. (X. 13.) KKM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján Varju Krisztina Dórát 2017. október 4. napjától 
a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb 6 hónap időtartamra – Magyarország 2017–2018. évi V4 elnökségének 
lebonyolításáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a) tárcaközi koordinációt végez Magyarország 2017. július 1. napjától kezdődő és 2018. június 30. napjával 

végződő soros V4 elnöksége programjának előkészítése és lebonyolítása érdekében,
b) összehangolja a  Magyarország 2017. július 1. napjától kezdődő és 2018. június 30. napjával végződő soros 

V4  elnökségével kapcsolatos diplomáciai és külpolitikai feladatok véghezvitelét, valamint részt vesz azok 
lebonyolításában,

c) feladatkörének ellátása érdekében megbízatása időszaka alatt közvetlen irányítást gyakorol a  Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Közép-Európa Főosztály Regionális Együttműködési Osztálya felett.

3. §  A  miniszteri biztos tevékenységét a  külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt, a  KKM európai és amerikai 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával összehangoltan végzi.

4. §  A  miniszteri biztos a  fenti tevékenysége ellátásáért a  Ksztv. 38.  § (6)  bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra 
jogosult.

5. §  A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.

6. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 6/2017. (III. 3.) KKM utasítás.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A nemzetgazdasági miniszter 26/2017. (X. 13.) NGM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdése és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény 38.  § (2)  bekezdése alapján 2017. október 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra 
a kötöttpályás járműgyártás fejlesztésével és az ezzel kapcsolatos tárcaközi koordinációs feladatok ellátásáért felelős 
miniszteri biztossá dr. Tuzson Bence urat nevezem ki.

2. §  A  miniszteri biztos tevékenységét a  nemzetgazdasági miniszter a  gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős 
államtitkár útján irányítja.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét titkárság nem segíti.

4. §  A miniszteri biztos feladatköre ellátásáért díjazásban és juttatásban nem részesül.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 10/2017. (IV. 20.) NGM utasítás.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 27/2017. (X. 13.) NGM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdése és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény 38.  § (2)  bekezdése alapján 2017. október 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra 
a  Zalaegerszegen létrehozásra kerülő önvezető járművek járműipari tesztpályájának megvalósításával kapcsolatos 
feladatok ellátására Vigh László urat miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében:
a) a Zalaegerszegen létrehozásra kerülő önvezető járművek járműipari tesztpályájának megvalósításával 

kapcsolatosan koordinálja a szükséges intézkedéseket, és kapcsolatot tart a járműipari tesztpályát üzemeltető 
gazdasági társasággal,

b) részt vesz az  autonóm gépjárművekre vonatkozó jogszabályi háttér megteremtésével kapcsolatos 
feladatokban.
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3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a nemzetgazdasági miniszter irányítja.

4. §  A miniszteri biztos tevékenységét titkárság nem segíti.

5. §  A miniszteri biztos az 1–2. § szerinti feladatköre ellátásáért 523 515 Ft/hó díjazásban részesül.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 16/2016. (X. 6.) NGM utasítás és a miniszteri biztos kinevezéséről 
szóló 15/2017. (V. 17.) NGM utasítás.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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III. Személyügyi közlemények

A Belügyminisztérium 2017. szeptember havi elismerési hírei

A belügyminiszter

kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül, születésnapja alkalmából

– Zsolnay óra emléktárgyat adományozott

Bőgérné Berki Ildikó c. bv. törzszászlós asszonynak, a Váci Fegyház és Börtön segédelőadójának,
Komlóssy Zsuzsanna asszonynak, a BM Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály Személyzet-fejlesztési és 
Szolgáltatási Osztály kiemelt főelőadójának,
Kondás Attila c. r. törzszászlós úrnak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Közrendvédelmi Főosztály, Fogdaszolgálati 
Osztály fogdafelügyelőjének;

– dísztőr emléktárgyat adományozott

Arató László Gábor r. ezredes úrnak, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Rendészeti Igazgatóság rendészeti 
rendőrfőkapitány-helyettesének,
Erhardt László r. ezredes úrnak, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Gazdasági Igazgatóság gazdasági rendőrfőkapitány- 
helyettesének,
Gerebenics Károly tű. alezredes úrnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyíregyházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetőjének,
Nagy József tű. ezredes úrnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi 
igazgatóhelyettesének,
Zolta Csaba Levente bv. ezredes úrnak, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügyvezető 
igazgatóhelyettesének;

– Seiko óra emléktárgyat adományozott

Egressy Pál ny. r. ezredes úrnak, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata nyugalmazott szolgálatvezető- 
helyettesének,
Surányi Andrea r. alezredes asszonynak, a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály 
Képzésfejlesztési, Monitoring és Képzésszervezési Osztály kiemelt főreferensének,
Sándor Mária r. alezredes asszonynak, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Bűnügyi Ellátó Igazgatóság, 
Műveleti Főosztály, Speciális Műveleti Osztály, Támogató Alosztály alosztályvezetőjének,
Takács Judit c. r. őrnagy asszonynak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, XIII. kerületi Rendőrkapitányság, Rendészeti 
Osztály kiemelt főelőadójának,
Wéber Károly r. alezredes úrnak, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság, Bűnügyi-Technikai 
Osztály osztályvezetőjének,
Virághné Szamosi Judit Zsuzsanna asszonynak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet szakpszichológusának,
Tóth Sándor úrnak, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesének,
Simonyák József úrnak, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi és Adattári Osztály vízhozammérőjének;

– Police óra emléktárgyat adományozott

Benus Tibor Károly r. alezredes úrnak, a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiemelt főreferensének,
Mészárosné Makovinyi Mária c. r. alezredes asszonynak, a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiemelt főelőadójának;
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– Boss óra emléktárgyat adományozott

dr. Petrovits Zsolt c. r. alezredes úrnak, a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiemelt főreferensének;

– Zsolnay teakészlet emléktárgyat adományozott

Alföldiné Nagy Hajni r. alezredes asszonynak, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat, 
Személyügyi Alosztály alosztályvezetőjének,
dr. Fridrikné Szilágyi Julianna c. r. alezredes asszonynak, a Készenléti Rendőrség, Különleges Szolgálatok Igazgatósága, 
Állami Futárszolgálat, Levélirányító Osztály alosztályvezetőjének;

– festmény emléktárgyat adományozott

Eőry Jenő r. alezredes úrnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, Csornai Rendőrkapitányság, 
Rendészeti Osztály, Körzeti Megbízotti Alosztály alosztályvezetőjének,
dr. Kardos Imre ny. r. dandártábornok úrnak, a Köztársasági Őrezred nyugalmazott parancsnokhelyettesének,
dr. Rákosi Mihály r. alezredes úrnak, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskeméti Rendőrkapitányság 
munkatársának,
dr. Somogyi János ny. r. alezredes úrnak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Személyzeti Osztály nyugalmazott 
főelőadójának,
dr. Tuza László ny. r. dandártábornok úrnak, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott megyei 
rendőrfőkapitányának, 
Váradi László úrnak, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területi felügyelőjének;

kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül

– a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta

Beluzsárné Belicza Andrea r. őrnagy asszonynak, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjének;

a Hortobágyi Nemzeti Park területén keletkezett tűzeset során tanúsított kiemelkedő helytállása elismeréséül

– a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany fokozatát adományozta

Finta Zoltán zászlós úrnak, a Magyar Honvédség, 86. Szolnok Helikopter Bázis, Logisztikai Alegységek, Repülőműszaki 
Zászlóalj, Szállítóhelikopter Üzembentartó Század, Fegyver Üzembentartó Csoport ellenőr zászlósának,
Gál Lajos úrnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nagykunsági-tájegység tájegységvezetőjének,
K. Nagy Róbert c. tű őrnagy úrnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Karcagi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megbízott parancsnokhelyettesének,
Dajka Attila őrnagy úrnak, a Magyar Honvédség, 86. Szolnok Helikopter Bázis, Végrehajtó Alegységek, Szállítóhelikopter 
Zászlóalj zászlóaljparancsnok-helyettesének,
Hoffmann Károly úrnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének,
Kovács Krisztián tű. alezredes úrnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági 
főfelügyelőjének;

kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül, szeptember 8-a, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Napja 
alkalmából

