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I. Utasítások

A miniszterelnök kabinetfőnökének 1/2021. (VII. 26.) MK utasítása  
a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás 
módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19.  § (3)  bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, 
figyelemmel a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés  c)  pontjára – a  miniszterelnök jóváhagyásával – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás 1. melléklete 
(a továbbiakban: Szabályzat) az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Szabályzat 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.

3. §  A Szabályzat 2. függeléke a 2. függelék szerint módosul.

4. §  A Szabályzat 3. függeléke a 3. függelék szerint módosul.

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

  Rogán Antal s. k.,
  miniszterelnök kabinetfőnöke

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1/2021. (VII. 26.) MK utasításhoz

1. §  A Szabályzat	17/A.	alcíme	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
„17/A. Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár
52/A.  § (1) Az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítja a  feladat- és 
hatáskörébe tartozó szakmai munkát, önállóan dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.
(2) Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár
a)	a 2007–2013	támogatási	 időszakban	az  Irányító	Hatóság	vezetőjeként	 felelős	az Államreform	Operatív	Program	
(a  továbbiakban:	 ÁROP),	 az  Elektronikus	 Közigazgatás	 Operatív	 Program	 (a	 továbbiakban:	 EKOP),	 valamint	
a Végrehajtás	Operatív	Program	(a	továbbiakban:	VOP)	végrehajtásáért,
b) a 2014–2020 támogatási időszakban az  Irányító Hatóság vezetőjeként felelős a Közigazgatás és Közszolgáltatás 
Fejlesztési	Operatív	Program	(a	továbbiakban:	KÖFOP)	végrehajtásáért,
c)	 a  2021–2027	 támogatási	 időszakban	 az  Irányító	 Hatóság	 vezetőjeként	 felelős	 a  Digitális	 Megújulás	 Operatív	
Program	Plusz	(a	továbbiakban:	DIMOP	Plusz)	végrehajtásáért
[az a)–c) pontban megjelölt operatív programok együtt a továbbiakban: megjelölt operatív programok],
d) a  közigazgatási államtitkár megbízása alapján tájékoztatást, jelentést kér az  önálló szervek, hivatali egységek 
vezetőitől, illetve a  vezetőket javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívja fel, továbbá – aláírás 
előtt – ellenőrzi a közigazgatási államtitkár által meghatározott levéltervezeteket,
e) ellenjegyzi a miniszter és a közigazgatási államtitkár jóváhagyására, egyetértésére összeállított előterjesztések és 
egyéb munkaanyagok tervezeteit,
f ) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítésében.
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(3) Az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár az  európai uniós fejlesztések 
végrehajtásáért való felelősségi körébe tartozó feladat- és hatásköre vonatkozásában ellátja
a) a végrehajtás előkészítésével, valamint a hatékony és eredményes végrehajtás érdekében szükséges eljárásrendek 
és információáramlási folyamatok kialakításával,
b) a  felhívások meghirdetésével, illetve az  előrehaladáshoz illeszkedően az  operatív program szakmai-tartalmi 
módosításainak elkészítésével,
c) a végrehajtás pénzügyi, elszámolási, dokumentációs feladatainak ellátásával,
d) a  végrehajtás nyomonkövetési rendszerének kialakításával, valamint minőségbiztosítási mechanizmusainak 
kialakításával és érvényesítésével,
e) az éves fejlesztési keretről szóló előterjesztések, valamint az operatív program módosításáról szóló előterjesztések 
elkészítésével, valamint
f ) a felelősségébe tartozó operatív programok éves és záró jelentése tervezetének elkészítésével
kapcsolatos feladatokat.
(4) Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár az irányító hatósági feladatok ellátása 
során szakmailag önállóan jár el, ezen feladat- és hatáskörében nem utasítható.
(5) Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) az Erőforrás Gazdálkodási Főosztály,
b)	a Pénzügyi	Főosztály,
c) a Szabályossági Főosztály,
d)	a Program	Tervezési	Főosztály,
e) a Lebonyolítás Koordinációs Főosztály,
f )	a DIMOP	Plusz	I.	Lebonyolítási	Főosztály,
g)	a DIMOP	Plusz	II.	Lebonyolítási	Főosztály,
h)	a DIMOP	Plusz	III.	Lebonyolítási	Főosztály,
i) a Helyszíni Ellenőrzési Főosztály
vezetőjének tevékenységét.
(6) Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak 
ellátása érdekében titkárság működik.
(7)	 Az  európai	 uniós	 fejlesztések	 végrehajtásáért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 irányítja	 a  titkársága	 vezetőjének	
tevékenységét.
(8) Az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén 
a titkárságvezetője helyettesíti.”

2. §  A Szabályzat
a) 68/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „projektek kiválasztásának” szövegrész helyébe az  „a projektek 

kiválasztásának” szöveg,
b) 68/A.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a „konstrukcióspecifikus” szövegrész helyébe a „konstrukció-specifikus” 

szöveg
lép.
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2. függelék az 1/2021. (VII. 26.) MK utasításhoz

 1. A  Szabályzat 2. függelék 4. 2. 3.  pont 1.  alpont e)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és az  alpont 
a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Költségvetési Főosztály kodifikációs feladatai körében a  Miniszterelnöki Kabinetiroda és a  Kormányiroda 
vonatkozásában:)
„e) véleményezi a  feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeket, valamint a  gazdasági társaságokat érintő 
jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
f ) előkészíti a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítást.”

 2. A Szabályzat 2. függelék 4.2.3. pont 4. alpont a)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Költségvetési Főosztály a  Miniszterelnöki Kabinetiroda és a  Kormányiroda közvetlen, valamint a  kormánybiztosok 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában:)
„a) összehangolja a  tulajdonosi joggyakorló portfólió-kezelési politikáját érintő döntések előkészítését, és 
koordinálja azok végrehajtását, ennek keretében a Jogi Főosztály szükségszerű bevonásával
aa) közreműködik a  létesítő okiratok elkészítésével, módosításával kapcsolatos egyeztetési feladatokban, továbbá 
előkészíti a létesítő okiratokat miniszteri jóváhagyásra,
ab) ellátja az alapítói határozatok előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
ac) végzi az alapítással, megszüntetéssel, átalakulással, részesedés átruházásával kapcsolatos feladatokat,
ad) közreműködik a  Szervezeti és Működési Szabályzatok, Javadalmazási Szabályzatok, Befektetési Szabályzatok, 
felügyelőbizottsági ügyrendek jóváhagyásával kapcsolatos feladatokban,
ae) ellátja a  gazdasági társaságok tőkeemelésével, tőkeváltozásával, gazdálkodásával kapcsolatos intézkedések, 
döntések előkészítését, pénzügyi teljesítését,
af )	végzi	az éves	beszámolók,	közhasznúsági	mellékletek	elfogadásának	előkészítésével	kapcsolatos	feladatokat,
ag) ellátja az üzleti tervek elfogadása, módosítása előkészítésével kapcsolatos feladatokat, és
ah) a  hitelfelvétellel, pótbefizetés elrendelésével és visszatérítésével, osztalékelőleg fizetésével kapcsolatos 
feladatokat,
b) kapcsolatot tart, egyeztet a  gazdasági társaságokkal, továbbá a  gazdasági társaságok más jogi személyben 
fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel, szükség esetén konzultációkat szervez,
c) megkeresésre szakmai véleményt ad a  minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságok 
számára,
d) ellátja, koordinálja, ellenőrzi és összesíti a  gazdasági társaságokat érintő adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítését,
e) a Miniszterelnöki Kabinetiroda és Kormányiroda közvetlen, valamint a  kormánybiztosok tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló valamennyi gazdasági társaság tekintetében analitikus vagyonnyilvántartás vezetéséhez 
adatot	szolgáltat	a Pénzügyi	és	Számviteli	Főosztály	részére,
f )	az	Országleltár	és	az Országgyűlési	beszámoló	adatszolgáltatás	kapcsán	–	a Pénzügyi	és	Számviteli	Főosztállyal	
egyeztetve	 –	 folyamatos	 kapcsolatot	 tart	 az Állami	Vagyonnyilvántartási	 Kft.-vel	 és	 a  nemzeti	 vagyon	 kezeléséért	
felelős tárca nélküli miniszter munkaszervezetének érintett szakmai területével a vagyon-nyilvántartási, beszámolási 
feladatok vonatkozásában,”

 3. A Szabályzat 2. függelék 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek
4.3.1. Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
Az  	 Európai	 Uniós	 Fejlesztések	 Végrehajtásáért	 Felelős	 Helyettes	 Államtitkári	 Titkárság	 segíti	 az  	 európai	 uniós	
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az   ellátását, ennek keretében ellátja 
az 1. melléklet 60. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

4.3.1.1. Kommunikációs Osztály
a) Ellátja a helyettes államtitkárságot érintő rendezvények szervezését,
b) felel a helyettes államtitkárság feladatköréhez kapcsolódó eredmények, események kommunikációjáért,
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c) koordinálja a kommunikációs terv összeállítását, megvalósítja a tervben vállalt feladatokat,
d)	ellátja	az KÖFOP	és	DIMOP	Plusz	Monitoring	Bizottság	titkársági	feladatait.

4.3.1.2. Ügyfélkapcsolati Osztály
a) a központi ügyfélszolgálattal együttműködve ellátja a  pályázók, kedvezményezettek tájékoztatását, a  beérkező 
kérdések kezelését,
b) gondoskodik a hatáskörét és kompetenciáját meghaladó ügyfélkérdések kezelése esetén a helyettes államtitkár 
irányítása alá tartozó szervezeti egységek bevonásáról, ellátja a  kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánossági 
kötelezettségeinek	szakmai	szempontú	ellenőrzését,	az ezzel	kapcsolatos	kérdések	kezelését.

4.3.2. Erőforrás Gazdálkodási Főosztály
1. Az Erőforrás Gazdálkodási Főosztály belsőerőforrás-gazdálkodási feladatkörében
a) nyomon követi a  helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek humánerőforrás-kapacitását, 
javaslatot tesz a  szervezeti egységek közötti erőforrás allokációjára, éves kapacitástervet készít a  helyettes 
államtitkár által irányított szervezeti egységekkel együttműködve, valamint elvégzi annak rendszeres 
felülvizsgálatát,
b) javaslatot fogalmaz meg létszám-, illetmény- és jutalmazási kereteinek a meghatározására és módosítására,
c) kidolgozza a  megjelölt operatív programok végrehajtásával foglalkozó szervezeti egységek motivációs- és 
ösztönzési rendszerét, irányítja annak bevezetését, közreműködik annak megvalósításában,
d) kidolgozza és működteti a megjelölt operatív programok végrehajtásával foglalkozó szervezeti egységek mentori 
rendszerét, irányítja annak bevezetését,
e) közreműködik a  megjelölt operatív programok végrehajtásával foglalkozó szervezeti egységek teljesítmény- és 
hatékonyságmérési rendszerének kialakításában és nyomon követésében,
f ) közreműködik a teljesítmények mérésében és az eredményekről jelentést készít,
g) elkészíti a munkahelyi elégedettségmérések és szervezetfejlesztési felmérések összegzését, elemzését,
h) együttműködik a  Személyügyi Főosztállyal az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes 
államtitkár által irányított szervezeti egységek működésével összefüggő személyügyi, oktatási és szociális feladatok 
ellátásában,
i) nyomon követi és résztvevőket delegál a fejlesztéspolitikai intézményrendszer kötelező és szabadon választható 
szakmai képzéseire,
j) közreműködik a  helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek éves képzési tervének 
összeállításában,
k) gondoskodik a  szervezeti egység képzési feladataival összefüggően felmerülő adminisztratív tevékenységek 
ellátásáról, nyilvántartások vezetéséről, adatok rögzítéséről,
l) kapcsolatot tart a  Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Szabályozási Főosztályának Fejlesztéspolitikai Képzési 
Osztályával,
m) ellátja az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb 
feladatokat.
2. Az  Erőforrás Gazdálkodási Főosztályt az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár 
mint az irányító hatósági vezetője az irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel kapcsolatos humánmenedzsment 
feladatok tekintetében irányítja.

4.3.3. Pénzügyi Főosztály
1.	 A  Pénzügyi	 Főosztály	 vezetője	 ellátja	 –	 a  KÖFOP	 3.	 prioritás	 kivételével	 –	 a  megjelölt	 operatív	 programok	
vonatkozásában az Irányító Hatóság gazdasági vezetői feladatokat.
2.	A Pénzügyi	Főosztály
a)	ellátja	a KÖFOP	–	a 3.	prioritás	kivételével	–	és	a DIMOP	Plusz	operatív	programok	vonatkozásában	a pénzügyi	
ellenjegyző, továbbá az érvényesítő feladatokat, illetve kiadja a hatáskörébe tartozó delegálásokat,
b) ellátja az  megjelölt operatív programok pénzügyi tervezéshez és pénzügyi monitoringjához kapcsolódó 
feladatokat,
c)	 közreműködik	 a  KÖFOP	 és	 a  DIMOP	 Plusz	 éves	 munkatervének	 pénzügyi	 tervezésében,	 módosításának	
előkészítésében,
d) az operatív programok előirányzataihoz (XIX. fejezet) kapcsolódó nyilvántartási, beszámolási feladatokat lát el,
e) koordinálja a  megjelölt operatív programokban történt kötelezettségvállalások nyilvántartását, az  operatív 
programok és az előirányzatok lekötött és szabad kereteinek, illetve abszorpciójának folyamatos nyomon követését,
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f ) folyamatosan nyomon követi a N+2-vel, illetve N+3-mal összefüggő célok teljesülését,
g) elkészíti a megjelölt operatív programok végrehajtásáról szóló éves jelentéseket és a záró jelentéseket, valamint 
koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat,
h) rendszeres és ad hoc jellegű jelentéstételi, adatlekérési feladatokat lát el a  megjelölt operatív programok 
előrehaladásáról, nyomon követéséről,
i) részt vesz az  európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programok irányítási és kontrollrendszerének 
kialakításában,
j) javaslatot tesz az  éves munkatervek teljesítése, illetve a  forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges 
rendszerszintű intézkedésekre,
k) ellátja a hitelesítési tevékenységet, ennek keretében elvégzi az utalványok ellenőrzését, koordinálja a hitelesítési 
jelentések elkészítését,
l) a pénzügyi és számviteli feladatok ellátásához folyamatos adatszolgáltatást teljesít az  érintett szervezetek 
irányába,
m) elvégzi a projektekhez kapcsolódó programszámlákkal kapcsolatos teendőket,
n) kapcsolatot tart az  Igazoló Hatósággal a  közösségi hozzájárulás rendezése, a  költségnyilatkozatok elkészítése 
tekintetében,
o) ellátja az  európai uniós programokra vonatkozó jogszabályokban meghatározott követeléskezeléshez 
kapcsolódó feladatokat, valamint gondoskodik azok ellenőrzéséről, jóváhagyásáról,
p)	ellátja	a DIMOP	Plusz	pénzügyi	eszközökhöz	kapcsolódó	konstrukciók	végrehajtásának	irányítását	és	felügyeletét,	
valamint annak lebonyolítása kapcsán felmerülő feladatokat, a  pénzügyi eszköz konstrukciókkal kapcsolatos 
koordinációt, valamint közreműködik a pénzügyi eszközök zárásában,
q) részt vesz a  tényfeltáró látogatások végrehajtásában az  Alapok Alapjánál, valamint helyszíni ellenőrzések 
végrehajtásában a pénzügyi közvetítőknél és a végső kedvezményezetteknél,
r)	 felügyeli	és	értékeli	 a DIMOP	Plusz	pénzügyi	eszközökre	vonatkozó	pályázati	 kiírások	kapcsán	az Alapok	Alapja	
szakmai munkáját, és ellátja az  Alapok Alapjával megkötött finanszírozási szerződés, munkaterv és üzleti terv 
(kihelyezési terv) módosításával összefüggő feladatok koordinálását, véleményezését,
s)	 ellátja	 a  DIMOP	 Plusz	 pénzügyi	 eszköz	 forrásaiból	 visszaforgó	 pénzeszközök	 kezelését,	 beleértve	 azok	
nyilvántartását, kihelyezését, ellenőrzését,
t) ellátja a  966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 59.  cikk (5)  bekezdés a) és b)  pontjában 
szereplő,	 valamint	 2021–2027	 programozási	 időszakhoz	 kapcsolódó	 vezetői	 nyilatkozat	 előkészítését	 és	 az  éves	
összefoglalóval kapcsolatos feladatokat,
u) ellátja az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb 
feladatokat.
3.	 A  Pénzügyi	 Főosztályt	 a  fentiekben	 részletezett	 szakmai	 tevékenysége	 körében	 az  európai	 uniós	 fejlesztések	
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