– Szent Adorján Érdemjelet adományozott

Kámánné Kiss Gizella c. bv. főtörzszászlós asszonynak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön műhelyvezetőjének,
Králik Tibor bv. alezredes úrnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági vezetőjének,
Stehlik János úrnak, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. mezőgazdasági gépszerelőjének;
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– a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany fokozatát adományozta

Bundicsné Pap Éva bv. őrnagy asszonynak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház osztályvezetőjének,
Téglás Gyula c. bv. őrnagy úrnak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főelőadójának;

– előléptette soron kívül büntetés-végrehajtási ezredessé

Sipos János bv. alezredes urat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat főosztályvezetőjét;

– büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott

Farkas Gyöngyi bv. őrnagy asszonynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Költségvetési Ellenőrzési 
Főosztály kiemelt főreferensének,
Kovács Viktória bv. alezredes asszonynak, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. osztályvezetőjének,
Schriffertné Brányik Andrea bv. alezredes asszonynak, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének;

– festmény emléktárgyat adományozott

Gáspár János bv. őrnagy úrnak, a Váci Fegyház és Börtön osztályvezetőjének;

– Seiko óra emléktárgyat adományozott

Baranyi Ferenc bv. törzszászlós úrnak, a Szegedi Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjének,
Váli Ágnes Judit bv. alezredes asszonynak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági vezetőjének;

– Zsolnay óra emléktárgyat adományozott

Nagy Sándor c. bv. főtörzsőrmester úrnak, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet biztonsági felügyelőjének,
Varga Zsolt c. bv. főtörzsőrmester úrnak, a Budapesti Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének;

– Zsolnay teakészlet emléktárgyat adományozott

Valla Viktória bv. alezredes asszonynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közgazdasági Főosztály 
osztályvezetőjének;

– Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Juhász Ferenc bv. alezredes úrnak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata 
osztályvezetőjének,
Horváthné Bezeczki Zsuzsanna c. bv. főtörzszászlós asszonynak, a Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
foglalkoztatási segédelőadójának, 
Miklós Zoltán bv. alezredes úrnak, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, 
Szita Péter c. bv. százados úrnak, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs tisztjének; 

kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül, szeptember 30-a, a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából

– Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díjat adományozott, egyben jutalomban részesítette

Haller Imre György urat, Sajtoskál Község Önkormányzata polgármesterét,
Nagyné Varga Melinda Mária asszonyt, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal főosztályvezetőjét,
Szirják Imréné asszonyt, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóság 
igazgatóját,
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2017. szeptember hónapra vonatkozóan

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

Árvai Jánosnét az Integrált Jogvédelmi Szolgálathoz,
Baki Zsófiát a Személyügyi Főosztályra,
Benkő Dórát a Közgyűjteményi Főosztályra,
Bogdán Margitot a Környezet- és Táplálkozás-egészségügyi Főosztályra,
Bognár Alexandrát a Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztályra,
Bozzay Pétert a Végrehajtás-támogatási, Jogi és Szabályozási Főosztályra,
Csúrné Sarbak Klárát a Kulturális Fejlesztési és Monitoring Főosztályra,
dr. Ficzere Mátét a Köznevelési Stratégiai Főosztályra,
Freinwald Évát a Köznevelési Stratégiai Főosztályra,
Fülöp Ritát az Egészségügyi Stratégiai és Tervezési Főosztályra,
Gyarmati Fanni Saroltot a Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályra,
Halász Barbara Hajnalkát a Beruházás-végrehajtási Főosztályra,
Hidvégi Juditot a Nemzetközi és Európai Uniós Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
Hohl Zsófiát a Beruházás-végrehajtási Főosztályra,
Horányi Blankát a Környezet- és Táplálkozás-egészségügyi Főosztályra,
Illés Esztert a Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályra,
Jaksics Szilárd Zdenkót az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztályra,
Kiss Dánielt a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályára,
Kiss József Ádámot a Köznevelés-igazgatási Főosztályra,
Kiss-Kapus Zsófiát az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztályra,
dr. Kollarits Krisztinát a Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályra,
Kondorné Novák Andreát a Pénzügyi Főosztályra,
Kosnas Gyulát az Integrált Jogvédelmi Szolgálathoz,
Krecz Veronikát a Beruházás-végrehajtási Főosztályra,
Kucsora Hedvig Zitát a Gazdálkodási Főosztályra,
Lajos-Anda Krisztinát a Gazdálkodási Főosztályra,
Lukácsné Póliscsák Bernadett Irént az Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztályra,
Mády Mátét a Támogatási és Kontrolling Főosztályra,
Márkus Ágnes Esztert a Fejlesztés-módszertani Főosztályra,
Mócsány Viktóriát az EU Fejlesztések Koordinációjáért és Stratégiákért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
Molnár Györgyöt a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályára,
Molnár Ildikót a Kulturális Igazgatási Főosztályra,
Pálinkás Dánielt a Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztályra,
Ráth Viktória Györgyit a Sajtó és Kommunikációs Főosztályra,
Reich Jenőt a Támogatási és Kontrolling Főosztályra,
Rimán Erikát a Fejlesztés-módszertani Főosztályra,
Selmeci-Pósfay Krisztina Máriát a Népesedés- és Gyermekügyi Főosztályra,
Sóskuti Emőke Ágnest a Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztályra,
Szabó Brigittát a Beruházás-végrehajtási Főosztályra,
Szépvölgyi Dorottyát az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
Szilágyi Boglárkát a Sajtó és Kommunikációs Főosztályra,
Sztán Gabriellát az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztályra,
dr. Takács Ivettet a Portfóliókezelő Főosztályra,
Tar Erzsébetet az Egészségbiztosítási Alap Működésfelügyeleti és Adatgazdálkodási Főosztályra,
Vigh Gergelyt az EU Fejlesztések Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztályára,
Wunderlich Dánielt az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztályra

kormánytisztviselőnek nevezte ki.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke

Tóth Karolinát a Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinetbe

kormánytisztviselőnek nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkára

Kővári Pétert a Sportért Felelős Államtitkári Kabinetbe politikai tanácsadó munkakörbe nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke

Nyul Angelika Biankát,
Szalai Kittit a Sportért Felelős Államtitkári Kabinetbe

kormánytisztviselőnek nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke

Kochán Pétert az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinetbe

kormánytisztviselőnek nevezte ki.

Vezetői munkakörbe történő kinevezés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

dr. Bagi Krisztina Katalint a Család- és Ifjúságpolitikai Stratégiai és Koordinációs Főosztály, Család- és Ifjúságpolitikai 
Koordinációs Osztály főosztályvezető-helyettesi,
dr. Berei Gabriellát az Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály, Egészségügyi Oktatási és Képzési 
Osztály főosztályvezető-helyettesi,
Gáspár Bencét a Fejlesztés-módszertani Főosztály, Fejlesztés-módszertani Osztály osztályvezetői,
Halmai-Nagy Róbertet a Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztály, Művelődési és Művészeti Tevékenységek 
Osztálya osztályvezetői,
Kecskés Rékát a Projektfejlesztési Főosztály főosztályvezetői,
dr. Lelkes Ildikót a Családügyi és Nőpolitikai Főosztály, Családügyi Szervezési és Koordinációs Osztály osztályvezetői,
Márta Tímeát a Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetői,
Miskolcziné Csányi Éva Katalint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Működtetéséért Felelős Főosztály, 
Költségvetési Osztály osztályvezetői,
dr. Pászka Ilona Annát a Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkári Titkárság osztályvezető, titkárságvezetői, 
dr. Török Zsigmond Zoltánt a Kultúráért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság főosztályvezető, titkárságvezetői,
Veres Gábort az EU Tervezési Koordinációs Főosztály, EU Koordinációs Osztály osztályvezetői

munkakörébe nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára

dr. Földi-Deutsch Eszter Melindát a Kultúráért Felelős Államtitkári Kabinet főosztályvezető, kabinetfőnöki 

munkakörébe nevezte ki.
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Vezetői munkakör visszavonása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

Azbej Tristan Parlamenti Főosztály főosztályvezetői,
dr. Berei Gabriella Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály, Egészségügyi Oktatási és Képzési 
Osztály osztályvezetői,
Kecskés Réka Beruházás-végrehajtási Főosztály, Monitoring és Nyomonkövetési Osztály osztályvezetői,
Márta Tímea Pénzügyi Főosztály, Kontrolling Osztály osztályvezetői,
Szabó Tamás Humánerőforrás Fejlesztési Főosztály, Szervezetfejlesztési Osztály osztályvezetői,
Veres Gábor Projektfejlesztési Főosztály főosztályvezetői

munkakörét visszavonta.

Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

közös megegyezéssel
Ács Szilvia,
Bendik István,
Béres Orsolya,
Halász Mariann,
Hirschler Gyöngyi,
Klötzl Judit,
Kondor Péter,
Létai András,
dr. Rédl Petra,
Sebes Márton,
Strupka Veronika,
dr. Szabad Gabriella,
Szakács Borbála;

végleges közigazgatási áthelyezéssel
Berta Melinda,
Buday Mihályné,
dr. Galó Zsolt,
dr. Kalmár Krisztián Imre,
Kapitány Ferenc,
Kőfalvi Tímea,
Lőrincz Hajnalka,
Pribékné Juhász Piroska;

lemondással
Gosztola Bernadett Katalin;

határozott idő lejártával
Venczel Orsolya Mónika;



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2017.	évi	51.	szám	 5001

próbaidő alatt azonnali hatállyal
Béres Mónika Ildikó,
Bitte Rozália,
Kiss Dániel,
Takács Attila,
Vészi Zsuzsanna Katalin

kormánytisztviselőknek.

Címadományozás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

Gyimóthy Lilla,
Szárnyas Ágnes

részére közigazgatási tanácsadó címet adományozott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke

dr. Fügedi Orsolya

részére szakmai főtanácsadó címet adományozott.

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei 2017. augusztus 1. – 2017. szeptember 30. közötti időszakban

Kormányzati szolgálati jogviszony létesült

1. Németh Nóra,
2. Kis Ákos Imre,
3. Kustra Péter,
4. Hegyiné Subasitz Noémi,
5. Szvercsek Dávid,
6. dr. Spitzer Jenő,
7. dr. Vikman László,
8. Kovács József,
9. Aszódi Nándor,
10. Bárány Gabriella,
11. Geiszt Kitti Fanni 
kormánytisztviselőkkel.
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Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

próbaidő alatt azonnal
1. Bárány Gabriella 
kormánytisztviselőnek;

közös megegyezéssel
1. Pintér Dóra
kormánytisztviselőnek;

áthelyezéssel
1. dr. Raffay Bálint,
2. dr. Nagy Ildikó 
kormánytisztviselőknek.

A jelzett időszakban címadományozás nem történt.
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IV. Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye 
elveszett törzskönyvekről

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

891961L
403931F
697136I
022871M
024458M
026421J
045697M
047817I
048263P
053283P
076447J
105063M
109195F
128478J
131884J
133310A
151020J
184379N
202951N
202971I
215703M
223851D
235922M
263733K
265043N
279798K
292197J
311680L
322784M
339460K
353442J
367071F
391548M
398155K
401090G
425716M
444471N
447914A
457330H
458016P
462978L
484004A

492280M
506504M
535753I
600231M
612022N
631047K
634667L
643352P
678641H
698265G
699910H
757071K
759585J
782544K
806247N
809860M
837640L
856017K
871263N
910870L
916546G
918026M
918628K
937927C
954837B
965467D
965536L
993414L
020284N
020677L
023973B
037294J
038422P
041691D
053599J
056825I
061099P
071820N
072310N
083005M
085969P
086895L

088454L
091767K
095692M
095975G
111644A
111808K
132890L
140516M
144869F
145130P
156896P
167986N
168272J
177598N
190875N
192087N
202197A
232005M
234555J
250811J
253769I
260242N
260526I
264358M
264680L
268798G
292903M
294473M
327631N
354691I
359237M
368226D
376011N
381814M
383336L
398175P
417366J
425296E
431501G
445765F
455745J
460606F

462293L
464897L
484942L
485912E
486407M
489476D
498087L
513513I
544773L
551767H
554232H
558015C
563440J
566413J
581007B
591101F
591152P
595367K
597066H
599229P
614985C
624986M
625879I
631575P
632925H
637319L
656166L
660766M
663043L
671487K
683036F
699549M
700134N
703307M
708125P
709924N
710236M
724191N
729787F
731188N
735517C
741209I

745121N
751568I
755738J
756117J
762082H
795044L
807016L
815709J
816494J
825914N
828178L
841992J
868538I
874189L
883184I
906224J
909217G
939646I
955772D
960811G
961639K
965962B
967406H
967682M
973364I
973726L
982120J
985606D
986122L
000303N
002593J
008222F
012156M
014810L
035923H
037765A
039694N
044947I
046886G
056589M
059644L
072798P
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095442N
105359L
108581M
131137E
137276A
142046I
143816I
144191J
153359L
155103P
164801N
180798L
201189L
216135H
226452L
228632N
241696K
258264H
266897J
287448K
340082M
352760J
354367L
367359G
375280N
387929N
405579N
428418M
433055M
444802P
446981N
451483M
453738P
461814N
464273K
474670N
488138I
491995I
510248J
526111J
530280M
544974P
545006M
551800L
554565N
599193L
615618L
616432N
633430D
637324K
639981M
653219N
654941H
657353J
694296I

696265C
697365G
697620K
705676I
740656I
742004G
749312N
772574L
775794M
776355P
785356P
792300P
804601P
815536K
820341P
830753M
845524M
848042B
856760N
879183M
894807F
901001M
903618F
912963K
927170I
952468J
953453K
986767K
987860J
995628J
982946I
000592N
008030I
008935P
010295L
010298L
010439L
013044J
016853M
017106M
021983L
022127L
045284K
047273N
048479P
058548G
059020C
072158J
091410M
100178K
100791P
105245P
129443P
140392K
140626N

155257J
158115I
162804H
167609N
167940M
169168D
173251K
185639C
188403I
209216K
228039L
228817K
231636N
231941N
242976M
245028J
247381L
254709P
254925N
255115L
262825L
266681N
275306P
279014E
279238N
293261K
295851C
302858P
304568M
311691B
313624J
313907L
314171K
318582M
334227M
353756M
354726K
357280M
366185P
379940D
382709P
384460I
384669E
386797B
400688M
401542F
401749P
402819N
407151K
408620P
417033C
422151M
424308D
430637M
430856J

432171M
452907J
458145P
462088M
465565I
475585N
476036H
482391L
484044M
493163N
503679K
528017G
539007L
552511N
558102P
558532M
559747P
561508P
564098K
564667I
567875M
576801L
578450N
605488P
606795L
611352M
639472I
639907P
644515I
647126P
651501N
654886K
656254L
664412L
669080J
670883H
674876P
674991G
696173N
700944N
713994P
719390I
729292G
741279M
743682P
754199C
758504I
766313F
768734J
772396L
773268M
781363D
802537N
802636I
802941M

807451H
842450N
844070E
851776F
858357L
859225J
866333M
877110L
879599I
899076N
902860M
908399M
915404H
928285H
928649N
931070N
968176N
972555G
984800D
986733L
989402G
993854D
996776L
011329D
030617M
048737P
053316M
067349P
084868D
092224J
095396N
096412P
114420L
119662I
134679G
137182K
137254H
138451N
139275F
159205A
205088J
207068P
207746G
217685M
221504P
222251N
222773P
226017H
232676E
233720M
234150H
234399K
235095H
240069M
255708E
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257490H
257559K
267585L
270370G
280709F
284821C
301293A
329024J
329900M
348254G
349532P
361208C
365830M
370011L
384048K
384293M
394568L
404783P
417164L
424759M
429464P
436378N

438237N
444766P
451483P
468003F
475059K
480849P
481133M
497976I
509897P
510598L
526645H
530742L
541013P
542877N
547261H
547527H
555735J
558696K
571002H
593720H
612429G
614349E

624601H
628250N
665816J
680368I
683335M
697535M
697847N
704086A
708108P
716339M
730359I
747124P
767254L
775556F
787846M
806949I
808241L
809628N
824013F
824950L
830068L
841717M