4.3.4. Szabályossági Főosztály
1. A Szabályossági Főosztály
a) koordinálja az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek feladataihoz kapcsolódó beszerzések előkészítését,
b) állásfoglalásokat ad az  irányadó jogszabályok, értelmezésével, illetve alkalmazásával kapcsolatosan az  egyes 
támogatáskezelési feladatokat ellátó szervezeti egységek részére,
c)	 jogi	 szempontú	 minőségbiztosítást	 végez	 a  felhívások	 és	 a  végrehajtáshoz	 kapcsolódó	 dokumentumok	
vonatkozásában,
d) gondoskodik a saját hatáskörben előkészített előterjesztések előkészítéséről,
e) koordinálja a  jogszabály alkotására és módosítására irányuló előterjesztések és jelentések szakterületek általi 
véleményezését,
f ) részt vesz eljárásrendek, szabályzatok, módszertanok kidolgozásában,
g) koordinálja a folyamatba épített, illetve az utó-, valamint az utólagos közbeszerzési ellenőrzések lefolytatását,
h) részt vesz a közbeszerzések elszámolhatósági és műszaki ellenőrzésében,
i) ellátja a  megjelölt operatív programok tekintetében a  projektekkel kapcsolatosan felmerülő szabálytalanságok 
kezelését, a  jogorvoslati kérelmeknek a jogorvoslati hatáskört ellátó szerv részére történő felterjesztését, önrevízió 
feltételeinek fennállása esetén döntési javaslatot tesz az Irányító Hatóság vezetőjének,
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j) ellátja a kifogáskezeléssel összefüggő feladatokat, önrevízió feltételeinek fennállása esetén döntési javaslatot tesz 
az Irányító Hatóság vezetőjének,
k) javaslatot tesz arányos csalásellenes intézkedések alkalmazására,
l) ellátja a külső ellenőrzések koordinációját,
m) koordinálja a  minisztérium belső ellenőrzési szakterületének ellenőrzései kapcsán az  Irányító Hatóságnál 
felmerülő feladatokat,
n) nyomon követi a külső ellenőrző szervezetek által tett megállapítások végrehajtását,
o) ellenőrzés koordinációs feladata kapcsán kapcsolatot tart az  érintett szaktárcákkal és az  Európai Unió 
szervezeteivel,
p) gondoskodik a  966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 59.  cikk (5)  bekezdés a) és 
b)  pontjában	 szereplő,	 valamint	 a  2021–2027	 programozási	 időszakhoz	 kapcsolódó	 vezetői	 nyilatkozat	
előkészítésének és az éves összefoglalójának koordinálásáról,
q) ellátja az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb 
feladatokat.
2. A Szabályossági Főosztályt a fentiekben részletezett szakmai tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

4.3.5. Program Tervezési Főosztály
1.	 A  Program	 Tervezési	 Főosztály	 gondoskodik	 a  megjelölt	 operatív	 programok	 eredményes,	 hatékony	
megvalósításáról és a  megjelölt operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai irányításáról. Ennek 
keretében
a)	részt	vesz	a KÖFOP	és	a DIMOP	Plusz	tervezésében,
b) a megjelölt operatív programok tervezés és végrehajtás során együttműködik a szakpolitikai felelőssel, biztosítja 
a szakpolitikai állásfoglalásnak való megfelelést,
c)	felelős	az Operatív	Program	módosításának	szakmai	előkészítéséért	és	a Bizottsághoz	történő	előterjesztésért,
d) közreműködik a  megjelölt operatív programok szakmai végrehajtásában és végrehajtásának nyomon 
követésében, felelős az Éves Végrehajtási Jelentés elkészítéséért,
e) felelős a  megjelölt operatív programok szakmai irányítási és ellenőrzési rendszerének kialakításáért, 
működtetéséért,
f ) felelős az akciótervek, illetve az éves fejlesztési keret kidolgozásáért és módosításáért,
g)	 felelős	 a  támogatási	 konstrukciók	 tekintetében	 a  felhívások,	 útmutatók	 elkészítésével,	 megjelentetésével,	
módosításával és felfüggesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáért,
h) részt vesz a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok ellátásában,
i) kapcsolatot tart az érintett szaktárcákkal és az Európai Unió szervezeteivel,
j) felelős a megjelölt operatív program indikátorok, mutatók tervezéséért,
k) tervezéskor kialakítja a  konstrukciók indikátor vállalásait a  megjelölt operatív programban lefektetett célok 
elérése érdekében,
l) ellátja az  indikátorok Operatív program szintű monitoringját, a  konstrukció- és projektszintű mutatók 
ellenőrzésének szakmai felügyeletét,
m) ellátja az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb 
feladatokat.
2.	 A  Program	 Tervezési	 Főosztályt	 a  fentiekben	 részletezett	 szakmai	 tevékenysége	 körében	 az  európai	 uniós	
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

4.3.6. Lebonyolítás Koordinációs Főosztály
1. A Lebonyolítás Koordinációs Főosztály
a)	koordinálja	a DIMOP	Plusz	I.,	a DIMOP	Plusz	II.,	valamint	a DIMOP	Plusz	III.	Lebonyolítási	Főosztály	(a	továbbiakban	
együtt: Lebonyolítási Főosztályok) szakmai tevékenységét,
b) gondoskodik a  Lebonyolítási Főosztályok egységes működéséről, ellenjegyzi a  Lebonyolítási Főosztályok által 
készített, felsővezetői döntést igénylő szakmai anyagokat,
c) az Erőforrás Gazdálkodási Főosztállyal együttműködik a  Lebonyolítási Főosztályok létszámtervezéssel és 
képzésekkel kapcsolatos igényeinek összehangolásában,
d) gondoskodik az intézménytámogatási rendszer kialakításáról és működéséről,
e) nyomon követi a kiemelt projekteket végrehajtó intézmények tevékenységét a projektek ütemezett végrehajtása 
vonatkozásában, különös tekintettel a beszerzési, valamint a forrásfelhasználási folyamatokra,
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f ) felelős a belső eljárásrendek, szabályzatok, módszertanok kidolgozásáért, kiadásáért felügyeli azok végrehajtását,
g) részt vesz a  kiemelt projekteket végrehajtó intézmények menedzsment-tevékenységének értékelésében és 
a projektvégrehajtáshoz kapcsolódó menedzsment-technikákra vonatkozó jó gyakorlatok megosztásában,
h) elvégzi az  európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódó, monitoring- és 
információs rendszereket érintő fejlesztések véleményezését, kezdeményezi a  szükséges adatjavításokat, 
kapcsolatot tart a fejlesztővel,
i) kidolgozza és folyamatosan felülvizsgálja a központi koordináció által nem szabályozott sablondokumentumokat, 
javaslatot tesz a folyamatok egységesítésére, fejlesztésére,
j) a kiemelten kockázatos projektek beazonosítására kockázatelemzési rendszert dolgoz ki,
k) gondoskodik a kiemelten kockázatosnak minősített projektek nyomon követéséről és annak kapcsán megoldási 
javaslatot fogalmaz meg,
l) felelős a Kormány által jóváhagyásra kerülő munkaterv előzetes összeállításáért és végrehajtásáért,
m) javaslatot tesz az  éves munkatervek teljesítése, illetve a  forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges 
rendszerszintű intézkedésekre,
n) ellátja az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb 
feladatokat.
2. A Lebonyolítás Koordinációs Főosztályt a fentiekben részletezett szakmai tevékenysége körében az európai uniós 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

4.3.7. DIMOP Plusz I. Lebonyolítási Főosztály
1.	DIMOP	Plusz	 I.	 Lebonyolítási	 Főosztály	 felelős	 az  	 ÁROP,	 az  	 EKOP	 és	 a  	 KÖFOP,	 valamint	 a DIMOP	Plusz	 egyes	
prioritásának átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony lebonyolításáért, valamint az  operatív programok 
jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív végrehajtásáért. Ennek keretében
a) közreműködik az 1. pont szerinti operatív programok, akciótervek, illetve az  éves fejlesztési keret kidolgozásában 
és módosításában,
b) részt vesz a Kormány által jóváhagyásra kerülő munkaterv előzetes összeállításában és végrehajtásában,
c)	közreműködik	a felhívások,	útmutatók	és	támogatási	szerződésminták	kidolgozásában,
d) ellátja a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos projekt-kiválasztási feladatokat,
e)	 gondoskodik	 a  benyújtott	 projektekre	 vonatkozó	 ellenőrzések	 elvégzéséről,	 az  értékelésre	 történő	
előkészítéséről, a  nem állami projektértékelői rendszerben történő értékelés esetében az  értékelés elvégzéséről, 
valamint dönt a projektjavaslatok támogatásáról vagy elutasításáról,
f ) gondoskodik a  támogatói okiratok kibocsátásáról, támogatási szerződések megkötéséről és módosításáról, 
szükség esetén intézkedik a támogatási jogviszony megszüntetéséről,
g)	ellenőrzi	a kedvezményezettek	által	benyújtott	előleg-	és	kifizetési	igényléseket,
h) felelős a  projektek előrehaladásának pénzügyi és szakmai nyomon követéséért, kifizetések engedélyezéséért, 
a projektzárással kapcsolatos feladatok ellátásáért,
i) szakmai működése tekintetében rendszeres jelentéseket készít a Lebonyolítás Koordinációs Főosztály számára,
j) felelős a pályázati adatok informatikai rendszerben történő rögzítéséért, valamint adatokat szolgáltat a projektek, 
programok, pályázatok nyomon követéséhez kapcsolódó adatgyűjtésért és adattárolásért a  szakmailag felelős 
szervezeti egység felé,
k)	 felelős	 a  pályázatkezeléssel	 kapcsolatos	 közbeszerzések	 műszaki	 szakmai	 szempontú	 ellenőrzési	 feladatok	
ellátásért,
l) ellátja az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb 
feladatokat.
2.	 A  DIMOP	 Plusz	 I.	 Lebonyolítási	 Főosztályt	 a  fentiekben	 részletezett	 szakmai	 tevékenysége	 körében	 az  európai	
uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

4.3.8. DIMOP Plusz II. Lebonyolítási Főosztály
1.	 DIMOP	 Plusz	 II.	 Lebonyolítási	 Főosztály	 felelős	 a  DIMOP	 Plusz	 kettes	 prioritásának	 átlátható,	 szabályszerű,	
eredményes és hatékony lebonyolításáért. Ennek keretében
a)	közreműködik	a DIMOP	Plusz	kettes	prioritást	érintő	éves	fejlesztési	keret	kidolgozásában	és	módosításában,
b) részt vesz a Kormány által jóváhagyásra kerülő munkaterv előzetes összeállításában és végrehajtásában,
c)	közreműködik	a felhívások,	útmutatók	és	támogatási	szerződésminták	kidolgozásában,
d) ellátja a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos projekt kiválasztási feladatokat,
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e)	 gondoskodik	 a  benyújtott	 projektekre	 vonatkozó	 ellenőrzések	 elvégzéséről,	 az  értékelésre	 történő	
előkészítéséről, a  nem állami projektértékelői rendszerben történő értékelés esetében az  értékelés elvégzéséről, 
valamint dönt a projektjavaslatok támogatásáról vagy elutasításáról,
f ) gondoskodik a  támogatói okiratok kibocsátásáról, támogatási szerződések megkötéséről és módosításáról, 
szükség esetén intézkedik a támogatási jogviszony megszüntetéséről,
g)	ellenőrzi	a kedvezményezettek	által	benyújtott	előleg-	és	kifizetési	igényléseket,
h) felelős a  projektek előrehaladásának pénzügyi és szakmai nyomon követéséért, kifizetések engedélyezéséért, 
a projektzárással kapcsolatos feladatok ellátásáért,
i) szakmai működése tekintetében a Lebonyolítás Koordinációs Főosztály koordinálása alá tartozik,
j) szakmai működése tekintetében rendszeres jelentéseket készít a Lebonyolítás Koordinációs Főosztály számára,
k) felelős a pályázati adatok informatikai rendszerben történő rögzítéséért, valamint adatokat szolgáltat a projektek, 
programok, pályázatok nyomon követéséhez kapcsolódó adatgyűjtésért és adattárolásért a  szakmailag felelős 
szervezeti egység felé,
l)	 felelős	 a  pályázatkezeléssel	 kapcsolatos	 közbeszerzések	 műszaki	 szakmai	 szempontú	 ellenőrzési	 feladatok	
ellátásért,
m) ellátja az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb 
feladatokat.
2.	 A DIMOP	Plusz	 II.	 Lebonyolítási	 Főosztályt	 a  fentiekben	 részletezett	 szakmai	 tevékenysége	 körében	 az  európai	
uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, mint irányító hatósági vezető irányítja.

4.3.9. DIMOP Plusz III. Lebonyolítási Főosztály
1.	 DIMOP	 Plusz	 III.	 Lebonyolítási	 Főosztály	 felelős	 a  DIMOP	 Plusz	 hármas	 és	 négyes	 prioritásának	 átlátható,	
szabályszerű, eredményes és hatékony lebonyolításáért. Ennek keretében
a)	közreműködik	a DIMOP	Plusz	hármas	prioritást	érintő	éves	fejlesztési	keret	kidolgozásában	és	módosításában,
b)	közreműködik	a DIMOP	Plusz	négyes	prioritást	érintő	éves	fejlesztési	keret	kidolgozásában	és	módosításában,
c) részt vesz a Kormány által jóváhagyásra kerülő munkaterv előzetes összeállításában és végrehajtásában,
d)	közreműködik	a felhívások,	útmutatók	és	támogatási	szerződésminták	kidolgozásában,
e) ellátja a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos projekt-kiválasztási feladatokat,
f )	gondoskodik	a benyújtott	projektekre	vonatkozó	ellenőrzések	elvégzéséről,	az értékelésre	történő	előkészítéséről,	
a  nem állami projektértékelői rendszerben történő értékelés esetében az  értékelés elvégzéséről, valamint dönt 
a projektjavaslatok támogatásáról vagy elutasításáról,
g) gondoskodik a  támogatói okiratok kibocsátásáról, támogatási szerződések megkötéséről és módosításáról, 
szükség esetén intézkedik a támogatási jogviszony megszüntetéséről,
h)	ellenőrzi	a kedvezményezettek	által	benyújtott	előleg-	és	kifizetési	igényléseket,
i) felelős a  projektek előrehaladásának pénzügyi és szakmai nyomon követéséért, kifizetések engedélyezéséért, 
a projektzárással kapcsolatos feladatok ellátásáért,
j) szakmai működése tekintetében a Lebonyolítás Koordinációs Főosztály koordinálása alá tartozik,
k) szakmai működése tekintetében rendszeres jelentéseket készít a Lebonyolítás Koordinációs Főosztály számára,
l) felelős a pályázati adatok informatikai rendszerben történő rögzítéséért, valamint adatokat szolgáltat a projektek, 
programok, pályázatok nyomon követéséhez kapcsolódó adatgyűjtésért és adattárolásért a  szakmailag felelős 
szervezeti egység felé,
m)	 felelős	 a  pályázatkezeléssel	 kapcsolatos	 közbeszerzések	 műszaki	 szakmai	 szempontú	 ellenőrzési	 feladatok	
ellátásért,
n) ellátja az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb 
feladatokat.
2.	A DIMOP	Plusz	 III.	 Lebonyolítási	 Főosztályt	 a  fentiekben	 részletezett	 szakmai	 tevékenysége	körében	az európai	
uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

4.3.10. Helyszíni Ellenőrzési Főosztály
1. A Helyszíni Ellenőrzési Főosztály
a) felelős a megjelölt operatív programok tekintetében az Éves helyszíni ellenőrzési terv előszítésért, annak nyomon 
követéséért,
b)	felelős	a helyszíni	ellenőrzési	terv	megküldésért	a Pénzügyminisztérium	részére,
c) felelős a Helyszíni ellenőrzési eljárásrend előkészítésért és kiadásáért,
d) kialakítja a helyszíni ellenőrzési tervhez kapcsolódó kockázatelemzési módszertant és eljárásrendet,
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e) gondoskodik a megjelölt operatív programok tekintetében helyszíni ellenőrzések egységes lefolytatásáról,
f ) közös ellenőrzési szempontokat dolgoz ki és érvényesít, valamint koordinációs feladatokat lát el standard és 
kiemelt projektek, helyszíni ellenőrzései, valamint a rendkívüli helyszíni ellenőrzések tekintetében,
g)	 ellátja	 a  kiemelt	 pályázatkezeléssel	 összefüggő	 helyszíni	 ellenőrzési,	 dokumentumalapú	 ellenőrzési,	
kockázatelemzésre alapozott helyszíni ellenőrzési feladatokat,
h)	 ellátja	 a  standard	 pályázatkezeléssel	 összefüggő	 helyszíni	 ellenőrzési,	 dokumentumalapú	 ellenőrzési,	
kockázatelemzésre alapozott helyszíni ellenőrzési feladatokat,
i) elvégzi a rendkívüli helyszíni ellenőrzéseket,
j) ellátja az  európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb 
feladatokat.
2. A  Helyszíni Ellenőrzési Főosztályt a  fentiekben részletezett szakmai tevékenysége körében az  európai uniós 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.”