845274J
854892D
857636K
857651L
865714M
880900K
889044N
912504L
915524L
918798K
929625B
945405N
959075K
962257H
977326N
995342L
032985G
117518H
140240L
222312M
229680M
238190F

316633N
354884N
372764E
373001M
387313M
488393P
512702F
518351P
548636G
609174I
662180M
696681L
735407B
777344K
800597P
855529H
884985K
944028M
959368C
966051N

Budapest, 2017. október 11.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye  
a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem”adományozásáról

2017. október 3-án a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem” adományozásáról szóló 
19/2012. sz. NAIH szabályzat alapján az ezüst emlékérmet dr. Molnár Katalin, a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyző 
Irodájának vezetője kapta az információszabadság területén kifejtett munkája elismeréseként.
Dr. Molnár Katalin több mint 10 esztendeje a napi ügyek intézése és koordinálása során, valamint belső oktatások 
keretében érdemben azért is dolgozik, hogy az információszabadság jelentőségét a dolgozók felismerjék, 
az adatvédelem mellett az információszabadság szabályai megfelelőn érvényesüljenek az 1000 fős Hivatalban. 
Dr. Molnár Katalin érdeme egyebek mellett az is, hogy a hivataluk pénzügyi rendszere össze van kötve 
az e-információszabadság rendszerrel, így a törvény szerint kötelezően nyilvánosságra hozandó összeghatár alatti 
szerződések adatait is közzéteszik, így azok sokkal nagyobb hányada ismerhető meg anélkül, hogy az adatigénylőknek 
aktívan adatigénylést kellene benyújtaniuk. Előremutató kezdeményezésük példaértékű más közfeladatot ellátó 
szerv számára is. 

Budapest, 2017. október 3.

  Dr. Péterfalvi Attila s. k.,
  elnök
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V. Alapító okiratok

A Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben1)

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G.  §-ának  
(1)–(10) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, az Alkotmány 2. és 6. §-aiban foglalt elvek figyelembevételével, az Alkotmány 
35. § (1) a), f ) és j) pontjainak végrehajtása; valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében megfogalmazottaknak 
az  Alapokmányt kihirdető 1956. évi I. törvény 3.  §-a szerinti végrehajtása; továbbá a  Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányának 1. cikke 3. bekezdésében foglaltaknak az Egyezségokmányt kihirdető 1976. évi 8. tvr. 4. § (2) bekezdése 
szerinti végrehajtása; valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 73.  §-ában és a  felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 7.  § (5)  bekezdésének első fordulatában foglaltak 
végrehajtása, mint közfeladat ellátásában való közreműködés céljából, valamint Magyarország nemzetközi jogi 
kötelezettségvállalásai teljesítésének segítése érdekében közalapítványt hozott létre.

A Közalapítvány létrehozásával az Alapító kinyilvánítja azon szándékát, hogy Magyarország nemzetközi intézményes 
kapcsolatainak tudományos megalapozása céljából, a  modern demokrácia nemzetközi dokumentumaiban és 
elveiben meglévő értékek figyelembevételével, Magyarország demokratikus átalakulása során szerzett tapasztalatai 
feldolgozását, közzétételét és átadását, valamint a hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatását, és más országok 
a demokratikus reformfolyamatait elő kívánja mozdítani.

I. A Közalapítvány alapítója

A Közalapítvány alapítója Magyarország Kormánya.
Az Alapító a Közalapítványt határozatlan időtartamra hozza létre. A Közalapítvány jogállása: közhasznú, jogi személy.
Az Alapító nevében és képviseletében a Kormány felhatalmazása alapján a külgazdasági és külügyminiszter jár el.

II. A Közalapítvány neve

Demokrácia Központ Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).

III. A Közalapítvány és szervezeti egységeinek székhelye

III.1. A Közalapítvány székhelye: 1022 Budapest, Árvácska utca 12.

III.2. A Közalapítvány jogi személy szervezeti egységeinek székhelye:
a) Tom Lantos Intézet: 1016 Budapest, Bérc utca 13–15.
b) Külügyi és Külgazdasági Intézet: 1016 Budapest, Bérc utca 13–15.

1 A  Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1603/2016. (XI. 8.) Korm. határozattal elfogadott módosítások 
vastag betűvel jelölve az egységes szerkezetű alapító okirat szövegében.
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IV. A Közalapítvány célja

IV.1. Alapítványi célok:
a) a demokratikus berendezkedés földrajzi korlátoktól mentes elterjedéséhez való aktív hozzájárulás,
b) a demokratikus átalakulással kapcsolatos tudományos kutatással összefüggő feladatok ellátása,
c) a  Magyarország és a  közép- és kelet-európai térség államainak demokratikus átalakulása során szerzett 

gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése, tudományos feldolgozása, átadása,
d) a  Magyarország a  függetlenségen, demokrácián és kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi kapcsolatai 

alakításának tudományos megalapozása, a világfolyamatok, az európai integrációs tendenciák tükrében való 
elemzése,

e) az  Egyesült Nemzetek Szervezetével, az  Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, az  Európa 
Tanáccsal, valamint más nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás, azok tapasztalatainak és 
joggyakorlatának feldolgozása és hasznosítása,

f ) a demokráciának és az emberi jogoknak a nemzetek közössége által elfogadott egyetemes eszméi gyakorlati 
érvényesülésének és tiszteletben tartásának tanulmányozása és figyelemmel kísérése,

g) a demokratikus átalakulásnak az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt hatásának elemzése.
h) a külpolitikával és külgazdasággal kapcsolatos döntéshozatal támogatása, kutatás, elemzés és ismeretterjesztés 

útján,
i) külpolitikához és külgazdasághoz kapcsolódó háttértámogatás nyújtása elsősorban a  kormányzati szervek 

számára,
j) közreműködés a  magyar külpolitikai és külgazdasági szakemberek szakmai ismereteinek bővítésében és 

fejlesztésében.

IV.2. Tom Lantos Intézet

IV.2.1. Az Alapító a Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként létrehozza a Tom Lantos 
Intézetet (a továbbiakban: Tom Lantos Intézet), amely ellátja a  Közalapítvány Alapító Okiratának IV.1. f) és 
g) pontjaiban meghatározott céljának megvalósítása érdekében szükséges feladatokat.

IV.2.2. A Tom Lantos Intézet az igazgató irányítása alatt álló jogi személy.

IV.2.3. A Tom Lantos Intézet induló vagyona – a Közalapítvány induló vagyonából – 1 millió forint, és a Tom Lantos 
Intézetet a Közalapítványnak nyújtott mindenkori költségvetési támogatások legalább 25%-a illeti meg.

IV.2.4. A Tom Lantos Intézet igazgatóját a Kuratórium nevezi ki, az Ectv. 38–39. §-aiban és a jelen Alapító Okiratban 
foglalt összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével. Az  igazgató kinevezését a  Kuratórium vonhatja vissza, 
egyebekben a Kuratórium elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgató felett.

IV.2.5. A Tom Lantos Intézet igazgatója tanácskozási joggal részt vesz a Kuratórium ülésein.

IV.2.6. A Tom Lantos Intézetet az igazgató önállóan képviseli. Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézet 
minden munkatársa felett, ellátja az  Intézet szakmai és gazdasági-pénzügyi irányítását. A  Tom Lantos Intézet 
képviseletében az  igazgató-helyettes is eljárhat. Az  igazgató-helyettes képviseleti jogát a  Tom Lantos Intézet 
Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

IV.2.7. A Tom Lantos Intézet képviseletét és működését a Tom Lantos Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatában 
kell szabályozni.

IV.2.8. A Közalapítvány Alapító Okiratának IV.1. f) és g) pontjaiban meghatározott céljának megvalósítása érdekében 
a Tom Lantos Intézet
a) tudományos kutatásokat szervez és finanszíroz;
b) tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez;
c) nemzetközi ösztöndíjprogramot működtet, ösztöndíjakat adományoz;
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d) szervezi és intézi a kutatók és oktatók nemzetközi kapcsolatait, tanulmányutakat szervez, fejleszti a vendég 
kutatói kapcsolatokat;

e) bekapcsolódik nemzetközi emberi jogi kutatócsoportok munkájába és nemzetközi kutatócsoportok 
létrehozását kezdeményezi, szervezi a forrásgyűjtést, dokumentációs tárat tart fenn;

f ) az emberi jogok, tolerancia, megbékélés, és transz-atlanti kapcsolatok előmozdításával kapcsolatban végzett 
tudományos tevékenység elismeréseként éves rendszerességgel díjakat adományoz;

g) az identitáspolitika és emberi jogok területén nemzetközi kutatási hálózatokat létesít és működtet;
h) európai és globális nyári egyetemeket és tréningeket működtet;
i) részt vesz a létező helyi és nemzetközi emberi jogi platformok munkájában;
j) egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.

IV.3. Külügyi és Külgazdasági Intézet

IV.3.1. Az  Alapító a  Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként létrehozza a  Külügyi és 
Külgazdasági Intézetet (a továbbiakban: Külügyi és Külgazdasági Intézet), amely ellátja – a IV.1. f) és g) pontokban 
foglalt kivétellel – a Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében szükséges feladatokat.

IV.3.2. A Külügyi és Külgazdasági Intézet az igazgató irányítása alatt álló jogi személy.

IV.3.3. A Külügyi és Külgazdasági Intézet induló vagyona – a Közalapítvány vagyonából – 40 millió forint. A Külügyi és 
Külgazdasági Intézetet a Közalapítványnak nyújtott mindenkori támogatások legalább 25%-a illeti meg.

IV.3.4. A Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatóját a Kuratórium az Alapító egyetértésével nevezi ki az egyesülési 
jogról, az Ectv. 38–39. §-aiban és a jelen Alapító Okiratban foglalt összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével. 
Az  igazgató kinevezését a  Kuratórium az  Alapító előzetes egyetértésével minősített többséggel vonhatja vissza, 
egyebekben a Kuratórium elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgató felett.

IV.3.5. A Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója tanácskozási joggal részt vesz a Kuratórium ülésein.

IV.3.6. A Külügyi és Külgazdasági Intézet az igazgató önállóan képviseli. Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat 
az  Intézet minden munkavállalója felett, valamint ellátja az  Intézet szakmai és gazdasági-pénzügyi irányítását. 
A Külügyi és Külgazdasági Intézet képviseletében az igazgató-helyettes is eljárhat. Az igazgató-helyettes képviseleti 
jogát a Külügyi és Külgazdasági Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

IV.3.7. A Külügyi és Külgazdasági Intézet képviseletét és működését a Külügyi és Külgazdasági Intézet Szervezeti és 
Működési Szabályzatában kell szabályozni, míg gazdálkodását önálló Gazdálkodási Szabályzatban kell szabályozni. 
A Külügyi és Külgazdasági Intézet belső szabályzatainak elfogadásáról és módosításáról az igazgató dönt.

IV.3.8. A Közalapítvány céljának megvalósítása érdekében a Külügyi és Külgazdasági Intézet:
a) elemzi és értékeli a külgazdasági és külpolitikai tevékenységet, javaslatot tesz annak fejlesztésére;
b) ellátja a  külgazdasági és külpolitikai stratégiai-tervezési feladatokat, értékelő és elemző tevékenységgel 

hozzájárul a külgazdasági és külügyi szakpolitikai döntéshozatalhoz;
c) elemzi és értékeli a  külgazdasági és külpolitikai feladatok ellátásával kapcsolatos nemzetközi és hazai 

tudományos kutatások eredményeit, a  hatékonyabb feladat-ellátás fejlesztési lehetőségeit és ezzel 
kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg;

d) kapcsolatot tart és együttműködik más államok külgazdasági és külügyi tudományos intézeteivel, valamint 
szakmai műhelyekkel;

e) tudományos, elemzési tevékenységgel segíti a  kulturális, tudományos és gazdaságdiplomácia kiemelt 
ügyeinek megvalósítását és intézményeinek fejlesztését,

f ) közreműködik a  külgazdasági és külpolitikai tevékenységeket érintő nemzetközi kutatásokban és 
kutatócsoportok munkájában, támogatja a külgazdasági közszolgáltatások országos és helyi megerősítését;

g) támogatja a  külgazdasági és külpolitikai témájú szakmai könyv- és folyóirat-kiadást, ennek keretében 
gondoskodik különösen a Külügyi Szemle, valamint a Foreign Policy Review című folyóiratok kiadásáról,
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h) elemzi és értékeli a külgazdasági és külügyi közfeladat-ellátás és az ezt biztosító szervezetrendszer működését, 
hatékonyságának javítását, erre vonatkozóan fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg,

i) információkat gyűjt és előrejelzéseket készít a  külföldi államok külpolitikáját és külgazdasági stratégiáját 
meghatározó eseményekről és döntésekről, valamint a külpolitikai folyamatokról;

j) közreműködik a  magyar külgazdasági és külpolitikai feladatok ellátásban részt vevő szakemberek szakmai 
ismereteinek szélesítésében;

k) közreműködik a  diplomáciai feladatokat ellátó kormánytisztviselők képzési rendszerének tudományos és 
módszertani megalapozásában és kialakításában;

l) magyar és idegen nyelvű rendezvényekkel előmozdítja a magyar külgazdaság és külpolitika tudományos és 
civil kapcsolatainak fejlesztését, valamint a külpolitikai közgondolkodás erősítését;

m) részt vesz külgazdasági és külpolitikai tárgyú nyilvános információk terjesztésében;
n) külgazdasági és külügyi tudományos információs és kutatási rendszert és -hálózatot működtet;
o) támogatja a külgazdasági közszolgáltatások fejlesztését, hozzájárul a külgazdasággal kapcsolatos közigazgatási 

feladatok ellátásához;
p) közreműködik a  Magyarországra érkező delegációk és más hivatalos meghívottak szakmai és tudományos 

előadásai feltételeinek biztosításában;
q) együttműködik a  külpolitikai és külgazdasági stratégia tudományos megalapozásában és rendszeres 

felülvizsgálatában.

IV.4.1. A Közalapítvány tevékenységét a közhasznú szervezet követelményeinek megfelelően végzi. A Közalapítvány 
a céljainak megvalósítása során
a) az 1956. évi I. törvénnyel kihirdetett Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében,
b) az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

1. cikkének 3. bekezdésében,
c) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

73. §-ában,
d) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (2) bekezdés első fordulatában
e) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdésének 

a) és b) pontjában, valamint a 89. § (2) bekezdésében,
f ) a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi 

XC. törvényben,
g) a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben,
h) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
i) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben,
j) a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról szóló kormányrendeletben
meghatározott közfeladatok ellátásában működik közre.

IV.4.2. A Közalapítvány a IV.5.1. pontban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan az Ectv. 2. § 20. pontja szerinti 
közhasznú tevékenységet végzi. Ennek keretében – a IV.1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében – 
különösen a IV.2.8. és IV.3.8. és IV.4.8. pontokban felsorolt feladatokat látja el, valamint közreműködik Magyarország 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítésében.

IV.5. A  Közalapítvány állami közfeladatot ellátó nyílt közalapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki 
részesülhet. A  Közalapítvány az  általa fenntartott intézmény működését a  Közalapítvány költségvetésén keresztül 
biztosítja. Ezen felül a  Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki 
számára hozzáférhető, illetve meghívásos pályázati rendszer keretei között is nyújthat az Ectv.-ben meghatározott 
feltételek szerint. A  Közalapítvány – ide értve a  Külügyi és Külgazdasági Intézetet és a  Tom Lantos Intézetet is 
(a továbbiakban együtt: Intézetek) – közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV.6. A  Közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely nemzetközi 
szervezet, külföldi állam vagy kormány, valamint belföldi, illetőleg külföldi természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha a  Közalapítvány céljait, működési szabályait elfogadja. 
A  csatlakozás elfogadásáról a  Közalapítvány Kuratóriuma dönt. Ennek során a  Kuratórium a  csatlakozni kívánó 
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szervezetről, intézményről vagy személyről rendelkezésre álló adatokat és – célhoz kötött felajánlások esetén – 
a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben vagy egészben eltér a Közalapítvány 
céljaitól. A támogatás közvetlenül a Külügyi és Külgazdasági Intézet, illetve a Tom Lantos Intézet számára is adható. 
Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni, és a meghatározott célokra kell fordítani.
A Kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha
a) a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége a közalapítványi célokkal összeegyeztethetetlen, 

vagy
b) a felajánlás célja ellentétes a Közalapítvány céljaival, vagy
c) a felajánlás elfogadása a Közalapítványt bármilyen módon kedvezőtlenül érintené, vagy
d) a felajánlás elfogadása Magyarország nemzetközi kapcsolatait vagy egyéb érdekeit sérti.