3. függelék az 1/2021. (VII. 26.) MK utasításhoz

 1. Az Szabályzat 3. függelékében foglalt táblázat „2.3.1. Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár” sora helyébe 
a következő sor lép:
„2.3.1. Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár

2.3.1.1. Titkárság
2.3.1.2. Jogi Főosztály
2.3.1.2.1. Szerződés-előkészítő Osztály
2.3.1.2.2.	Általános	Jogi	Osztály
2.3.1.3. Költségvetési Főosztály
2.3.1.3.1. Támogatáskezelő Osztály
2.3.1.3.2. Költségvetési és Fejezeti Osztály
2.3.1.4.	Pénzügyi	és	Számviteli	Főosztály
2.3.1.4.1. Igazgatási és Intézményi Osztály
2.3.1.4.2. Számviteli Osztály
2.3.1.5. Személyügyi Főosztály
2.3.1.5.1. Kormányzati Vezetői Osztály
2.3.1.5.2. Személyügyi Osztály
2.3.1.5.3. Képzési és Szervezettámogatási Osztály”
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 2. Szabályzat 3. függelékében foglalt táblázat „2.3.2. Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes 
államtitkár” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.3.2. Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért 
felelős helyettes államtitkár 

2.3.2.1. Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes	Államtitkári	Titkárság
2.3.2.1.1. Kommunikációs Osztály
2.3.2.1.2. Ügyfélkapcsolati Osztály
2.3.2.2. Erőforrás Gazdálkodási Főosztály
2.3.2.2.1. Erőforrás menedzsment Osztály
2.3.2.2.2. Tudás menedzsment Osztály
2.3.2.3.	Pénzügyi	Főosztály
2.3.2.3.1.	Pénzügyi	Monitoring	Osztály
2.3.2.3.2. Követeléskezelés és Kifizetési Osztály
2.3.2.3.3.	Pénzügyi	Eszköz	Osztály
2.3.2.4. Szabályossági Főosztály
2.3.2.4.1. Jogi Ügyek Osztály
2.3.2.4.2. Szabálytalanság- és Kifogáskezelési Osztály
2.3.2.4.3. Ellenőrzés Koordinációs Osztály
2.3.2.4.4. Közbeszerzés Koordinációs Osztály
2.3.2.5.	Program	Tervezési	Főosztály
2.3.2.5.1. Felhíváskezelési Osztály
2.3.2.5.2. Szakmai Monitoring Osztály
2.3.2.5.3. Indikátor Menedzsment Osztály
2.3.2.6. Lebonyolítás Koordinációs Főosztály
2.3.2.6.1. Kiemelt Ügyek Osztálya
2.3.2.6.2. Módszertani osztály
2.3.2.6.3. Lebonyolítás Támogatási Osztály
2.3.2.6.4. Intézménytámogatási Osztály
2.3.2.7.	DIMOP	Plusz	I.	Lebonyolítási	Főosztály
2.3.2.7.1.Szakmai	Lebonyolítási	P1	Osztály
2.3.2.7.2.	Pénzügyi	Lebonyolítási	P1	Osztály
2.3.2.7.3.	Támogathatósági	P1	Osztály
2.3.2.8.	DIMOP	Plusz	II.	Lebonyolítási	Főosztály
2.3.2.8.1.	Szakmai	Lebonyolítási	P2	Osztály
2.3.2.8.2.	Pénzügyi	Lebonyolítási	P2	Osztály
2.3.2.8.3.	Támogathatósági	P2	Osztály
2.3.2.9.	DIMOP	Plusz	III.	Lebonyolítási	Főosztály
2.3.2.9.1.	Szakmai	Lebonyolítási	P3	Osztály
2.3.2.9.2.	Pénzügyi	Lebonyolítási	P3	Osztály
2.3.2.9.3.	Támogathatósági	P3	Osztály
2.3.2.10. Helyszíni Ellenőrzési Főosztály
2.3.2.10.1. Helyszíni Ellenőrzési Koordinációs Osztály
2.3.2.10.2. Kiemelt Helyszíni Ellenőrzési Osztály
2.3.2.10.3. Standard Helyszíni Ellenőrzési Osztály”
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 20/2021. (VII. 26.) ITM utasítása  
egyes NFM és ITM utasítások módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19.  § (3)  bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva 
–  a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés  c)  pontjában foglaltakra figyelemmel – a  miniszterelnök 
jóváhagyásával –, továbbá az  Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. 
(II. 28.) ITM utasítás 1. melléklet 4. § (5) bekezdésében, valamint 9. § (1) bekezdés f ) pontjában foglaltakra  tekintettel a következő 
utasítást adom ki:

1. §  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás 
(a továbbiakban: SzMSz) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Az SzMSz 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.
 (2) Az SzMSz 2. függeléke a 2. függelék szerint módosul.
 (3) Az SzMSz 3. függeléke a 3. függelék szerint módosul.
 (4) Az SzMSz 4. függeléke a 4. függelék szerint módosul.
 (5) Az SzMSz 5. függeléke az 5. függelék szerint módosul.
 (6) Az SzMSz 6. függeléke helyébe a 6. függelék lép.
	 (7)	 Az SzMSz	8.	függeléke	a 7.	függelék	szerint	módosul.

3. §  A  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerződési megkötésének és nyilvántartásának szabályairól szóló 41/2015. 
(XII.  23.) NFM utasítás 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 23.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 38.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában, 58. § (1) bekezdés i) pontjában a „Személyügyi” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai” szöveg lép.

4. §  A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról 
szóló	11/2017.	(VI.	15.)	NFM	utasítás
a) 5. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés n) pontjában a „Személyügyi” szövegrész 

helyébe a „Humánpolitikai” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében, 3.  melléklet 15. sorában a „Személyügyi” szövegrészek helyébe a „Humánpolitikai” 

szöveg
lép.

5. §  A  minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő 
megjelentetésének rendjéről szóló 20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás
a)	 1. mellékletében	foglalt	I.	SZERVEZETI,	SZEMÉLYI	ADATOK	című	táblázat	E:1	és	E:2	mezőjében	a „Személyügyi”	

szövegrész helyébe a „Humánpolitikai” szöveg,
b)	 1. mellékletében	foglalt	III.	GAZDÁLKODÁSI	ADATOK	című	táblázat	E:2	mezőjében	a „Személyügyi”	szövegrész	

helyébe a „Humánpolitikai” szöveg
lép.

6. §  Az illetményszámfejtés eljárási rendjéről szóló 31/2019. (IX. 12.) ITM utasítás
a) 4. § (2) bekezdésében a „Személyügyi Főosztály (a továbbiakban: SZF)” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai 

Főosztály (a továbbiakban: HF)” szöveg,
b) 4. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjában, 5. § (2) bekezdésében az „SZF” szövegrész 

helyébe a „HF” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdésében az „SZF-től” szövegrész helyébe a „HF-től” szöveg
lép.

7. §  A  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról szóló 32/2019. (IX. 12.) ITM utasítás 4.  § 
(1) bekezdésében a „Személyügyi” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai” szöveg lép.
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8. §  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól szóló 45/2019. (XII. 9.) 
ITM utasítás
a) 11.  § (3)  bekezdésében a „Minisztérium Személyügyi Főosztályával” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai 

Főosztállyal” szöveg,
b) 11. § (3) bekezdésében a „Személyügyi” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai” szöveg
lép.

9. §  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos 
tulajdonosi	 jogok	 gyakorlásának	 rendjéről	 szóló	 7/2020.	 (II.	 13.)	 ITM	 utasítás	 1.  melléklete	 a  2.  melléklet	 szerint	
módosul.

10. § (1) A  protokolláris és hivatalos rendezvényi reprezentációra fordítható kiadásokról és a  tolmácsolás igénylésének 
rendjéről szóló 16/2020. (V. 15.) ITM utasítás [a továbbiakban: 16/2020. (V. 15.) ITM utasítás] 35.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„35. §	A Miniszteri	Kabinet	által	igényelt	protokollszolgáltatások	kötelezettségvállalója	a Protokoll	Osztály	vezetője,	
akadályoztatása esetén a  Miniszteri Kabinet titkárságvezetője. Ha az  egy eseményhez kapcsolódó megrendelések 
összértéke eléri a  bruttó 200 000 forintot a  kötelezettségvállaláshoz – az  1.  melléklet szerinti személyként 
meghatározott értékhatártól történő eltérést is ideértve – a közigazgatási államtitkár jóváhagyása és a Gazdálkodási 
Főosztály előzetes ellenjegyzése is szükséges. A  kötelezettségvállalás ellenjegyzője a  Gazdálkodási Főosztály 
vezetője vagy az általa – a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár egyetértésével – írásban kijelölt személy.”

 (2) A 16/2020. (V. 15.) ITM utasítás a következő 46. §-sal egészül ki:
„46.  § Ezen utasításnak az  egyes NFM és ITM utasítások módosításáról szóló 20/2021. (VII. 26.) ITM utasítással 
(a továbbiakban: Mód1.) megállapított 35. §-át a Mód1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.”

11. § (1) Az  Innovációs és Technológiai Minisztérium Informatikai és Elektronikus Információbiztonsági Szabályzatának 
kiadásáról	szóló	27/2020.	 (IX.	10.)	 ITM	utasítás	[a	továbbiakban:	27/2020.	 (IX.	10.)	 ITM	utasítás]	1. melléklet	6. pont	
6.1.  alpontjában, 6.  pont 6.4.1. és 6.4.2.  alpontjában, 8.  pont 8.2.8.  alpontjában, 8.  pont 8.3.  alpontjában 
a „Személyügyi” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai” szöveg lép.

	 (2)	 A 27/2020.	(IX.	10.)	ITM	utasítás	1. melléklet	8. pont	8.2. alpont	8.2.7. alpontjában	a „Személyügy”	szövegrész	helyébe	
a „Humánpolitikai Főosztály” szöveg lép.

	 (3)	 A 27/2020.	(IX.	10.)	ITM	utasítás	2.	függelék	1. pont	1.1.	és	1.2. alpontjában,	2. pont	2.3. alpontjában,	3. pont	3.1.	és	
3.2. alpontjában a „Személyügyi” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai” szöveg lép.

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 20/2021. (VII. 26.) ITM utasításhoz

1. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minisztérium alapadatai a következők:)
„g) telephelyei:
1. 1055 Budapest, Szemere utca 6.
2.	1134	Budapest,	Váci	út	45.
3. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A
4. 1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.
5. 1016 Budapest, Mészáros utca 58/b
6. 1015 Budapest, Batthyány utca 3.
7.	1066	Budapest,	Teréz	körút	38.
8.	1027	Budapest,	Csalogány	utca	9–11.
9. 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Fenntartási Centrum, 216. épület (J–K) szárny I. emelet
10. 8220 Balatonalmádi, Hétvezér utca 9.
11. 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2.
12.	9737	Bük,	Ifjúság	útja	78.
13. 3412 Bogács, Hóvirág utca 38.
14.	2638	Kemence,	Nagyvölgy	1027.	hrsz.
15. 2900 Komárom, Szent István tér 3.
16.	7700	Mohács,	Indóház	utca	2.
17.	8600	Siófok,	Krúdy	sétány	2.
18. 9400 Sopron, Ógabona tér 6.
19.	3910	Tokaj,	Benedek	utca	27.
20.	2220	Vecsés,	Lincoln	út	1.
21. 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.
22.	1036	Budapest,	Árpád	fejedelem	útja	79.
23.	1088	Budapest,	József	körút	6.
24.	1077	Budapest,	Wesselényi	utca	20–22.
25.	1138	Budapest,	Váci	út	188.
26. 9300 Csorna, Mártírok tere 6.
27.	4600	Kisvárda,	Mátyás	király	u.	107.
28. 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.
29.	4031	Debrecen,	Szoboszlói	út	4–6.
30.	6800	Hódmezővásárhely,	Bajcsy	u.	64–67.
31. 3525 Miskolc, Városház tér 1.”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 1. § (2) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(A minisztérium alapadatai a következők:)
„v) a  minisztérium alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény.”

2. §  Az SzMSz 1. melléklet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 4. függelék tartalmazza)
„a) a  miniszter által irányított, felügyelt költségvetési szerveket, háttérintézményeket, valamint ezek tekintetében 
a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkárok 
(a továbbiakban együtt: állami vezető) megnevezését,”

3. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 4. § (2) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a minisztérium vezetőjeként különösen)
„15.	 ellátja	 az  Integrált	 Közlekedésfejlesztési	 Operatív	 Program	 (a	 továbbiakban:	 IKOP),	 valamint	 a  Környezeti	 és	
Energiahatékonysági	Operatív	 Program	 (a	 továbbiakban:	 KEHOP)	 2–3.	 és	 5.	 prioritása	 tekintetében	 a hatáskörébe	
tartozó célkitűzésekkel kapcsolatos szakpolitikai felelősi feladatokat,”



3562	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	37.	szám	

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 4. § (2) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a minisztérium vezetőjeként különösen)
„19. ellátja a szakképzésről szóló törvényben a Kormány ágazatért felelős tagja számára meghatározott feladatokat,”

 (3) Az SzMSz 1. melléklet 4. § (2) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a minisztérium vezetőjeként különösen)
„23.	rendelkezik	a Gazdaság-újraindítási	Foglalkoztatási	Alap	(a	továbbiakban:	GFA)	felett,”

 (4) Az SzMSz 1. melléklet 4. § (2) bekezdése a következő 24. ponttal egészül ki:
(A miniszter a minisztérium vezetőjeként különösen)
„24. az  államháztartás számviteléről szóló Korm. rendelet alapján az  alapot kezelő szerv vezetőjeként jóváhagyja 
a GFA költségvetési beszámolóját.”

4. § (1)	 Az SzMSz	1. melléklet	7. §	(3) bekezdés	a) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A miniszter és a  parlamenti és stratégiai államtitkár egyidejű akadályoztatása vagy távolléte esetén, a  miniszter 
iránymutatása szerint eljárva a minisztert)
„a) a  belgazdasággal, a  gazdaságfejlesztéssel, az  iparügyekkel és a  felnőttképzéssel, a  fejlesztési célelőirányzatok 
kezelésével, szabályozásával és ellenőrzésével, a  területfejlesztéssel, a  nem európai uniós fejlesztési források 
felhasználásához	 kapcsolódó	 fejlesztéspolitikával,	 valamint	 a Modern	Városok	 Programmal	 összefüggő	miniszteri	
hatáskörök tekintetében a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár,”
(helyettesíti.)

	 (2)	 Az SzMSz	1. melléklet	7. §	(3) bekezdés	c) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A miniszter és a  parlamenti és stratégiai államtitkár egyidejű akadályoztatása vagy távolléte esetén, a  miniszter 
iránymutatása szerint eljárva a minisztert)
„c) a  bányászati ügyekkel, az  energia- és klímapolitikával és az  elektromobilitással, a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításával, hulladékgazdálkodással, víziközmű-szolgáltatással és a vállalati 
fenntarthatósággal kapcsolatos szabályozással összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a  körforgásos 
gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár,”
(helyettesíti.)

	 (3)	 Az SzMSz	1. melléklet	7. §	(4) bekezdés	c) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A miniszter nem helyettesíthető)
„c) a  6. függelék I.  pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sora, valamint a  6. függelék II.  pontjában foglalt táblázat  
2. és 3., valamint 5. sora szerinti munkáltatói jogainak gyakorlása során,”

5. §  Az SzMSZ 1. melléklet 9. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A közigazgatási államtitkár)
„g)	gyakorolja	a Vasúti	Igazgatási	Szerv	vezetője	felett	a kinevezés	és	a felmentés	kivételével	az egyéb	munkáltatói	
jogokat.”

6. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 10. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(A közigazgatási államtitkár a minisztériumi szervezeti egységek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében)
„q) felel az  Integrált Jogalkotási Rendszerrel összefüggő szervezeti adminisztrációs, koordinációs és jogalkotási 
feladatokért.”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár a minisztériumi szervezeti egységek tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében)
„c) koordinálja a személyügyek intézését, felelős a minisztérium humánerőforrás- és álláshely-gazdálkodásáért,”

 (3) Az SzMSz 1. melléklet 10. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A közigazgatási államtitkár)
„g) ellátja az építésgazdasággal kapcsolatos alábbi feladatokat:
ga) gondoskodik az építésgazdasággal kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről,
gb) ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat,
gc) gondoskodik az  építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárások érvényre juttatásáról a  képzési 
követelményekben	 az  alap-,	 közép-	 és	 felsőfokú,	 valamint	 az  iskolarendszeren	 kívüli	 oktatási,	 képzési	
intézményeknél és a társadalom más érintett szervezeteinél,
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gd) gondoskodik az  építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról és felülvizsgálatáról az  építésügyi műszaki 
irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozatala révén,
ge) felügyeli az építési termékkel kapcsolatos feladatok ellátását.”

 (4) Az SzMSz 1. melléklet 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  közigazgatási államtitkár irányítja a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló,	 2016.	 április	 27-i	 (EU)	 2016/679	 európai	 parlamenti	 és	 tanácsi	 rendelet	 (általános	 adatvédelmi	 rendelet,	
a  továbbiakban:	GDPR)	 alapján	 kijelölt	 adatvédelmi	 tisztviselő	 tevékenységét,	 és	 gyakorolja	 felette	 a munkáltatói	
jogokat.”

7. §  Az SzMSz 11. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(A közigazgatási államtitkár irányítja)
„h) az Építés- és Zöldgazdaságért Felelős Főosztály vezetőjének”
(tevékenységét.)

8. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a felnőttképzésért való felelőssége körében ellátja 
a felnőttképzéshez kapcsolódó következő szakpolitikai feladatokat:
1. a felnőttképzési hatáskörök tekintetében ellátja a szakképzési államigazgatási szerv szakmai irányításával, illetve 
felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
2. közvetlenül irányítja a  felnőttképzéssel és a  képzési támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáért felelős 
szervezeti egység munkáját,
3. kijelöli a felnőttképzéssel és a képzési támogatásokkal kapcsolatos jogalkotás koncepcionális irányait,
4. irányítja a felnőttképzéshez és a képzési támogatásokhoz kapcsolódó jogszabályok előkészítését,
5. képviseli a  minisztériumot a  felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő 
egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági kamara, kormányhivatal stb.),
6. irányítja a gazdasági kamarák felnőttképzési feladatait szabályozó megállapodások előkészítését,
7.	 kidolgozza	 a  minisztériumnak	 a  felnőttképzési	 törvény	 hatálya	 alá	 tartozó	 oktatás,	 képzés	 fejlesztésével	
kapcsolatos	feladatainak,	továbbá	a 2021–2027	európai	uniós	programozási	időszak	fejlesztéseinek	irányát,
8. irányítja a felnőttképzésért felelős miniszter törvény szerinti feladatainak ellátását,
9. irányítja a felnőttképzésért felelős szervezeti egységnek a felnőttképzési szakértői tevékenységgel, az egész életen 
át tartó tanulással és – a  szakképzésért felelős helyettes államtitkárral együttműködve – a  pályakövetéssel 
kapcsolatos munkáját,
10. közreműködik a  miniszter felnőttképzési és képzési támogatásokkal összefüggő kormányzati politikájával 
kapcsolatos feladatainak ellátásában,
11. közreműködik a  hátrányos helyzetűek integrációját elősegítő felnőttképzési programok, pályázatok 
kidolgozásában,
12.	ellátja	egyes,	az európai	uniós	társfinanszírozású	felnőttképzési	programok	szakpolitikai	felelősi	feladatait,
13. ellátja a felnőttképzési államigazgatási szerv szakmai irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
14. egyetértési jogot gyakorol a  GFA képzési alaprészének felhasználására vonatkozó irányelvekkel és tervezéssel 
kapcsolatban.”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 20. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a gazdaságfejlesztésért való felelőssége körében)
„e) meghatározza az állami szerepvállalással megvalósuló hitel- és tőkepiaci programok stratégiai kereteit,”

 (3) Az SzMSz 1. melléklet 20. § (5) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a gazdaságfejlesztésért való felelőssége körében)
„k) ellátja a  nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő 
feladatokat.”

 (4) Az SzMSz 1. melléklet 20. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár ellátja a  stratégiai szektorokban működő 
vállalkozások	külföldi	 felvásárlásával,	 a magyarországi	 székhelyű	gazdasági	 társaságok	gazdasági	 célú	 védelmével	
kapcsolatos, jogszabály által a belgazdaságért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatokat.”
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 (5) Az SzMSz 1. melléklet 20. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a 15. § a) pontjában foglaltak alapján irányítja
a) az iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár,
b) a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár,
c) a Felnőttképzési Főosztály vezetőjének
tevékenységét.”

 (6) Az SzMSz 1. melléklet 20. § (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárt – ha nem a  minisztert helyettesítő jogkörében jár el – 
akadályoztatása vagy távolléte esetén)
„c) a felnőttképzéssel összefüggő és egyéb államtitkári hatáskörök tekintetében a kabinetfőnök”
(helyettesíti.)

9. §  Az SzMSz 1. melléklet 21. § (1) bekezdése a következő t) és u) ponttal egészül ki:
(A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár)
„t) felel az  állam által létrehozott közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a  fenntartásukban 
működő felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért,
u) felel a  vagyonkezelői alapítvány alapítói jogainak gyakorlása körébe tartozó ügyekért különösen az  alapítványi 
alapítói okirat, az  alapítvány felügyelőbizottsága ügyrendjének, befektetési szabályzatának, valamint az  alapítói 
jogok gyakorlójának jóváhagyását igénylő egyéb alapítványi dokumentumok jóváhagyásra előkészítésért.”

10. § (1)	 Az SzMSz	1. melléklet	25. §	(1) bekezdés	7–9. pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár)
„7.	 gondoskodik	 az  elektromobilitással	 kapcsolatos	 kormányzati	 feladatok	 ellátásáról,	 amelynek	 keretében	 ellátja	
a Zöld	Busz	Program	megvalósításához	kapcsolódó	feladatok	szakmai	felügyeletét,
8. gondoskodik az  épületenergetikai szabályozásról, valamint az  ezzel kapcsolatos programok és 
épület-energiatakarékossági programok szakpolitikai tervezéséről, és felügyeli azok kidolgozását, működtetését és 
végrehajtását,
9.	megteremti	a hidrogén	alapú	gazdaság	stratégiai	és	szabályozási	feltételeit,”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 25. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár)
„15. felügyeli az  Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv és az  Országos Hulladékgazdálkodási Terv elkészítését, 
gondoskodik annak végrehajtásáról,”

 (3) Az SzMSz 1. melléklet 25. § (1) bekezdés 20. és 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár)
„20. felel a körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,
21. gondoskodik a hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáról.”

 (4) Az SzMSz 25. § (2) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár)
„f )	 felügyeli	 a  2003/87/EK	 Irányelv	 10c.  cikkében	 rögzített	 derogációs	 támogatási	 mechanizmusból	 és	
a 10d. cikkében rögzített Modernizációs Alapból megvalósuló projektek előkészítését és megvalósítását,
g)	 ellátja	 az  üvegházhatású	 gáz	 kibocsátási	 jogosultságok	 értékesítéséből	 származó	 bevételnek	 a  minisztérium	
hatáskörébe utalt felhasználására vonatkozó szabályozás előkészítését és a bevételek felhasználásának szakpolitikai 
tervezését,
h)	 felel	 a miniszter	 rendelkezési	 jogába	 tartozó	Központi	Nukleáris	Pénzügyi	Alappal	 (a	 továbbiakban:	KNPA)	való	
rendelkezésért.”

 (5) Az SzMSz 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár irányítja
a) az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár,
b) a klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár,
c) a körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
d) – az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatokat kivéve, amelyek 
tekintetében nem utasítható – a  környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes 
államtitkár,
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e) a hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár,
f )	a Stratégiai	Tervezési	és	Programozási	Főosztály	vezetőjének
tevékenységét.”

11. § (1)	 Az SzMSz	1. melléklet	27. §	(1) bekezdés	c) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte 
esetén)
„c) a körforgásos gazdaságpolitikával összefüggő hatáskörök tekintetében a körforgásos gazdaságpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár,”
(helyettesíti.)

	 (2)	 Az SzMSz	1. melléklet	27. §	(1) bekezdése	a következő	e) ponttal	egészül	ki:
(A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte 
esetén)
„e) a  hulladékgazdálkodási hatósági feladatokkal összefüggő hatáskörök tekintetében a  hulladékgazdálkodási 
hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár”
(helyettesíti.)

12. §  Az SzMSz 1. melléklet 30. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár)
„h) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatainak, valamint 
a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggően a miniszter szakmai irányítással 
kapcsolatos feladataiban,”

13. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 34. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár)
„c)	 a  miniszter	 által	 átruházott	 hatáskörben	 jóváhagyja	 a  vasúti	 pályaműködtetési	 szerződéseket,	 továbbá	
a pályaműködtetési szerződésekkel kapcsolatos megrendelői nyilatkozatokat, elrendeli a helyközi személyszállítási 
közszolgáltatás	folyamatosságának	biztosítása	érdekében	meghatározott	közszolgáltatás	nyújtását,”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 34. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár)
„e) ellátja a  közlekedési ágazatot érintően szakképzésről szóló törvényben a  Kormány ágazatért felelős tagja 
számára meghatározott feladatokat,”

 (3) Az SzMSz 1. melléklet 34. §-a a következő t) és u) ponttal egészül ki:
(A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár)
„t)	 a miniszter	 által	 átruházott	 hatáskörben	 kiadja	 a  különcélú	menetrend	 szerinti	 személyszállítási	 szolgáltatásra	
vonatkozó,	és	amennyiben	a járat	üzemeltetése	a két	hónapot	meghaladja,	a közforgalmú	kötöttpályás	közlekedést	
helyettesítő autóbuszjárat üzemeltetésére szóló járati engedélyt,
u) a miniszter által átruházott hatáskörben tagot delegál a Földrajzinév-bizottságba.”

14. §  Az SzMSz 1. melléklet 41/A. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a munkaerőpiacért való felelőssége körében)
„l) ellátja a  Nemzeti ILO Tanács kormányzati oldalának elnöki tisztségét, képviseli a  magyar álláspontot 
a Foglalkoztatási,	Szociálpolitikai,	Egészségügyi	és	Fogyasztóvédelmi	Tanács	(EPSCO)	ülésein.”

15. §  Az SzMSz 1. melléklet 41/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/B.  § A  foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár irányítja a  munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár 
tevékenységét.”

16. §  Az SzMSz 1. melléklet 6. alcíme a következő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A. § A miniszter kabinetfőnöke általános helyettesítését távolléte esetén a parlamenti és stratégiai államtitkár 
kabinetfőnöke látja el.”
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17. §  Az SzMSz 1. melléklet 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § A minisztériumban
1. jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár,
2. európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
3. gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
4. iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár,
5. gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár,
6. innovációért felelős helyettes államtitkár,
7.	szakképzésért	felelős	helyettes	államtitkár,
8. energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár,
9. klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár,
10. körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
11. környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár,
12. hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár,
13. digitalizációért felelős helyettes államtitkár,
14. fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár,
15. közlekedésért felelős helyettes államtitkár,
16. közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár,
17.	közlekedési	hatósági	ügyekért	felelős	helyettes	államtitkár,
18. felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár,
19. stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint
20. munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár
működik.”

18. §  Az SzMSz 1. melléklet 45. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyettes államtitkár feladat- és hatáskörei elsősorban a következők:)
„l) a  szakterületét érintően ellátja a  szakképzésről szóló törvényben a  Kormány ágazatért felelős tagja számára 
meghatározott feladatokat,”

19. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 46. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár biztonsági feladatkörében)
„g) tervezi, koordinálja a  minisztérium szervezeti egységei elhelyezésével kapcsolatos költözéseket, figyelemmel 
kíséri azok végrehajtását, felügyeli az épületek használatát,
h) gondoskodik az  Integrált Jogalkotási Rendszerrel összefüggő szervezeti adminisztrációs feladatok 
koordinálásáról.”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 46. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár biztonsági feladatkörében)
„e) előkészíti a minisztérium betelepülési tervét az érintett szervezeti egységek bevonásával.”

20. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 49. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a  minisztérium feladat- és hatáskörébe 
tartozó európai uniós és nemzetközi tevékenységet koordináló feladatkörében)
„m) közreműködik a minisztérium vezetőinek európai uniós és nemzetközi tárgyalásait előkészítő szakmai anyagok 
és tárgyalási javaslatok összeállításában, gondoskodik a  tárgyalási eredmények dokumentálásáról és 
utógondozásáról,”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 49. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a  minisztérium feladat- és hatáskörébe 
tartozó európai uniós és nemzetközi tevékenységet koordináló feladatkörében)
„r)	 ellátja	 az  Erasmus+	 program,	 valamint	 az  Európai	 Szolidaritási	 Testület	 (2021–2027)	 Nemzeti	 Hatósága	
képviseletét.”
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21. §  Az SzMSz 1. melléklet 54/A. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A digitalizációért felelős helyettes államtitkár)
„g) az  informatikai és a  hírközlési szakterületet érintően ellátja a  szakképzésről szóló törvényben a  Kormány 
ágazatért felelős tagja számára meghatározott feladatokat,”

22. §  Az SzMSz 1. melléklet 54/E. §-a a következő p)–r) ponttal egészül ki:
(A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár)
„p) ellátja az alapítói joggyakorlásból fakadó feladatokat a Magyar–Amerikai Fulbright Alapítvány vonatkozásában,
q)	gondoskodik	a feladatkörébe	utalt	Északkelet-magyarországi	Gazdaságfejlesztési	Zóna	hosszú	távú	programjával	
összefüggésben felmerülő feladatok végrehajtásáról,
r)	 együttműködik	 a  feladatkörébe	 utalt	 Északkelet-magyarországi	 Gazdaságfejlesztési	 Zóna	 hosszú	 távú	
programjának végrehajtásában érdekelt szereplőkkel.”

23. § (1)	 Az SzMSz	1. melléklet	57. §	(1) bekezdése	a következő	o)–q) ponttal	egészül	ki:
(A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár a gazdaságfejlesztéséért való felelőssége körében)
„o) szakmailag figyelemmel kíséri az  állami szerepvállalással megvalósuló hitel- és tőkepiaci programok 
kidolgozását,
p) közreműködik a  területfejlesztésre, központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, 
a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó szabályozás kidolgozásában,
q) ellátja a miniszter gazdaságfejlesztésért való felelőssége alapján a térségi fejlesztési tanácsokban való tagságával 
összefüggő feladatokat, továbbá az  Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórumban való részvétellel 
kapcsolatos feladatokat.”

	 (2)	 Az SzMSz	1. melléklet	57. §	(4) bekezdés	b) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár irányítja)
„b)	a Stratégiai	Tervezési	és	Program	Főosztály,	valamint”
(vezetőjének tevékenységét.)

24. §  Az SzMSz 1. melléklet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § A gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén, vagy ha a helyettes államtitkári 
tisztség	 nincs	 betöltve,	 a  Nemzeti	 Fejlesztési	 Programok	 Főosztály	 vezetője	 helyettesíti.	 A  Nemzeti	 Fejlesztési	
Programok	 Főosztály	 vezetőjének	 akadályoztatása	 esetén,	 vagy	 ha	 a  főosztályvezetői	 tisztség	 nincs	 betöltve,	
a helyettes államtitkár helyettesítése a helyettes államtitkár általi kijelölés alapján valósul meg.”

25. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 59. § (1) bekezdés 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az innovációért felelős helyettes államtitkár)
„28. részt vesz a Nemzeti Laboratóriumok irányításában,”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 59. § (1) bekezdése a következő 30–32. ponttal egészül ki:
(Az innovációért felelős helyettes államtitkár)
„30.	 gondoskodik	 a  Tudományos	 és	 Innovációs	 Parkok	 (Science	 Park)	 tervezéséről	 és	 előkészítéséről,	 majd	 azok	
tevékenységének koordinálásáról,
31.	 ellátja	 a Modern	Városok	 Program	 keretében	 az  irányítása	 alá	 tartozó	 szervezeti	 egységek	 közreműködésével	
a  szakterületéhez kapcsolódó, valamint a  felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási 
programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási 
feladatokat,
32. együttműködik a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárral a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
éves programstratégiájában nevesített, a  felsőoktatási intézményi kiválóságot támogató, valamint a  nemzeti 
felsőoktatási kiválóság ösztöndíjat biztosító, a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által előkészített, 
felsőoktatást is érintő pályázatokkal, valamint az azok keretében támogatásra javasolt projektekkel és ösztöndíjakkal 
kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.”
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26. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképzésért felelős helyettes államtitkár
1. közreműködik a Kormány beruházásösztönző programjaival kapcsolatos feladatok ellátásában,
2. ellátja a GFA képzési alaprész működtetésének elvi irányítását, a GFA képzési alaprész felhasználásának szakmai 
irányításával, elemzési, tervezési tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
3.	 részt	 vesz	 a  GFA	 képzési	 alaprészéből	 és	 az  európai	 uniós	 forrásokból	 nyújtható	 képzési	 támogatásokkal	
kapcsolatos	stratégiai	elvek,	valamint	a támogatások	nyújtásával	kapcsolatos	feltételrendszer	kialakításában,
4. gyakorolja a  szakképzési államigazgatási szerv irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos hatáskört, 
jóváhagyja a  szakképzési államigazgatási szerv intézményi munkatervét és a  végrehajtásáról szóló szakmai 
beszámolóját,
5. irányítja a szakképzéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek munkáját,
6. kijelöli a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó oktatással, képzéssel, valamint a szakképző intézmények 
fenntartásával kapcsolatos jogalkotás koncepcionális irányait,
7.	 irányítja	 a  szakképzésről	 szóló	 törvény	 hatálya	 alá	 tartozó	 oktatáshoz,	 képzéshez,	 a  szakképzési	 hozzájárulás	
rendszeréhez, képzési támogatásokhoz kapcsolódó törvények végrehajtási jogszabályainak előkészítését,
8. képviseli a  minisztériumot a  szakképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő 
egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági kamara, kormányhivatal stb.),
9. irányítja a  gazdasági kamarák szakképzési feladatait szabályozó megállapodások előkészítését és a  gazdasági 
kamarák szakképzési feladatainak ellenőrzését,
10. kidolgozza a  minisztériumnak a  szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó oktatás, képzés fejlesztésével 
kapcsolatos	feladatainak,	továbbá	a 2021–2027	európai	uniós	programozási	időszak	fejlesztéseinek	irányát,
11. együttműködik a minisztérium felsőoktatási szakképzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak irányításában,
12. irányítja a  helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek pályaorientációval és 
–  a  Gazdaságstratégiáért	 és	 Szabályozásért	 Felelős	 Államtitkári	 Titkársággal	 együttműködve	 –	 pályakövetéssel	
kapcsolatos munkáját,
13. közreműködik a miniszter kormányzati politikájával kapcsolatos feladatainak ellátásában,
14. meghatározza a helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkatervét,
15. közreműködik a  hátrányos helyzetűek integrációját elősegítő szakképzési programok, pályázatok 
kidolgozásában,
16. javaslatot tesz a képzési szakterület vonatkozásában a gazdaságfejlesztési, energetikai és regionális programok 
keretein belül végrehajtott programokra,
17.	ellátja	a Szakképzési	Innovációs	Tanács	elnöki	feladatait,
18.	 ellátja	 a Modern	Városok	 Program	 keretében	 az  irányítása	 alá	 tartozó	 szervezeti	 egységek	 közreműködésével	
a  szakterületéhez kapcsolódó, valamint a  felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási 
programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási 
feladatokat,
19. a  szakképzési rendszer fejlesztése céljából engedélyezi a  szakképzés kísérleti jelleggel a  szakképzésről szóló 
törvénytől eltérő feltételekkel történő megszervezését,
20. együttműködési megállapodást köt a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 
109. § (3) bekezdése szerinti személyekkel,
21.	ellátja	az európai	uniós	társfinanszírozású	szakképzési	programok	egyes	szakpolitikai	felelősi	feladatait,
22. gyakorolja a  miniszter szakmai tankönyvek tankönyvvé nyilvánítási eljárással és a  szakképzési 
tankönyvjegyzékkel kapcsolatos jogkörét,
23. koordinálja az  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint az  IKK Innovatív Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti irányítással, szakpolitikai felügyelettel kapcsolatos 
feladatokat,
24. kapcsolatot tart az Oktatási Hivatallal.”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 61. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképzésért felelős helyettes államtitkár irányítja)
„b) a Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztály”
(vezetőjének tevékenységét.)
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27. §  Az SzMSz 1. melléklet 63/A. §-a a következő p)–t) ponttal egészül ki:
(A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár)
„p)	 ellátja	 a Modern	Városok	 Program	 keretében	 az  irányítása	 alá	 tartozó	 szervezeti	 egységek	 közreműködésével	
a  szakterületéhez kapcsolódó, valamint a  felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási 
programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási 
feladatokat,
q) felel az  állam által létrehozott közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a  fenntartásukban 
működő felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért,
r) felel a  vagyonkezelői alapítvány alapítói jogainak gyakorlása körébe tartozó ügyekért különösen az  alapítványi 
alapítói okirat, az  alapítvány felügyelőbizottsága ügyrendjének, befektetési szabályzatának, valamint az  alapítói 
jogok gyakorlójának jóváhagyását igénylő egyéb alapítványi dokumentumok jóváhagyásra előkészítéséért,
s) részt vesz az innovációért felelős helyettes államtitkárral és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátásában 
és éves programstratégiájának kidolgozásában,
t) véleményezi a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap éves programstratégiájában nevesített, 
a  felsőoktatási intézményi kiválóságot támogató, valamint a  nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjat biztosító, 
a Nemzeti	Kutatási,	Fejlesztési	és	Innovációs	Hivatal	által	az Innovációért	Felelős	Helyettes	Államtitkári	Titkársággal	
együttműködésben előkészített, felsőoktatást is érintő pályázatokat, valamint az  azok keretében támogatásra 
javasolt projekteket és ösztöndíjakat.”

28. §  Az SzMSz 1. melléklet 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § (1) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja
a) a Nemzeti Energiastratégia kidolgozásával, felülvizsgálatával és végrehajtásával,
b) az ásványvagyon-gazdálkodással kapcsolatos koncepciók kidolgozásával, felülvizsgálatával és végrehajtásával,
c) a földgáz- és villamosenergia-ellátással és -ellátásbiztonsággal, távhőszolgáltatással,
d) a  behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, az  üzemanyagok minősítésével és 
forgalmazásával,
e)	az atomenergia	békés	célú	alkalmazásával,
f ) a radioaktív hulladékokkal és kiégett fűtőelemekkel,
g)	 a  megújuló	 energiaforrások	 hasznosításához	 tartozó	 hazai,	 uniós	 és	 nemzetközi	 feladatok	 szabályozásnak	
előkészítésével,
h)	az elektromobilitás	és	egyéb,	alternatív	közlekedési	üzemanyagokkal,	valamint	azok	infrastruktúrájával,
i) a hidrogén stratégia kidolgozásával, felülvizsgálatával és végrehajtásával
kapcsolatos, energiapolitikai szakterületet érintő minisztériumi feladatokat.
(2)	Az energiapolitikáért	 felelős	helyettes	államtitkár	ellátja	a KNPA	pénzügyi	kezelését,	 továbbá	a  szabályozási	és	
ellenőrzési feladatokat.
(3)	 Az  energiapolitikáért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 közreműködik	 a  Modern	 Városok	 Program,	 a  Magyar	 Falu	
Program,	 valamint	 egyes,	 településfejlesztési	 programok	 minisztériumot	 érintő	 energiapolitikai	 feladatainak	
szakpolitikai előkészítésében, véleményezésében.
(4) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja a képviseletet a Nemzetközi Energia Ügynökségben (IEA).
(5) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) az Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály és
b) a Villamosenergia Főosztály
vezetőjének tevékenységét.
(6) Az  energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja a  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat bányászati, 
földi	 erőforrás-gazdálkodási,	 megújuló	 energiával	 kapcsolatos	 tevékenységének,	 valamint	 hatósági	 és	 állami	
feladatokkal kapcsolatos tevékenységének szakmai felügyeletét.
(7)	 Az  energiapolitikáért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 ellátja	 az  Országos	 Atomenergia	 Hivatal	 tevékenységének	
szakmai felügyeletét.
(8) Az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja az EKTB 11. Energia szakértői csoport vezetését.
(9) Az  energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár ellátja a  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
tevékenységével kapcsolatos szakmai koordinációs feladatokat.”
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29. § (1)	 Az SzMSz	1. melléklet	67. §	(1) bekezdés	h) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár)
„h)	 ellátja	 a Modern	Városok	 Program	 keretében	 az  irányítása	 alá	 tartozó	 szervezeti	 egységek	 közreműködésével	
a  szakterületéhez kapcsolódó, valamint a  felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási 
programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási 
feladatokat,”

	 (2)	 Az SzMSz	1. melléklet	67. §	(1) bekezdés	j)	és	k) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár)
„j) koordinálja a szakmai illetékességébe tartozó célelőirányzatok felhasználását, kezelését, ellenőrzését,
k)	közreműködik	a Zöld	Busz	Program	megvalósításából	fakadó	feladatok	ellátásában,”

	 (3)	 Az SzMSz	1. melléklet	67. §	(1) bekezdés	m) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár)
„m)	 felel	 az  üvegházhatású	 gáz	 kibocsátási	 jogosultságok	 értékesítéséből	 származó	 bevételnek	 a  minisztérium	
hatáskörébe utalt felhasználására vonatkozó szabályozás előkészítéséért, valamint közreműködik a  bevételek 
mitigációs,	adaptációs	és	szemléletformálási	célú	felhasználásában,”

	 (4)	 Az SzMSz	1. melléklet	67. §	(3) bekezdése	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
„(3) A  Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hatósági feladatellátása körében nem utasítható. A  Nemzeti Klímavédelmi 
Hatóság hatáskörébe tartozó hatósági döntéseket a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság vezetője kiadmányozza.”

30. § (1)	 Az SzMSz	1. melléklet	70. §	(1) bekezdés	b)	és	c) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár)
„b) felel az  Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv és az  Országos Hulladékgazdálkodási Terv elkészítéséért, 
gondoskodik annak végrehajtásáról,
c) gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodással összefüggő közszolgáltatások szabályozásával és 
gazdasági eszközeivel, valamint fejlesztésével kapcsolatos szakterületi feladatok ellátásáról,”

	 (2)	 Az SzMSz	1. melléklet	70. §	(1) bekezdés	h) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár)
„h) a  klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárral és az  energiapolitikáért felelős helyettes államtitkárral 
együttműködésben	gondoskodik	a víziközmű-szolgáltatással,	hulladékgazdálkodással	összefüggésben	a megújuló	
energiaforrások hasznosítására, az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó programok és 
projektek tervezéséről, és saját hatáskörben gondoskodik ezek kidolgozásáról, működtetéséről és végrehajtásáról,”

	 (3)	 Az SzMSz	1. melléklet	70. §	(1) bekezdése	a következő	k)	és	l) ponttal	egészül	ki:
(A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár)
„k)	 ellátja	 a Modern	Városok	 Program	 keretében	 az  irányítása	 alá	 tartozó	 szervezeti	 egységek	 közreműködésével	
a  szakterületéhez kapcsolódó, valamint a  felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási 
programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási 
feladatokat,
l)	 a  Hulladékgazdálkodási	 Hatósági	 Feladatok	 Ellátásáért	 Felelős	 Helyettes	 Államtitkári	 Titkárság	 megkeresésére	
közreműködik	 a  2023.	 július	 1-jétől	 az  állam	kizárólagos	gazdasági	 tevékenységébe	 tartozó	hulladékgazdálkodási	
feladatok ellátását szolgáló rendszer szakmai állásfoglalásának kialakításában.”

	 (4)	 Az SzMSz	1. melléklet	70. §	(2) bekezdése	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
„(2) A körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) a Hulladékgazdálkodási Főosztály,
b) a Gyártói Felelősség és Hulladékhasznosítási Főosztály,
c) a Körforgásos Gazdaság Elszámolási Főosztály és
d) a Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály
vezetőjének tevékenységét.”

31. §  Az	SzMSz	1. melléklet	72. §-a	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
„72.  §	 A  körforgásos	 gazdaságpolitikáért	 felelős	 helyettes	 államtitkárt	 akadályoztatása	 vagy	 távolléte	 esetén	
a  Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a  Körforgásos 
Gazdaság Elszámolási Főosztály vezetője helyettesíti. A körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár 
helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője látja el.”
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32. § (1)	 Az SzMSz	1. melléklet	73. §	(1) bekezdés	f ) pont	fa) alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár
irányítja a  Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságát, ennek keretében – különösen 
az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkében, valamint az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikkében 
foglaltakkal összhangban –)
„fa)	 gondoskodik	 a  Környezet	 és	 Energia	 Operatív	 Program	 (a	 továbbiakban:	 KEOP),	 a  Környezeti	 és	
Energiahatékonysági	 Operatív	 Program	 (a	 továbbiakban:	 KEHOP),	 valamint	 a  Környezeti	 és	 Energiahatékonysági	
Operatív	Program	Plusz	végrehajtásáról,”

	 (2)	 Az SzMSz	1. melléklet	73. §	(1) bekezdés	f ) pontja	a következő	fd) alponttal	egészül	ki:
(A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár
irányítja a  Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságát, ennek keretében – különösen 
az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkében, valamint az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikkében 
foglaltakkal összhangban –)
„fd) ellátja a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: RRF) tervezésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat.”

	 (3)	 Az SzMSz	1. melléklet	73. §	(3) bekezdése	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
„(3) Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében a környezeti és 
energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár szakmailag önállóan jár el, és nem 
utasítható.”

33. §  Az	SzMSz	1. melléklet	75. §-a	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
„75.  §	 A  környezeti	 és	 energiahatékonysági	 operatív	 programokért	 felelős	 helyettes	 államtitkárt	 akadályoztatása	
vagy	távolléte	esetén	a Végrehajtást	Támogató	és	Projektfinanszírozási	Főosztály	vezetője,	együttes	távollétük	vagy	
akadályoztatásuk	 esetén	 Környezeti	 és	 Energiahatékonysági	Operatív	 Programokért	 Felelős	 Helyettes	 Államtitkári	
Titkárság vezetője helyettesíti. A  környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes 
államtitkár	 helyettesítését	 a  tisztség	 betöltetlensége	 esetén	 a  Végrehajtást	 Támogató	 és	 Projektfinanszírozási	
Főosztály vezetője, távolléte, akadályoztatása vagy mindkét tisztség betöltetlensége esetén a  Környezeti és 
Energiahatékonysági	Operatív	Programokért	Felelős	Helyettes	Államtitkári	Titkárság	vezetője	látja	el.”

34. §  Az SzMSz 1. melléklete a következő 8.13. alcímmel egészül ki:
„8.13. A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár
77. §	(1)	A hulladékgazdálkodási	hatósági	feladatok	ellátásáért	felelős	helyettes	államtitkár
a)	gondoskodik	a 2023.	július	1-jétől	az állam	kizárólagos	gazdasági	tevékenységébe	tartozó	hulladékgazdálkodási	
feladatok ellátását szolgáló rendszer kapcsán felmerülő hatósági feladatok ellátásáról, a  rendszer működtetéséről, 
a  működésre vonatkozó szabályozásra, annak felülvizsgálatára vonatkozó javaslattételről és működésének 
felügyeletéről,
b) felel az illegális hulladéklerakás elleni fellépés országos koordinálásáért, ellátja az ezzel kapcsolatos minisztériumi 
szintű feladatokat,
c) gondoskodik a körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkárral együttműködésben a körforgásos 
gazdaságra történő átállással kapcsolatos feladatköreihez tartozó szabályozás kidolgozásáról, működtetéséről és 
végrehajtásáról,
d) gondoskodik a  feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodással összefüggő szakkérdések szabályozásával és 
gazdasági eszközeivel, valamint fejlesztésével kapcsolatos szakterületi feladatok ellátásáról,
e) felel a  hatáskörébe utalt hazai és európai uniós fejlesztéspolitikai eszközök fejlesztéspolitikával összefüggő 
jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,
f ) gondoskodik a szakmai kezelésébe tartozó fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,
g) a feladatkörébe utalt ügyekben közreműködik a 2020 utáni uniós programok tervezésében.
(2) A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár irányítja
a)  a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatósági Főosztály,
b)  a Hulladékfelszámolási, Elemzési és Képzési Főosztály és
c)  a Hulladékgazdálkodási, Jogi és Vagyongazdálkodási Főosztály
vezetőjének tevékenységét.
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78.  §	 (1)	 A  hulladékgazdálkodási	 hatósági	 feladatok	 ellátásáért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 feladatainak	 ellátása	
érdekében titkárság működik.
(2) A  hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár irányítja a  titkársága 
vezetőjének tevékenységét.
(3) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatósági Főosztály hatósági feladatellátása körében nem utasítható. A Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Hatósági Főosztály hatáskörébe tartozó hatósági döntéseket a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Hatósági Főosztály vezetője kiadmányozza.
79.  §	 	 A	 hulladékgazdálkodási	 hatósági	 feladatok	 ellátásáért	 felelős	 helyettes	 államtitkárt	 akadályoztatása	 vagy	
távolléte esetén a Hulladékgazdálkodási, Jogi és Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője, együttes akadályoztatásuk 
vagy távollétük esetén a  Nemzeti Hulladékfelszámolási, Elemzési és Képzési Főosztály vezetője helyettesíti. 
A  hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a  tisztség 
betöltetlensége esetén a Hulladékgazdálkodási, Jogi és Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője látja el.”

35. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 84. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A közlekedésért felelős helyettes államtitkár ellátja)
„h) a  jogszabályokban, valamint a  közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által delegált ágazati szakképzési és 
felnőttképzési feladatokat,
i) a légügyi főigazgatói feladatokat.”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 84. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A közlekedésért felelős helyettes államtitkár a közlekedési tevékenységet koordináló és funkcionális feladatkörében)
„f )	 ellátja	 a Modern	Városok	 Program	 keretében	 az  irányítása	 alá	 tartozó	 szervezeti	 egységek	 közreműködésével	
a  szakterületéhez kapcsolódó, valamint a  felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási 
programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási 
feladatokat,”

 (3) Az SzMSz 1. melléklet 84. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár a légügyi főigazgató, ezen feladatkörében:
a) a társtárcákkal együttműködve ellátja a Légiközlekedés Védelmi Bizottság titkári és a Nemzeti Légtér Koordinációs 
Munkacsoport titkári teendőit,
b) képviseli a  kormányzati álláspontot az  ICAO, EUROCONTROL, ECAC, EASA nemzetközi légiközlekedési 
szervezetekkel történő kapcsolattartásban, és ellátja a  szervezeti tagsággal járó főigazgatói hatáskörbe tartozó 
feladatokat,
c) működteti a  nemzetközi szakmai szervezetek döntései, ajánlásai végrehajtásának szervezését és koordinálását, 
az adatszolgáltatás ellátását,
d)	 vezeti	 a  kétoldalú	 légügyi	 konzultációkat	 és	 a  légiközlekedési	megállapodások	megkötését,	módosítását	 célzó	
tárgyalásokat, ezek megnyitásáról és eredményéről tájékoztatja az Európai Bizottságot,
e) a Chicagói Egyezmény 9. Annexében foglaltak szerint a szükséges szakértők bevonásával összehívja és működteti 
a  Facilitation Bizottságot, valamint az  érintett szakterületek egyetértésével létrehozza a  Nemzeti Facilitation 
Programot.”

36. § (1)	 Az SzMSz	1. melléklet	87. §	(1) bekezdés	a) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a  Közlekedés Operatív Programok Irányító 
Hatóságát, illetve a CEF nemzeti hatóságát, ennek keretében – különösen az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikkében, 
az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125.  cikkében, valamint az  1316/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 22. cikkében foglaltakkal összhangban –)
„a)	 gondoskodik	 a  2007–2013-as	 programozási	 időszak	 Közlekedés	 Operatív	 Program	 (KÖZOP),	 a  2014–2020-as	
programozási	 időszak	 Integrált	Közlekedésfejlesztési	Operatív	Program	 (IKOP),	 a 2021–2027	programozási	 időszak	
közlekedési	 tárgyú	 programjai,	 melyek	 esetében	 a  helyettes	 államtitkár	 Irányító	 Hatóságként	 kijelölésre	 került,	
(a  továbbiakban	 együtt:	 KÖZOP	 HÁT	 által	 kezelt	 programok),	 valamint	 a  2014–2020	 programozási	 időszak	 CEF	
közlekedési	 projektjei	 (a	 továbbiakban:	 CEF1	 projektek)	 és	 a  2021–2027	 programozási	 időszak	 CEF	 közlekedési	
projektjei (a továbbiakban: CEF2 projektek) végrehajtásáról,”

	 (2)	 Az SzMSz	1. melléklet	87. §	(1) bekezdése	a következő	e)	és	f ) ponttal	egészül	ki:
(A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a  Közlekedés Operatív Programok Irányító 
Hatóságát, illetve a CEF nemzeti hatóságát, ennek keretében – különösen az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikkében, 
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az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125.  cikkében, valamint az  1316/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 22. cikkében foglaltakkal összhangban –)
„e)	 ellátja	 a Modern	Városok	 Program	 keretében	 az  irányítása	 alá	 tartozó	 szervezeti	 egységek	 közreműködésével	
a  szakterületéhez kapcsolódó, valamint a  felelősségi körébe utalt konkrét projektekhez és támogatási 
programokhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási 
feladatokat,
f )	a 2021–2027	programozási	ciklus	közlekedési	tárgyú	operatív	programjai,	melyek	esetében	a helyettes	államtitkár	
Irányító Hatóságként kijelölésre került, valamint a  helyettes államtitkár hatáskörébe utalt közvetlen uniós 
finanszírozású	 közlekedésfejlesztési	 projektek	 tekintetében	 közreműködik	 azok	 előkészítésében	 és	
megvalósításában.”

37. §  Az SzMSz 1. melléklet 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89.  § A  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén 
a  Kötöttpályás	 Projektek	 Főosztály	 vezetője,	 együttes	 távollétük	 vagy	 akadályoztatásuk	 esetén	 a  Pénzügyi	 és	
Monitoring	 Főosztály	 vezetője,	 együttes	 távollétük	 vagy	 akadályoztatásuk	 esetén	 a  Közúti	 Projektek	 Főosztály	
vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály vezetője, 
együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a  CEF Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy 
akadályoztatásuk	 esetén	 a  Helyettes	 Államtitkári	 Titkárság	 vezetője	 helyettesíti.	 A  közlekedési	 operatív	
programokért	felelős	helyettes	államtitkár	helyettesítését	a tisztség	betöltetlensége	esetén	a Kötöttpályás	Projektek	
Főosztály vezetője látja el.”

38. §  Az SzMSz 1. melléklet 91. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja)
„k)	a Vasúti	Igazgatási	Szerv”
(vezetőjének tevékenységét.)

39. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 104/A. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár a munkaerőpiacért való felelőssége körében)
„i) irányítja a  GFA-val kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
foglalkoztatáspolitikai szakmai feladatainak felügyeleti ellenőrzésének ellátását,”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 104/A. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár a munkaerőpiacért való felelőssége körében)
„m) felel a GFA pénzügyi-számviteli kezeléséért.”

 (3) Az SzMSZ 1. melléklet 104/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) a Munkaerőpiaci Stratégiai Főosztály,
b)	a Munkaerőpiaci	Programok	Főosztály,
c) a Munkaerőpiaci Irányítási Főosztály,
d) a Munkavédelmi Irányítási Főosztály,
e) a Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály,
f ) a Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztály,
g)	a GFA	Pénzügyi	Főosztály
vezetőjének tevékenységét.”

40. §  Az SzMSz 1. melléklet 113. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szakmai vezetői értekezlet résztvevői a  minisztérium valamennyi helyettes államtitkára, valamint 
a közigazgatási államtitkár által meghívott személyek.”

41. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A miniszter és a közigazgatási államtitkár számára a felkészítő elkészítéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős 
helyettes államtitkár gondoskodik. Ennek elkészítéséhez a  jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár 
kijelöli a  szakmai véleményt adó helyettes államtitkárt. A  szakmai véleményt tartalmazó feljegyzést a  jogi és 
igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére a kijelölésben megadott határidőig kell eljuttatni.”
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 (2) Az SzMSz 1. melléklet 114. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  egységes formátum biztosítása érdekében a  jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által 
(mintapéldány megadásával) meghatározott formában kell a  felkészítőt elkészíteni, és azt a  minisztérium belső 
honlapjának központi tárában közzé kell tenni.”

42. §  Az SzMSz 1. melléklet 139. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszteri nyitóbeszéd, zárszó, valamint a miniszter feladat- és hatáskörét érintő, országgyűlési képviselő által 
benyújtott	 törvényjavaslat,	 határozati	 javaslat	 esetében	 a  Kormány	 képviselője	 felszólalásának	 elkészítéséért	
az előkészítő felelős. A szükséges koordináció elvégzéséről a parlamenti és stratégiai államtitkár gondoskodik.”

43. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 160. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közigazgatási államtitkár egyedi vagy általános meghatalmazást adhat a  jelen utasítás szerint feladat- és 
hatáskörrel rendelkező más szervezeti egység kamarai jogtanácsos, ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi 
előadó, valamint a  külön jogszabályban képviseleti joggal rendelkező más kormánytisztviselői részére is az  adott 
szervezeti egység tevékenységével összefüggésben kialakult közigazgatási jogvitában történő képviseleti feladatok 
ellátására. A meghatalmazás kizárólag az adott szervezeti egység tevékenységével összefüggő közigazgatási peres 
és nemperes eljárásokra terjedhet ki.”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 160. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  Országgyűlés bizottságai előtti képviselet módjáról a  képviseletet ellátó vezetők listájával a  parlamenti és 
stratégiai államtitkárt legkésőbb az ülést megelőző napon 10 óráig tájékoztatni kell.”

44. §  Az SzMSz 1. melléklet 163. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9)	 A  nyilatkozónak	 hosszabb,	 elemző	 nyilatkozattétel,	 írásbeli	 interjú	 esetén	 joga	 van	 kérni	 a  publikálni	 kívánt	
anyag megtekintését. A szöveget a Kommunikációs Főosztály ellenőrzi, és küldi vissza a sajtó számára.”

45. §  Az SzMSz 1. melléklet 165. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter kiadja
1. a minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatot,
2. a közérdekű adatok közzétételi szabályzatát,
3. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó szabályzatot,
4. az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot,
5. a bizonylati szabályzatot,
6.	a	KEF	és	a NISZ	Zrt.	által	nyújtott	egyes	szolgáltatások	igénybevételéről	szóló	szabályzatot,
7.	a	minisztérium	egyedi	iratkezelési	szabályzatát,
8. a beszerzési és közbeszerzési szabályzatot,
9. a miniszter által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes 
szabályairól szóló szabályzatot,
10. a Kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti, valamint mobiltelefonos készenléti szolgálat szabályzatát,
11.	 a	 XVII.	 Innovációs	 és	 Technológiai	 Minisztérium	 fejezet	 és	 a  XLVII.	 Gazdaság-újraindítási	 Foglalkoztatási	 Alap	
Innovációs és Technológiai Minisztériumot érintő fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási 
és utalványozási szabályzatát,
12. a nemzetközi és európai uniós ügyeket érintő együttműködés rendjéről szóló szabályzatot,
13. az ITM igazgatás gazdálkodási szabályzatát,
14. a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának 
rendjéről szóló utasítást,
15. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól szóló szabályzatot,
16. a GFA számviteli szabályzatát,
17.	az	informatikai	biztonsági	szabályzatot.
(2) A közigazgatási államtitkár kiadja
a) a belső ellenőrzési kézikönyvet,
b) a közszolgálati szabályzatot,
c) a kockázatkezelésről, a szabálytalanságok kezeléséről és a gazdálkodási tevékenységek ellenőrzési nyomvonaláról 
szóló szabályzatot,
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d) a korrupciós kockázatokra vagy eseményekre irányuló bejelentések fogadásáról, feldolgozásáról és kivizsgálásáról 
szóló szabályzatot,
e) a gépjármű használati szabályzatot.”

46. §  Az SzMSz 1. melléklet
 1. 3.  § (6)  bekezdésében a „6/A. függelék” szövegrész helyébe a „6. függelék III.  pontjában foglalt táblázat” 

szöveg,
 2. 11. § f ) pontjában a „Személyügyi” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai” szöveg,
 3. 20.  § (5)  bekezdés j)  pontjában a „Balaton Fejlesztési Tanácsban” szövegrész helyébe a „térségi fejlesztési 

tanácsokban” szöveg,
 4. 21/A. § (2) bekezdés e) pontjában az „az MTA-val” szövegrész helyébe az „a Magyar Tudományos Akadémiával” 

szöveg,
 5. 24. §-ában az „ügyekben a szakképzésért” szövegrész helyébe az „ügyekben és a szakképzésért” szöveg,
 6. 25. § (1) bekezdés 5. pontjában a „negyedéves” szövegrész helyébe az „éves” szöveg,
	 7.	 25.  §	 (1)  bekezdés	 14.  pontjában,	 67.  §	 (1)  bekezdés	 e)  pontjában,	 70.  §	 (1)  bekezdés	 a)  pontjában,	 81.  §	

(1) bekezdés c) pontjában a „közösségi” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg,
 8. 41/A.  § g) és k)  pontjában, 104/A.  § (1)  bekezdés l)  pontjában a  „munkaügyi” szövegrész helyébe 

a „foglalkoztatás-felügyeleti hatósági” szöveg,
 9. 41/A.  § h) és i)  pontjában, 104/A.  § (1)  bekezdés d)–f )  pontjában az  „az NFA” szövegrész helyébe 

az „a GFA” szöveg,
10. 41/A.  § i)  pontjában, 104/A.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „az NFA-val” szövegrész helyébe az „a GFA-val” 

szöveg,
11. 49. § (1) bekezdés a) pontjában a „képviseletét tárcák” szövegrész helyébe a „képviseletét a tárcák” szöveg,
12. 59. § (1) bekezdés 22. pontjában az „ösztönzésében” szövegrész helyébe az „ösztönzéséről” szöveg,
13. 59. § (2) bekezdés a) pontjában az „Innováció” szövegrész helyébe az „Innovációs” szöveg,
14. 63. §-ában a „Fejlesztési Főosztály” szövegrész helyébe a „Fejlesztési és Támogatási Főosztály” szöveg,
15. 66. §-ában az „az Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati” szövegrész helyébe az „a Villamosenergia” 

szöveg,
16.	 67. §	(1) bekezdés	f )	és	g) pontjában	a „közösségi”	szövegrészek	helyébe	az „uniós”	szöveg,
17.	 67. §	 (1) bekezdés	o) pontjában,	8.11.	alcím	címében,	70. §	 (1) bekezdés	nyitó	szövegrészében,	71. §	 (1)	és	

(2) bekezdésében a „közszolgáltatási fejlesztésekért” szövegrész helyébe a „körforgásos gazdaságpolitikáért” 
szöveg,

18.	 67.  §	 (2)  bekezdés	 a)  pontjában	 az  „a	 Dekarbonizációs”	 szövegrész	 helyébe	 az  „az	 Energiahatékonysági”	
szöveg,

19.	 84. §	(3) bekezdés	e) pontjában	a „Vasút”	szövegrész	helyébe	a „Vasúti”	szöveg,
20.	 91. §	 (5) bekezdésében	a „Piacfelügyeleti	és	Utasjogi	Főosztály	Vasúti	 Igazgatási	Szerve”	szövegrész	helyébe	

a „Vasúti	Igazgatási	Szerv”	szöveg,
21. 104/C. §-ában a „Szabályozási” szövegrészek helyébe az „Irányítási” szöveg,
22. 124. § (4) bekezdésében a „döntéseket a” szövegrész helyébe a „döntéseket és egyéb iratokat a” szöveg,
23. 126. § c) pontjában az „alcíme” szövegrész helyébe a „pontja” szöveg,
24. 134. § (4) bekezdésében az „el részükre” szövegrész helyébe az „el a részükre” szöveg,
25. 139.  § (6)  bekezdésében az „OGY határozat 46.  §” szövegrész helyébe az „OGY határozat (a továbbiakban: 

Házszabály) 46. §” szöveg,
26.	 139. §	(7) bekezdésében	a „miniszter	ellenjegyzi”	szövegrész	helyébe	a „miniszter	vagy	államtitkár	ellenjegyzi”	

szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti az 1. melléklet
 1. 4. § (2) bekezdés 16. pontja,
	 2.	 7. §	(3) bekezdés	b) pontjában	az „és	felnőttképzéssel”	szövegrész,
 3. 11. § e) pontjában a „ valamint” szövegrész,
 4. 20. § (2) bekezdés f ) pontja,
 5. 24. §-ában az „és felnőttképzésért” szövegrész,
 6. 25. § (1) bekezdés 22–24. pontja,
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	 7.	 35. §	(1) bekezdés	b) pont	bc)	és	be) alpontja,
 8. 52.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „továbbá a  miniszter rendelkezési jogába tartozó Központi Nukleáris 