V. A Közalapítvány vagyona

V.1. A Közalapítvány induló vagyona:
A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyont az  Alapító oly módon biztosítja, hogy a  központi költségvetés 
általános tartalékából a  Közalapítvány céljaira rendelkezésre bocsát 20 millió forintot, továbbá az  Alapító 
a Közalapítvány használatába adja a Budapest XII. kerület, Svájci út 10. II. emelet alatti ingatlant.

V.2. A Közalapítvány anyagi forrásai:
a) csatlakozás során tett és nem a törzsvagyon növelésére rendelt vagyoni felajánlások,
b) az állami költségvetésben évente megállapítható támogatás,
c) egyéb bevételek, adományok,
d) az  Alapító által a  Külügyi és Külgazdasági Intézet jogi személyiségű szervezeti egység létrehozására 

rendelkezésre bocsátott 40.000.000,- Ft összeg.

V.3. A Közalapítvány törzsvagyona 10 millió forint.

V.4. A Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.

V.5. Az  Alapító és később csatlakozók által a  Közalapítvány céljaira rendelt vagyon és annak hozadékai kizárólag 
a  Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében használhatók fel, az  Alapító Okirat VI.3.  pontjának 
figyelembevételével.

VI. A Közalapítvány gazdálkodása

VI.1. A  Közalapítvány vállalkozói és befektetési tevékenységet a  Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzat és 
a Kuratórium minősített többséggel meghozott döntése alapján, csak közhasznú vagy a IV.1. pontban meghatározott 
alapcél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében folytathat, azokat nem veszélyeztetve. Gazdálkodása során 
elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az  Alapító Okirat IV.5.1.  pontjában meghatározott közhasznú 
tevékenységre fordíthatja.

VI.2. A  Közalapítvány vagy annak jogi személyiségű intézete csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, 
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.

VI.3. A Közalapítvány a működés folyamatosságának biztosítására törzsvagyont képez, amelynek mértéke: 10 millió Ft. 
A törzsvagyon a közalapítványi vagyonon belüli olyan alap, melynek csupán a hozadéka használható fel közvetlenül 
közalapítványi célok fedezésére (a működés költségeire). A  törzsvagyonon felüli bevétel közalapítványi célokra 
közvetlenül felhasználható. Az  induló vagyonon belül a  törzsvagyonba utalandó vagyonrész arányát az  Alapító 
állapítja meg.
A törzsvagyonba kell helyezni:
a) ha a  csatlakozók eltérően nem rendelkeznek, az  500 000 Ft-ot meghaladó mértékű csatlakozói pénzbeli 

vagyonrendelések 50%-át mindaddig, amíg a törzsvagyon az 1 milliárd forintot eléri;
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b) a törzsvagyon növelésére rendelt csatlakozói adományt;
c) a Közalapítvány vagyonának a működés során keletkezett és a Kuratórium által e célra elkülöníteni rendelt 

részét, ide nem értve a Közalapítvány jogi személyiségű szervezeti egységeinek saját vagyonát;
d) az  állami költségvetés által éves összegben meghatározott és közalapítványi célra fordítható költségvetési 

előirányzatoknak a Kormány által – a költségvetési összeg odaítélésekor – meghatározott részét.

VI.4. A  Közalapítvány az  államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközeit a  Magyar Államkincstárban 
(a továbbiakban: Kincstár) vezetett pénzforgalmi számlán köteles tartani azok felhasználásáig. Ezen pénzeszközökből 
származó, átmenetileg szabad pénzeszközeit a  Közalapítvány kizárólag a  Kincstár hálózatában értékesített 
állampapírok vásárlásával hasznosíthatja. Az  egyéb forrásból származó pénzeszközeit a  legkedvezőbb feltételeket 
kínáló pénzintézetnél kell elhelyezni, vagy annál kedvezőbb feltételekkel kell értékállandóságáról gondoskodni. 
E kérdésben a Kuratórium dönt.

VI.5. A  Közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható természetbeni adományokat 
ellenérték fejében értékesíteni kell. Az értékesítés nyomán befolyó összeget az adományozó esetleges rendelkezésének 
megfelelően kell felhasználni, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kell elszámolni.

VI.6. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

VI.7. A  Közalapítvány Kuratóriuma a  Közalapítvány, illetve az  Intézetek a  közhasznú gazdálkodása elősegítésére 
– amennyiben a  jogszabályi keretek között befektetési tevékenységet kívánnak végezni – Befektetési Szabályzatot 
kötelesek elfogadni.

VI.8. A Közalapítvány működési költségeire, ide nem értve az Intézetek költségvetését a Kuratórium által – az alapítványi 
célok, az  ésszerű gazdálkodás, valamint a  belföldi és külföldi adományozók által meghatározott célok szem előtt 
tartásával – évente meghatározott összeg fordítható. Működési költségekre az  összes bevétel legfeljebb 10%-a 
fordítható. Az Intézetek működésére ez a korlátozás nem vonatkozik.

VI.9. A  Közalapítvány, ide nem értve az  önállóan gazdálkodó Intézeteket pályázat kiírása nélkül évente a  vagyona 
5%-ának mértékéig, legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító 
okiratban foglalt célokra.

VI.10. A Közalapítvány az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás 
tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenőrzés módját, valamint a szerződésszegés következményeit tartalmazó 
szerződést köt.

VI.11. A  Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, éves beszámolóját, valamint 
a közhasznúsági mellékletét hivatalos honlapján teszi közzé.

VI.12. Az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 
hatálya alá tartozó közalapítványi tisztségviselők (kuratórium elnöke és tagjai, Intézetek vezetői, a Felügyelő Bizottság 
tagjai) az ott meghatározott feltételek mellett vagyonnyilatkozatot tesznek. A vagyonnyilatkozatokat a Közalapítvány 
titkára őrzi.

VII. A Közalapítvány szervezete, működése

VII.1. A Közalapítvány legfőbb döntéshozó, kezelő és ügyintéző szerve a héttagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait 
a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára az Alapító jelöli ki a nemzetközi és a magyar tudomány és közélet neves 
személyiségei köréből, három év határozott időtartamra. A  Kuratórium elnökét és alelnökét a  külgazdasági és 
külügyminiszter javaslatára a tagok közül az Alapító jelöli ki három év határozott időtartamra. A Kuratórium tagjai 
megbízatásukat külön nyilatkozattal fogadják el. A Kuratórium tagjai, elnöke és alelnöke – a kijelölésüknek megfelelő 
eljárásrend szerint és időtartamra – újraválaszthatók.
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VII.2. A Kuratórium tagjai:
– Martonyi János
– Kovács László
– Kozma József
– Megyesy Jenő
– Meszerics Tamás
– Nagy Gábor Tamás
– Németh Zsolt
A Kuratórium elnöke: Martonyi János
A Kuratórium alelnöke: Kovács László

VII.3. A kuratóriumi tisztség megszűnik:
a) a kuratóriumi tagság megszűnésével;
b) a  tisztségről történő lemondással, azzal, hogy a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (4) bekezdése értelmében, ha a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, 
a lemondás az új tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá;

c) a határozott időtartam lejártával.

VII.4. A kuratóriumi tagság megszűnik:
a) lemondással;
b) az Alapító által a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése alapján történő visszahívással, vagy a kijelölésnek az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 5. § 
alapján történő visszavonásával;

c) a Közalapítvány megszűnésével;
d) a kuratóriumi tag halálával;
e) a határozott időtartam lejártával
f ) a taggal szemben fennálló kizáró ok megállapításával
g) a tag összeférhetetlenségének megállapításával
h) a  Vnytv. 3.  § (3)  bekezdés d)  pontja szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegése esetén, 

a 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva.

VII.5. A Kuratórium működése, hatásköre:

VII.5.1. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja. A Kuratórium határozatait ülés 
tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza.
a) Határozathozatal ülés tartásával
 A Kuratórium ülését a  napirend megjelölésével és az  írásos előterjesztés egyidejű megküldésével legalább 

14 nappal az ülést megelőzően az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. A Kuratórium akkor 
határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium 
ülését 14 napon belül, változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. Bármely kuratóriumi tag írásos 
indítványára, mely tartalmazza a cél és az ok megjelölését – az  indítvány benyújtásától számított 30 napon 
belül – a Kuratórium ülését össze kell hívni. A kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 
8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz 
eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

b) Határozathozatal ülés tartása nélkül
 Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök a határozat tervezetének 

a  kuratóriumi tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A  kuratóriumi tagok a  tervezet 
kézhezvételétől számított legalább 8, legfeljebb 14 napon belül szavazatukat megküldik az ülést kezdeményező 
elnöknek vagy alelnöknek és titkárnak. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a kuratóriumi tagok 
több mint fele megküldi szavazatait. Ha bármely kuratóriumi tag az ülés megtartását kívánja, az ülést össze kell 
hívni. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata 
ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – 
az ülést kezdeményező elnök vagy alelnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon 
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belül közli a kuratóriumi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi 
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

VII.5.2. A  Kuratórium ülései nyilvánosak, a  nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 
A  nyilvánosság kizárásáról a  Kuratórium egyedi határozattal dönt. A  zárt ülésről a  Kuratórium az  egyes napirendi 
pontok elfogadásával egy időben egyszerű szótöbbséggel határoz.

VII.5.3. A  Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A  jegyzőkönyvben a  Kuratórium ülésein elhangzottak 
lényegét kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratóriumi ülések időpontját, a határozatok szó szerinti 
szövegét, a  döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a  döntést támogatók és az  azt ellenzők számarányát, 
személyét. A jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülések levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője 
írja alá. A jegyzőkönyvet a Kuratórium iratai között meg kell őrizni. A jegyzőkönyv alapján kell vezetni a Határozatok 
könyvét, amelybe be kell vezetni a határozat tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók, ellenzők arányát, 
személyét. A kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság részére.

VII.5.4. A Kuratórium határozatai nyilvánosak, azokat a Közalapítvány hivatalos honlapján közzé kell tenni. A Kuratórium 
döntéseit továbbá az érintettekkel írásban, igazolható módon is közölni kell. A Kuratórium a közalapítványi vagyon 
felhasználását érintő határozatairól az országos sajtó útján is tájékoztatja a nyilvánosságot.

VII.5.5. Az iratokba való betekintést a Kuratórium elnöke vagy alelnöke engedélyezi. A betekintésre irányuló kérelmet, 
illetve a betekintésre adott engedélyt írásba kell foglalni.

VII.6. A Kuratórium döntéseit az ülésen jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén 
az ülés elnökének szavazata dönt.

VII.7. A Kuratórium – az ülésen jelen lévő – tagjainak minősített, kétharmados többségi szavazata szükséges:
a) a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Vagyonkezelési- és Befektetési Szabályzat elfogadásához, módosításához, 

ide nem értve az intézetek saját vagyonkezelési és befektetési szabályzatait
b) a Kuratórium ügyrendjének elfogadásához, módosításához;
c) az éves pénzügyi-gazdálkodási terv elfogadásához, módosításához;
d) az éves beszámoló és közhasznúsági melléklete megállapításához, elfogadásához;
e) a  Közalapítvány vagyonáról való rendelkezéssel és a  befolyt pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos 

döntésekhez;
f ) a  Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadására és csatlakozás esetén a  vagyon elfogadására vonatkozó 

döntéshez;
g) az  Alapító előzetes hozzájárulásával a  Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatóinak kinevezéséhez és 

kinevezése visszavonásához;
h) a Tom Lantos Intézet igazgatójának kinevezéséhez és kinevezésének visszavonásához;
i) a Közalapítvány titkárának munkájáról és tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadásához;
j) a  Közalapítvány (ide nem értve az  Intézeteket) 2 500 000 forintot meghaladó kötelezettségvállalásról szóló 

döntéséhez;
k) mindahhoz, amit az Alapító Okirat vagy a Közalapítvány SZMSZ-e a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

VII.8. A  Közalapítvány működésének, szervezetének, képviseletének, valamint gazdálkodásának részletes rendjét 
az SZMSZ, a Vagyonkezelési és a Befektetési Szabályzat határozza meg az Alapító Okirat keretei között. A Közalapítvány 
működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolója közlésének nyilvánosságát a  Közalapítvány 
hivatalos honlapján keresztül biztosítja.

VII.8.1. A Közalapítvány SZMSZ-ének a jelen Alapító Okiratban meghatározottakon felül tartalmaznia kell:
a) a Kuratórium ügyrendjét;
b) a tisztségviselők hatáskörét;
c) a Közalapítvány titkárának feladat- és hatáskörét;
d) a Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságát.
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VII.8.2. Az Intézetek SZMSZ-ének a jelen Alapító Okiratban meghatározottakon felül tartalmaznia kell:
a) az Intézet szervezeti felépítését
b) az Intézet vezetőjének helyettesítési rendjét
c) az Intézetek működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságát.

VII.9. A  Kuratórium tagjai tevékenységükért – amennyiben az  a  Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülhetnek, valamint szükséges és igazolt költségeik megtérítésére is igényt 
tarthatnak, amelynek feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét a  Közalapítvány önálló szabályzatában kell 
meghatározni. A  tiszteletdíjat a  kuratóriumi tagok ülésenként kapják. A  tiszteletdíj összege ülésenként nem lehet 
magasabb, mint a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 100%-a, kivéve a Kuratórium elnökének tiszteletdíját, 
amely nem haladhatja meg a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap kétszeresét.

VII.10. Az alelnök az elnök teljes jogú helyettese, az elnök akadályoztatása esetén ellátja annak feladatait. Az elnök 
akadályozatása esetén az elnök által gyakorolt munkáltatói jogköröket az alelnök gyakorolja.

VII.11. A  Kuratórium minden év március 31-ig köteles az  Alapítónak írásban beszámolni a  Közalapítvány előző évi 
működéséről, május 31-ig pedig vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól. A  Kuratórium 
a beszámolóhoz és annak közhasznúsági mellékletéhez csatolja a Felügyelő Bizottság jelentését.

VIII. Összeférhetetlenség

VIII.1. A  Kuratórium elnökének, alelnökének, illetve tagjainak összeférhetetlenségére – a  Ptk. 3:22.  § és 3:397.  §  
(3)–(4) bekezdésén kívül – az alábbi kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:

VIII.1.1. A  közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását 

nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az  állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 

vagy törölte.

VIII.1.2. A  Közalapítvány tisztségviselője, illetve az  ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

VIII.2. A  kuratóriumi tagság összeférhetetlensége: A  Kuratórium tagja nem lehet a  Felügyelő Bizottság tagja, 
az  Intézetek bármelyikének igazgatója, a  Közalapítvány titkára és a  könyvvizsgálója. A  Kuratóriumi tagok nem 
lehetnek egymás és a Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak közeli hozzátartozói.

VIII.3. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1 § 
(1) bekezdés 1. pont], illetve hozzátartozója [Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pont] (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 
a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesült, vagy
b) bármilyen előnyben részesül, illetve a  megkötendő jogügyletben vagy támogatásról szóló döntésben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a  Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a  bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás igénybevétele.
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IX. A Felügyelő Bizottság

IX.1. A Közalapítvány ellenőrző szerve a 3 (azaz: három) tagú Felügyelő Bizottság.

IX.2. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait öt évre a külgazdasági és külügyminiszter javaslata alapján az Alapító 
bízza meg.

IX.3. A Felügyelő Bizottság
Elnöke:
Surányi György
Tagjai:
Lovassy Tamás
Szalai Péter

IX.4. A felügyelő bizottsági tisztség megszűnik:
a) a tagság megszűnésével;
b) a  tisztségről történő lemondással, azzal, hogy, ha a  Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, 

a lemondás az új tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá;

c) a tisztségből történő visszahívással;
d) a határozott időtartam lejártával.