Pénzügyi	Alappal	való	rendelkezésért,”	szövegrész,
 9. 52. § (1) bekezdés d) pontja,
10. 52. § (1) bekezdés h) pontja,
11. 55. § (1) bekezdés c) pontja,
12. 55. § (2) bekezdésében az „és forgalmazásáról” szövegrész,
13.	 57. §	(3) bekezdés	b)	és	c) pontjában	az „a	kereskedelmet,	az építésgazdaságot,”	szövegrész,
14.	 57. §	(3) bekezdés	d) pontja,
15.	 67. §	(1) bekezdés	c) pontja,
16.	 67. §	(2) bekezdés	c) pontja,
17.	 70. §	(1) bekezdés	g) pontja,
18. 91. § (4) bekezdés h) pontja,
19. 124. § (5) bekezdésében az „– a (6) bekezdésben foglaltak kivételével –” szövegrész,
20. 124. § (6) bekezdése,
21. 139. § (2) bekezdésében az „egy példányának” szövegrész.
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1. függelék a 20/2021. (VII. 26.) ITM utasításhoz
„1. függelék

”

Titkárság Titkárság

Titkárság

MINISZTER

Miniszteri Kabinet

Közigazgatási
államtitkár

Parlamenti és stratégiai
államtitkár

Titkárság

Jogtanácsosi Főosztály

Ellenőrzési Főosztály

Peres Ügyek Osztálya

Szerződéses Ügyek
Osztálya

Közbeszerzési Osztály

Ágazati Előirányzatok
Főosztály

Költségvetési Főosztály

Gazdálkodási Főosztály

Ágazati Előirányzatok
Pénzügyi Osztálya

Ágazati Előirányzatok
Általános Összefogó

Osztálya

Jogszabály-előkészítő
Főosztály

Humánpolitikai Főosztály

Koordinációs Főosztály

Közlekedési és
Infokommunikációs

Szabályozási Osztály

Fejlesztési, Klíma- és
Energiaügyi Szabályozási

Osztály

Innovációs, Szakképzési
és

Gazdaságszabályozási
Jogi Osztály

Intézményfelügyeleti
Osztály

Fejezeti Kezelésű
Előirányzatok Számviteli

Osztálya

Fejezeti Tervezési és
Kontrolling Osztály

Költségelemző és
Hatósági Bevétel

Beszedési Osztály

Igazgatási Pénzügyi
Osztály

Igazgatási Számviteli
Osztály

Előirányzat- Bevétel- és
Illetménygazdálkodást

Támogató Osztály

Illetményszámfejtési és
Ellátási Osztály

Kötött Források
Felhasználásának

Főosztálya

Társasági Portfólió
Főosztály

Rendezvénykoordinációs
és Utazásszervezési

Osztály

Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztálya

Portfóliófelügyeleti
Osztály

Uniós Jogérvényesítési
Osztály

Uniós Döntés-előkészítő
Osztály

Portfóliófinanszírozási
Osztály

Projektfinanszírozási és
Lebonyolítási Osztály

Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap Kezelő

Osztály

Nemzetközi Közlekedési,
Energetikai és

Infokommunikációs
Kapcsolatok Osztálya

Nemzetközi Gazdasági
és Innovációs

Kapcsolatok Osztálya

 Kabinet

Ágazati Kapcsolatok
Osztály

Innovációs
Igazgatásszervezésért

Felelős Főosztály

Jogi és
Igazgatásszervezési

Osztály

Gazdasági Osztály

Innovációért Felelős
Végrehajtási és Elemzési

Főosztály

Szakképzési
Szabályozási és

Intézményirányítási
Főosztály

Szakképzési
Szabályozási Osztály

Szakképzési Fejlesztési
és Támogatási Főosztály

Szakképzési Fejlesztési
Osztály

Körforgásos gazdaság
fejlesztéséért, energia- és

klímapolitikáért felelős államtitkár

Stratégiai Tervezési és
Programozási Főosztály

Energiagazdálkodási, 
Atomenergia és

Bányászati Főosztály

Atomenergia Osztály

Villamosenergia
Főosztály

Villamosenergia Osztály

Klímapolitikai Főosztály

Nemzetközi Klímapolitikai
Osztály

Hazai Klímapolitikai
Osztály

Energiahatékonysági
Főosztály

Energiahatékonysági
Osztály

Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság

Hatósági és Pénzügyi
Osztály

Emisszió-kereskedelmi
és Ellenőrzési Osztály

Hulladékgazdálkodási
Főosztály

Hulladék Közszolgáltatási
Osztály

Hulladékgazdálkodási
Osztály

Hulladékgazdálkodási
Jogi

Osztály

Gyártói
Felelősség és

Hulladékhasznosítási
Főosztály

Gyártói Felelősség
Osztály

Hulladékhasznosítási
Jogi

Osztály

Hulladékhasznosítási
Stratégiai és Támogatási

Osztály

Körforgásos
Gazdaság Elszámolási

Főosztály

Körforgásos Gazdaság
Ellenőrzési Osztály

Körforgásos Gazdaság
Pénzügyi
Osztály

Körforgásos Gazdaság
Támogatási Osztály

Nemzeti Fejlesztési
Programok Főosztálya

Településfejlesztési
Programok Osztálya

Hazai Program-
végrehajtási Osztály

Nemzetközi Kapcsolatok
Osztálya

Szervezési, Koordinációs
Osztály

Közműfejlesztési és
Hulladékgazdálkodási
Végrehajtási Főosztály

Szennyvízkezelési
Osztály

Ivóvízkezelési Osztály

Hulladékgazdálkodási és
Kármentesítési Osztály

Projektfejlesztési és
Koordinációs Osztály

Műszaki és
Közbeszerzési Osztály

Vízügyi és
Természetvédelmi

Végrehajtási Főosztály

Árvíz- és
Katasztrófavédelmi
Projektek Osztálya

Természetvédelmi
Projektek Osztálya

Projektfejlesztési és
Koordinációs Osztály

Műszaki és
Közbeszerzési Osztály

Energetikai Projektek
Végrehajtási Főosztálya

Kiemelt
Kedvezményezettek
Energiahatékonysági
Projektjeinek Osztálya

Energetikai Projektek
Osztálya 1.

Távhőrendszer-fejlesztési
és Megújuló Energia
Projektek Osztálya

Energetikai Projektek
Osztálya 2.

Energetikai Projektek
Osztálya 3.

Műszaki és
Közbeszerzési Osztály

Projektfejlesztési és
Koordinációs Osztály

Fenntartási és
Szemléletformálási

Főosztály

Szemléletformálási
Projektek Osztálya

KEHOP Fenntartási és
Koordinációs Osztály

Környezetvédelmi
Projektek Osztálya

Energetikai
Projektfenntartási Osztály

Végrehajtást Támogató
és Projektfinanszírozási

Főosztály

Környezetvédelmi
Projektfinanszírozási

Osztály

Energetikai
Projektfinanszírozási

Osztály

Rendszerfinanszírozási,
Monitoring és

Követeléskezelési
Osztály

Eljárásrendi és
Szabályossági Főosztály

Szabályossági Osztály

Eljárásrendi Osztály

Kereskedelempolitikáért
és fogyasztóvédelemért

felelős államtitkár

Fogyasztóvédelmi
Stratégiai Főosztály

Fogyasztóvédelmi
Képzési és

Szervezetfejlesztési
Osztály

Fogyasztóvédelmi 
Szolgáltatás- ellenőrzési

Főosztály

Fogyasztóvédelmi
Piacfelügyeleti Főosztály

Élelmiszer és Vegyipari
Laboratórium

Mechanikai és Villamos
Laboratórium

Európai Fogyasztói
Központ

Közlekedési Stratégiai
Főosztály

Közlekedéspolitikáért felelős
államtitkár

Másodfokú Hatósági Főosztály

Közlekedésbiztonsági
Szervezet

Vasúti Infrastruktúra
Főosztály

Vasúti Infrastruktúra
Fejlesztési Osztály

Vasúti Infrastruktúra
Működtetési Osztály

Közúti Infrastruktúra
Fejlesztési Főosztály

Közúti Fejlesztési Osztály

Közúti Infrastruktúra
Működtetési Főosztály

Útdíjszedési és
Finanszírozási Osztály

Útfenntartási és
Üzemeltetési Osztály

Kerékpáros Koordinációs
Főosztály

Gépjármű-közlekedési és
Vasút Szabályozási

Főosztály

Gépjármű-közlekedési
Osztály

Vasúti Szabályozási
Osztály

Környezetvédelmi
Osztály

Közlekedési Szolgáltatási
Főosztály

Közszolgáltatás
Szervezési Osztály

Közszolgáltatás
Stratégiai Osztály

Útügyi Műszaki
Szabályozási Osztály

Légi- és Víziközlekedési
Főosztály

Légiközlekedési Osztály

Víziközlekedési Osztály

Szabályossági,
Ellenőrzési és Zárási

Főosztály

Audit és Szabályossági
Osztály

Projektzárási és
Tájékoztatási Osztály

Közúti Projektek
Főosztály

Gyorsforgalmi Projektek
Osztály

Kötöttpályás Projektek
Főosztály

TEN-T Vasúti Projektek
Osztály

Elővárosi Vasúti
Projektek Osztály

CEF Főosztály

Pénzügyi és Monitoring
Főosztály

Pénzügyi Tervezési és
Kifizetési Osztály

Végrehajtás-
finanszírozási Osztály

Monitoring Osztály

Főúti Projektek Osztály

Eljárásrendi és Tervezési
Osztály

Helyszíni Ellenőrzési
Osztály

Városi Közlekedési
Projektek Osztály

Döntés-előkészítő és
Végrehajtási Osztály

Hatósági Koordinációs
Főosztály

Légügyi Szakszolgálati
Hatósági Főosztály

Légügyi Felügyeleti
Hatósági Főosztály

Légügyi
Kockázatértékelési
Hatósági Főosztály

Léginavigációs és
Repülőtéri Hatósági

Főosztály

Koordinációs és
Képviseleti Osztály

Fejlesztési Osztály

Engedélyezési és
Vizsgáztatási Osztály

Képzési, Szimulátor
Engedélyezési és

Repülés-egészségügyi
Osztály

Üzembentartási Osztály

Repülésműszaki Osztály

Pilóta Nélküli Légijármű
Osztály

Légügyi Koordinációs
Osztály

Compliance Osztály

Repülésbiztonsági
Osztály

Repülésvédelmi Osztály

Repülőtéri Osztály

Légiforgalmi és
Légtérgazdálkodási

Osztály

Vasúti Hatósági Főosztály

Országos Vasúti
Infrastruktúra Osztály

Városi Vasúti
Infrastruktúra Osztály

Vasútgépészeti Osztály

Vasútbiztonsági és
Ellenőrzési Osztály

Hajózási Hatósági
Főosztály

Közúti Gépjármű-
közlekedési Hatósági

Főosztály

Járművizsgálati Osztály

Vasúti Igazgatási Szerv

Közúti Közlekedési
Ellenőrzési Főosztály

Dél-kelet Magyarországi
Régiós Ellenőrzési

Osztály

Észak-kelet
Magyarországi Régiós

Ellenőrzési Osztály

Kelet Magyarországi
Régiós Ellenőrzési

Osztály

Dél-nyugat
Magyarországi Régiós

Ellenőrzési Osztály

Észak-nyugat
Magyarországi Régiós

Ellenőrzési Osztály

Központi Régiós
Ellenőrzési Osztály

Iparszabályozási
Főosztály

Ágazatfejlesztési
Főosztály

Iparfejlesztési Osztály

Kiemelt Ágazatok
Stratégiai Osztály

Vállalkozásfejlesztési
Főosztály

Vállalkozásfejlesztési
Osztály

KKV Programok Osztálya

Stratégiai Tervezési és
Program Főosztály

Tervezési Osztály

Kiemelt Programok
Osztály

Innováció-politikai
Osztály

Európai Kutatási Térség
Politikák Osztály

 Kabinet
 Kabinet

Titkárság

Kabinet

Titkárság TitkárságTitkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság
Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság

Igazgatási és Biztonsági
Főosztály

Személyügyi Osztály

Humánigazgatási Osztály

Személyzetfejlesztési és
Kompenzációs Osztály

Kabinet

Jogi és igazgatási
ügyekért felelős

helyettes államtitkár

Gazdasági ügyekért
felelős helyettes

államtitkár

Európai uniós és
nemzetközi

kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár

Iparági stratégiákért és
szabályozásért felelős
helyettes államtitkár

Innovációért felelős
helyettes államtitkár

Szakképzésért felelős
helyettes államtitkár

Energiapolitikáért
felelős helyettes

államtitkár
Klímapolitikáért felelős

helyettes államtitkár

Körforgásos
gazdaságpolitikáért

felelős helyettes
államtitkár

Környezeti és
energiahatékonysági

operatív programokért
felelős helyettes államtitkár

Fogyasztóvédelemért
felelős helyettes

államtitkár

Közlekedésért felelős
helyettes államtitkár

Közlekedési Operatív
Programokért Felelős
Helyettes Államtitkár

Közlekedési hatósági
ügyekért felelős

helyettes államtitkárGazdaságfejlesztésért
felelős helyettes

államtitkár

Közigazgatási
Koordinációs Osztály

Kormányzati
Üléskoordinációs Osztály

Titkárság

Biztonsági Osztály

Igazgatási Osztály

Igazgatási Szakmai
Keretek Pénzügyi

Osztálya

"Egy a természettel" Titkársági FőosztályMiniszteri Kabinet Titkársági Főosztály

Felsőoktatásért felelős
helyettes államtitkár

Felsőoktatásért,
innovációért és

szakképzésért felelős
államtitkár

Parlamenti Kapcsolatok
Főosztály

Stratégiai ügyekért
felelős helyettes

államtitkár

Felsőoktatási Képzési
Főosztály

Felsőoktatási Képzési
Osztály

Titkárság

Felsőoktatási Felvételi
Osztály

Felsőoktatási Stratégiai
és Intézményfejlesztési

Főosztály

Felsőoktatási Stratégiai
Osztály

Felsőoktatási
Intézményfejlesztési

Osztály

Felsőoktatási
Intézményirányítási és

Finanszírozási Főosztály

Felsőoktatási
Intézményirányítási

Osztály

Felsőoktatási
Finanszírozási és
Monitoring Osztály

Szervezési és
Koordinációs Osztály

Kommunikációs
Főosztály

Titkárság

Infokommunikációs
Szabályozási és

Szervezési Főosztály

Elektronikus Hírközlési és
Nemzetközi Osztály

Infokommunikációs
Infrastruktúra- és

Szolgáltatásfejlesztési
Főosztály

Informatikai
Szolgáltatásfejlesztési

Osztály

Infokommunikációs
Gazdaság- és

Társadalomfejlesztési
Főosztály

Digitális Stratégia és
Fejlesztések Osztály

Titkárság

Digitalizációért felelős
helyettes államtitkár

Sajtókapcsolati Osztály

Kommunikációs Osztály

Stratégiai Elemző
Főosztály

Kiemelt Stratégiai
Projektek Koordinációs

Főosztálya

Protokoll Osztály

Európai Uniós Főosztály
Ipar és Akkreditálás

Szabályozásért Felelős
Osztály

Kreatív Ipari Osztály

Koordinációs Osztály

Fejlesztéspolitikai és
Programozási Osztály

Bányászati és
Energiagazdálkodási

Osztály

Tiszta Energia
Technológiák Osztály

Repülési és Baleseti
Helyszínelési Osztály

Vasúti és Baleseti Ügyeleti
Osztály

Hajózási Osztály

Szakképzési Projektek
Osztálya

Fenntarthatósági és
Szemléletformálási

Főosztály

Fenntartható Fejlődési és
Szemléletformálási

Osztály

Légügyi Hatóság
Vezetője

Kereskedelempolitikai
Főosztály

Körforgásos Gazdaság
Nemzetközi Ügyek

Osztály

Titkárság

Stratégiai és
Szabályozási Osztály

Gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelős

államtitkár

 Fogalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkár

Titkárság

Kiemelt Programok
Osztály

Munkaerőpiacért felelős
helyettes államtitkár

 Kabinet

Titkárság

Munkaerőpiaci Stratégiai
Főosztály

Munkaerőpiaci
Felügyeleti és

Végrehajtási Osztály

Elemzési és Bérpolitikai
Osztály

Munkaerőpiaci
Programok Főosztály

Tervezési és Monitoring
Osztály

Program Végrehajtási
Osztály

Munkaerőpiaci Irányítási
Főosztály

Munkaerőpiaci
Koordinációs és

Munkajogi Osztály

Foglalkoztatási Jogi
Osztály

Munkavédelmi Főosztály

Munkabiztonsági Osztály

Munkakörnyezeti Osztály

Munkafelügyeleti
Módszertani és

Tájékoztatási Osztály

Foglalkoztatás-felügyeleti
Irányítási Főosztály

Foglalkoztatás-felügyeleti
Hatósági Osztály

Foglalkoztatás-felügyeleti
Módszertani Osztály

Foglalkoztatás-felügyeleti
Információs és

Tájékoztatási Osztály

Nyilvántartási Osztály

Munkaerőpiaci
Fejlesztési Főosztály

Foglakoztatási Szolgálat
és EURES Osztály

Foglalkoztatás
Támogatási és

Szolgáltatási Osztály

GFA
Pénzügyi Főosztály

GFA
Pénzügyi és Számviteli

Osztály

Felügyeleti
Ellenőrzési Osztály

Elektromobilitási Osztály

Társadalmi Párbeszéd
Osztály

Építés- és
Zöldgazdaságért Felelős

Főosztály

Építésgazdasági Osztály

Szakképzési
Intézményirányítási

Osztály

Zöldépítési Programok
Osztálya

Hulladékgazdálkodási
hatósági feladatok ellátásért
felelős helyettes államtitkár

Titkárság

Nemzeti
Hulladékgazdálkodási

Hatósági Főosztály

Felügyeleti Hatósági
Osztály

Hulladékhatósági Osztály

Hulladékfelszámolási,
Elemzési és Képzési

Főosztály

Elemzési Osztály

Elhagyott Hulladék
Koordináló és Képzési

Osztály

Hulladékgazdálkodási,
Jogi és

Vagyongazdálkodási
Főosztály

Hulladékgazdálkodási
Jogi Ellenőrzési Osztály

Hulladékgazdálkodási
Infrastruktúra Osztály

Kvótakereskedelmi
Osztály 

Víziközmű Osztály

Törvény-előkészítési
Koordinációs Osztály

Felnőttképzési Főosztály

Közlekedési Tervezési Osztály

CEF Energia Osztály

Műszaki Engedélyezési
Osztály

Forgalmi Engedélyezési
Osztály

Piacfelügyeleti és
Utasjogi Osztály
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2. függelék

 1. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.2. alpont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jogtanácsosi Főosztály
A Főosztály feladatai)
„a) Kodifikációs feladatai körében felel
1. a beszerzési és közbeszerzési szabályzat, valamint
2. a  közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó, valamint az  adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzat
előkészítéséért.”