IX.5. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a) a  tisztségről történő lemondással, azzal, hogy, ha a  Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, 

a lemondás az új tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá;

b) a tisztségből történő visszahívással;
c) a határozott időtartam lejártával
d) a taggal szemben fennálló kizáró ok megállapításával;
e) a tag összeférhetetlenségének megállapításával;
f ) a  Vnytv. 3.  § (3)  bekezdés d)  pontja szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegése esetén, 

a 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva.

IX.6. A Felügyelő Bizottság
a) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a  közalapítványi célok megvalósítását, illetve a  pénzügyi-gazdálkodási 

tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja, vagy ha erre az Alapító vagy a Kuratórium felkéri;
b) jogosult a  vezető tisztségviselőktől jelentést, a  szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 

felvilágosítást kérni;
c) jogosult a Közalapítvány üzleti könyveit, iratait a pénzkezelés, utalványozás rendjét megvizsgálni;
d) köteles a Közalapítvány működését és gazdálkodását az ügyek teljes körére nézve átfogóan ellenőrizni;
e) az  éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a  pénzügyi-gazdálkodási tevékenység 

összhangját;
f ) véleményezi az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét;
g) a Közalapítvány működésével összefüggő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 

írásban beszámol az Alapítónak.

IX.7. A Felügyelő Bizottság feladatának végrehajtása során kialakított véleményét írásban közli a Kuratóriummal.

IX.8. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közalapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve 
részt vesznek, ha jogszabály így rendelkezik.

IX.9. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, 
a  napirend megjelölésével legalább 8 nappal az  ülés időpontja előtt. Kivételes esetben az  ülés haladéktalanul is 
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összehívható. A  Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását bármely tag kezdeményezheti, amelynek 
az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

IX.10. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Felügyelő Bizottság 
határozatképes, ha három tagja jelen van. Működésének egyéb szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza, 
amelyet a Felügyelő Bizottság maga állapít meg, és amely nem lehet ellentétes jogszabállyal, jelen Alapító Okirat és 
az SZMSZ rendelkezéseivel.

IX.11. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy
a) a  szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a  szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő 

esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése 
az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

IX.12. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell 
hívni. E  határidő eredménytelen eltelte esetén a  Kuratórium összehívására a  Felügyelő Bizottság is jogosult. 
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő 
Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a  gazdálkodás törvényességét és célszerűségét ellenőrző Állami 
Számvevőszéket, illetőleg a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget, valamint az Alapítót.

IX.13. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülhetnek, valamint szükséges és igazolt költségeik megtérítésére is igényt 
tarthatnak, amelynek feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét – az Alapító képviseletében eljáró külgazdasági 
és külügyminiszter előzetes jóváhagyásával – a Közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni. A Felügyelő 
Bizottság tagjai tiszteletdíjukat ülésenként kapják. A  tiszteletdíj összege nem lehet magasabb, mint a  mindenkori 
kormánytisztviselői illetményalap 100%-a, kivéve a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját, amely nem haladhatja 
meg a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap kétszeresét.

IX.14. A  Felügyelő Bizottság működésére, üléseinek rendjére, határozatainak meghozatalára és nyilvánosságára 
egyebekben a  Kuratóriumra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a  jegyzőkönyvet 
az ülésen részt vevő minden felügyelő bizottsági tagnak alá kell írnia.

IX.15. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke, alelnöke vagy tagja, az Intézetek bármelyikének igazgatója, a Közalapítvány titkára;
b) a  Közalapítvánnyal a  megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a  Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a  bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatásokat;
d) az a)–c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója;
e) a Közalapítvány könyvvizsgálója.

IX.16. A  közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását 

nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az  állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 

vagy törölte.
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IX.17. A Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

X. Könyvvizsgáló

X.1. A  Közalapítvány számviteli rendjének, könyvelési, gazdálkodási feladatainak ellenőrzését – a  Közalapítvány 
nyilvántartásba vételét követően – pályáztatás útján felkért, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban álló, 
a Kuratórium által megbízott független könyvvizsgáló végezheti.

X.2. A könyvvizsgáló
a) köteles évenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni és ennek, továbbá az éves működés vizsgálatának 

eredményéről a Kuratóriumnak a vizsgálatot követően jelentést készíteni;
b) feladatai ellátása során

– jogosult megvizsgálni a Közalapítvány pénztárát, szerződéseit, bankszámláját;
– jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól;
– ellátja a Kuratórium által meghatározott feladatokat.

X.3. A  könyvvizsgáló ellenjegyzése és a  Felügyelő Bizottság véleménye nélkül a  Kuratórium a  Közalapítvány éves 
beszámolójának elfogadásáról érvényesen nem hozhat határozatot.

X.4. Nem lehet a Közalapítvány könyvvizsgálója olyan személy, aki
a) a Kuratórium elnöke, alelnöke vagy tagja;
b) a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja;
c) a  Közalapítvánnyal a  megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
d) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül;
e) az a)–d) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója;
f ) alkalmazotti vagy érdekeltségi viszonyban áll az Alapítóval.

X.5. A könyvvizsgáló díját a Kuratórium állapítja meg.

XI. A Közalapítvány képviselete, aláírási jogosultság

XI.1. A  Közalapítványt harmadik személyek és a  hatóságok előtt a  Kuratórium elnöke vagy az  alelnöke képviseli, 
képviseleti joguk önálló.

XI.2. A Közalapítvány bank- (kincstári) számlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke és alelnöke önállóan jogosult. 
Az Intézetek vezetői az általuk képviselt Intézet bank- (kincstári) számlája felett önállóan rendelkezik.

XII. A Közalapítvány titkára

XII.1. A Közalapítvány adminisztratív és gazdálkodási feladatait a Közalapítvány titkára (a továbbiakban: titkár) látja el.

XII.2. A titkár gondoskodik a kuratóriumi ülések előkészítéséről, a Kuratórium Közalapítványt érintő határozatainak, 
egyéb döntéseinek végrehajtásáról. A  Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának eltérő rendelkezése 
hiányában, ellátja a  Közalapítvány bér- és munkaügyi, valamint pénzügyi és számviteli adminisztrációját, továbbá 
mindazokat az igazgatási, gazdálkodási feladatokat, amelyeket a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 
a titkárra ruház, kivéve az Intézetek működésével összefüggő feladatokat.

XII.3. A titkárt a Kuratórium nevezi ki az Ectv. 38–39. §-aiban és a jelen Alapító Okiratban foglalt összeférhetetlenségi 
szabályok figyelembevételével. A titkár kinevezéséről és kinevezésének visszavonásáról a kuratóriumi tagok egyszerű 
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szótöbbséggel döntenek. A titkár felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök 
gyakorolja.

XIII. Záró rendelkezések

XIII.1. A  Közalapítvány a  bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A  Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi 
eljárásában a Magyarország külgazdasági és külügyminisztere jogosult eljárni.

XIII.2. A Közalapítvány – céljai megvalósítása érdekében – együttműködik a hazai és nemzetközi, hasonló közfeladatot 
ellátó állami, civil szervezetekkel és kutatóintézményekkel.

XIII.3. A Kuratórium a Közalapítvány működéséről évente beszámol az Alapítónak.

XIII.4. A Közalapítvány éves pénzügyi és gazdasági beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét a Közalapítvány 
hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni. A  Kuratórium a  jóváhagyott éves beszámolót és közhasznúsági 
mellékletét megküldi az Alapító képviseletében eljáró külgazdasági és külügyminiszternek.

XIII.4.1. A  Közalapítvány könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályaira a  mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezések az irányadók.

XIII.5. A  Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére a  mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezések az irányadók.

XIII.6. Az  alapítványi vagyon és hozadékai kezelésének és felhasználásának részletes szabályait a  Közalapítvány 
vagyonkezelési szabályzatában kell meghatározni.

XIII.7. A  jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a  Polgári Törvénykönyv, az  Ectv. és a  mindenkor 
hatályos jogszabályok rendelkezések az irányadók.

XIII.8. A Közalapítvány Alapító Okiratát a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

Budapest, 2017. január 16.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter 
  az Alapító képviseletében

Záradék: Az  egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton igazolom, hogy a  létesítő okirat egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosításai alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2017. január 16.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter 
  az Alapító képviseletében
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