 2. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.2. alpont b) alpontja a következő 5. és 6. alponttal egészül ki:
(Jogtanácsosi Főosztály
A Főosztály feladatai
A minisztérium szerződéskötési feladatai körében)
„5. felel a minisztérium természetes személyekkel vagy egyéb jogalanyokkal kötött azon szerződései előkészítéséért, 
amelyek	 különösen	 a  minisztérium	 állami	 vezetői	 részére	 szóló	 tanácsadási	 vagy	 bizalmi	 szolgáltatás	 nyújtására	
irányulnak, vagy amely szerződések szorosan kapcsolódnak az  adott szervezeti egység feladatai ellátásához és 
személyes közreműködést igényelnek,
6. felel a közbeszerzési és beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződések előkészítéséért.”

 3. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.2. alpont d) alpont 15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jogtanácsosi Főosztály
A minisztériumi beszerzésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatellátás körében)
„15. ellátja a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a  kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szerinti kapcsolattartási, valamint a  rendelet által szabályozott központosított 
közbeszerzési rendszert érintő, közbeszerzési jellegű feladatokat,”

	 4.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1.0.2. alpont	d) alpontja	a következő	17. alponttal	egészül	ki:
(Jogtanácsosi Főosztály
A minisztériumi beszerzésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatellátás körében)
„17.	 koordinálja	 az  Infokommunikációs	 Infrastruktúra-	 és	 Szolgáltatásfejlesztési	 Főosztállyal	 együttműködve	
a  Digitális	 Kormányzati	 Ügynökség	 Zártkörűen	 Működő	 Részvénytársasággal	 (a	 továbbiakban:	 DKÜ	 Zrt.)	 való	
kapcsolattartás minisztérium feladatait, ideértve különösen a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint 
a Digitális	Kormányzati	Ügynökség	Zártkörűen	Működő	Részvénytársaság	és	a kormányzati	informatikai	beszerzések	
központosított	 közbeszerzési	 rendszeréről	 szóló	 301/2018.	 (XII.	 27.)	 Korm.	 rendelet	 alapján	 a  DKÜ	 Zrt.	 által	
működtetett	 Portállal	 kapcsolatos	 minisztériumi	 feladatokat,	 valamint	 ezen	 rendelet	 által	 szabályozott	
központosított közbeszerzési rendszert érintő, közbeszerzési jellegű feladatokat.”

 5. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.3. alpont b) alpont 1. és 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ellenőrzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„1. ellátja a fejezeten belüli ellenőrzések koordinációját, melynek érdekében kapcsolatot tart a miniszter irányítása, 
vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a  minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági 
társaságok, valamint a  minisztérium alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványok belső ellenőrzési vezetőivel, 
számukra	módszertani	segítséget	nyújt	a feladataik	színvonalas	elvégzése	érdekében,
2.	ellátja	a minisztériumot	érintő	ÁSZ,	KEHI	vizsgálatokkal	kapcsolatos	koordinációs	feladatokat,	kivéve	az operatív	
programokhoz kapcsolódó ellenőrzéseket,”
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 6. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.3. alpont c) alpont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ellenőrzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„1. a  független, tárgyilagos bizonyosságot adó tevékenysége keretében szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, 
teljesítmény- és informatikai ellenőrzéseket végez, melyekkel hozzájárul a  minisztérium működésének 
fejlesztéséhez, eredményességének növeléséhez, a  minisztérium céljainak elérése érdekében rendszerszemléletű 
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve javaslataival fejleszti a  minisztérium irányítási és belső 
kontrollrendszerének hatékonyságát. Ezen belül különösen elemzi, vizsgálja és értékeli a  belső kontrollrendszer 
kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; a  rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, 
a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát,”

	 7.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1.0.3. alpont	c) alpont	3. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Ellenőrzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„3. ellenőrzi a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveket, a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt 
álló gazdasági társaságokat, valamint a minisztérium alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványokat,”

 8. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.3. alpont d) alpont 8. és 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ellenőrzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„8. ellenőrzései során vizsgálja az SzMSz, a minisztérium belső szabályzatai és a szervezeti egységek ügyrendjeinek 
összhangját,
9. ellenőrzései során figyelemmel kíséri a minisztérium működésének főbb szabályait, folyamatait, a  tapasztalatok 
alapján	javaslatokat	fogalmaz	meg	eljárásrendek,	útmutatók,	iratminták	alkalmazására,”

 9. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.3. alpont d) alpontja a következő 10. alponttal egészül ki:
(Ellenőrzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„10. véleményezi, koordinálja a  miniszter által irányított költségvetési szervek vonatkozásában a  belső ellenőrzési 
feladatok külső szolgáltatóval történő ellátásának jóváhagyási folyamatát.”

 10. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.4. alpont c) alpont 1–3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Személyügyi Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében felel:)
„1. a  miniszter és a  minisztériumi vezetők hatáskörébe tartozó személyügyi, munkaügyi, szervezési, fegyelmi, 
kártérítési, szociális, jóléti és kegyeleti döntések előkészítéséért és végrehajtásáért, valamint a  minisztérium 
közszolgálati és egyéb belső szabályzataiban a főosztály hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért,
2. a minisztérium humánerőforrás- és álláshely-gazdálkodással összefüggő feladatainak előkészítéséért,
3. a  minisztérium személyi állományába tartozó vezetők és kormánytisztviselők, a  minisztérium irányítása és 
felügyelete alá tartozó intézmények, a  minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 
tekintetében nyilatkozattételre kötelezettek vagyonnyilatkoztatásával összefüggő feladatok ellátásáért,”

	 11.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1.0.4. alpont	c) alpont	7.	és	8. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Személyügyi Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében felel:)
„7.	 a  minisztérium	 állománya	 személyügyi	 adatainak	 számítógépes	 feldolgozásáért	 és	 a  jogszabályban	 előírt	
adatszolgáltatásért, valamint az álláshely nyilvántartási rendszer vezetéséért és naprakész kezeléséért,
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8. a  külső szervektől és a  minisztérium belső szervezeti egységeitől véleményezés céljából érkezett tervezetekkel 
kapcsolatosan a feladatkörét érintő minisztériumi álláspont kialakításában való közreműködésért,”

 12. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.4. alpont c) alpont 10–12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Személyügyi Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében felel:)
„10. a  minisztériumi kormánytisztviselők teljesítményének értékelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért, 
a  teljesítményjutalmazás végrehajtásával, valamint az  intézményi vezetők minősítésével és tevékenységük 
értékelésével kapcsolatos teendők ellátásáért,
11. a  minisztérium személyi állományára vonatkozóan a  politikai szolgálati jogviszony, a  biztosi jogviszony, 
a  kormányzati szolgálati jogviszony, valamint a  munkaviszony létesítésével, módosításával, megszűnésével és 
megszüntetésével kapcsolatos okiratok előkészítéséért, illetve nyilvántartásáért,
12.	 a  miniszter	 irányítása,	 felügyelete	 alá	 tartozó	 költségvetési	 intézmények	 első	 számú	 vezetőjével,	 gazdasági	
vezetőjével, jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkörbe tartozó, jogviszony létesítésével, módosításával, 
megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedések előkészítéséért, illetve véleményezéséért az érintett 
szakmai területek, illetve a  költségvetési szervek esetében a  szakmai felügyeletet, illetve az  irányítást ellátó 
szakterületek, valamint a  Költségvetési Főosztály bevonásával, illetve az  érintett vezetők személyi anyagának 
kezeléséért,”

 13. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.4. alpont c) alpont 14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Személyügyi Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében felel:)
„14.	 az  Igazgatási	 és	 Biztonsági	 Főosztály	 részére	 nyújtott,	 munkavédelemmel	 kapcsolatos	 szakmai	 támogatás	
nyújtásának	 ellátásáért,	 igény	 esetén	 a  munkavédelmi	 képviselőválasztás	 lebonyolításának	 előkészítésében	 való	
közreműködésért, valamint a munkavédelemmel kapcsolatos oktatások megszervezéséért,”

	 14.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1.0.4. alpont	c) alpont	16.	és	17. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Személyügyi Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében felel:)
„16. önálló szervezeti egységek álláshelykeretének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokért,
17.	a	személyi	anyagok	kezeléséért,”

 15. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.4. alpont c) alpontja a következő 21. alponttal egészül ki:
(Személyügyi Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében felel:)
„21.	 a  Kit.	 72.  §	 (4)  bekezdésében	 foglaltak	 szerint	 a  munkáltatói	 jogkör	 gyakorlója	 által	 elektronikusan	
kiadmányozott jognyilatkozatok záradékolásáért, mely tevékenységet a  Főosztály személyügyi feladatait ellátó 
munkatársai végzik.”

 16. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.0.4. alpont d) alpontja a következő 5. alponttal egészül ki:
(Személyügyi Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében felel)
„5. a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos stratégiák, fejlesztési irányok és tervek kidolgozásáért és koordinálásáért.”
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	 17.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1. alpontja	a következő	I.6.1.0.5. alponttal	egészül	ki:
„I.6.1.0.5. Építés- és Zöldgazdaságért Felelős Főosztály
A Főosztály feladatai
1.	figyelemmel	kíséri,	koordinálja	a főosztály	feladat-	és	hatáskörébe	tartozó	kiemelt	kockázatú	és	nemzetgazdasági	
szempontból	 kiemelt	 fontosságú	 hazai	 és	 európai	 uniós	 forrásból	 megvalósuló	 projektek,	 illetve	 projektjellegű	
feladatok végrehajtását,
2.	ellátja	az üvegházhatású	gázok	kibocsátási	jogosultságainak	értékesítéséből	származó	bevételek	allokálásával	és	
felhasználásával kapcsolatos feladatokat, és a  körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért 
felelős államtitkár szakmai közreműködésével gondoskodik a felhasználásának végrehajtásáról.
a) Kodifikációs feladatai körében
1. kidolgozza és az érintett szakmai és közigazgatási szervezetekkel egyezteti az építőanyag-ipari ágazat stratégiáját,
2. előkészíti a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésével kapcsolatos jogszabályokat,
3. előkészíti az építésgazdasággal összefüggő egyéb – ide nem értve az építésügyi – jogszabályokat,
4.	 előkészíti	 az  Építőipari	 Ágazati	 Párbeszéd	 Bizottság	 ajánlásában	 a  tárgyévre	megállapított	minimális	 építőipari	
rezsióradíj vagy az ajánlás hiányában az előző évi minimális építőipari rezsióradíjnak a KSH által közzétett inflációs 
rátával növelt mértékét meghatározó jogszabályt,
5. előkészíti az  építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására, összetételére, 
feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó jogszabályt.
b) Koordinációs feladatai körében
1. gondoskodik a  Kormány általános politikájával összefüggő építésgazdasági feladatok megvalósításával 
kapcsolatos intézkedések előkészítéséről, végrehajtásáról,
2. koordinálja az építőipari és az építőanyag-ipari ágazat stratégiájának, ágazati cselekvési tervének végrehajtását,
3. társadalmi együttműködés keretében kapcsolatot tart az  építésgazdaság területén működő társadalmi 
szervezetekkel, köztestületekkel, kamarákkal, nemzetközi szervezetekkel, szövetségekkel, egyetemekkel, 
kutatóintézetekkel, valamint gondoskodik javaslataik feldolgozásáról, a  szükséges szakmai egyeztetések 
lefolytatásáról,
4. az  illetékes szakmai kamarával együttműködve ellátja az  építőipari vállalkozói kivitelezői nyilvántartás szakmai 
felügyeletét,
5. ellátja a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,
6. felülvizsgálja, majd döntésre előkészíti a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó pályázatokkal kapcsolatban 
benyújtott	kifogásokat	és	a támogatások	 jogosulatlan	felhasználásából	eredő	követeléskezelés	peres	és	nemperes	
eljárásaihoz kapcsolódó előkészítő feladatokat,
7.	 közreműködik	 az  üvegházhatású	 gáz	 kibocsátási	 jogosultságok	 értékesítéséből	 származó	 bevételnek	
a  minisztérium hatáskörébe utalt felhasználására vonatkozó szabályozás előkészítésében és a  bevételek 
felhasználásának szakpolitikai tervezésében.
c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1. a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi ügyek tekintetében tartja a kapcsolatot az illetékes irányító 
hatósággal, közreműködik az  európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó 
javaslatok kidolgozásában,
2. részt vesz a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a kapcsolódó nemzetközi projektekben,
3. részt vesz a feladatkörét érintő, a nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályi kötelezettségeken alapuló hazai, 
európai uniós és nemzetközi jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen 
az üvegházhatású	gáz	kibocsátási	jogosultságok	értékesítéséből	származó	bevételek	felhasználása	tekintetében,
4.	 közreműködik	 a  KEHOP	 5.	 prioritási	 tengelye	 tekintetében	 a  272/2014.	 (XI.	 5.)	 Korm.	 rendelet	 18.  §-ában	
meghatározott feladatok ellátásában,
5.	 közreműködik	 a  2003/87/EK	 Irányelv	 10c.  cikkében	 rögzített	 derogációs	 támogatási	 mechanizmusból	 és	
a  10d.  cikkében rögzített Modernizációs Alapból megvalósuló projektek előkészítésének és megvalósításának 
eljárásrendi és pénzügyi feladatainak ellátásában és az uniós Innovációs Alappal kapcsolatos feladatok ellátásban.
d) Funkcionális feladatai körében
1. előkészíti a  feladat- és hatáskörébe tartozó építőipari, energia- és klímapolitikai támogatási programok 
támogatásával kapcsolatos döntési javaslatokat,
2. előkészíti a  feladat- és hatáskörébe tartozó támogatási programokhoz kapcsolódóan kötendő kezelői és 
lebonyolítói szerződéseket,
3. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat,
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4.	 ellátja	 a  szakmai	 kezelésébe	 utalt	 költségvetési	 források	 terhére	 nyújtott	 támogatásokkal	 összefüggésben	
a  döntés-előkészítéssel, a  támogatási szerződés megkötésével vagy támogatói okirat kiadásával, valamint ezek 
támogatói oldalon történő végrehajtásával összefüggő feladatokat, együttműködve az érintett főosztályokkal,
5. az  építőipari támogatási programok, valamint feladatkörébe utalt energia- és klímapolitikai támogatási 
programokról	tájékoztatást	nyújt	a Kommunikációs	Főosztály	részére,
6.	 ellátja	 a  szakmai	 kezelésébe	 utalt	 fejezeti	 kezelésű	 előirányzatok	 terhére	 nyújtott	 támogatásokkal	 kapcsolatos	
bíráló és monitoring bizottságok vezetését,
7.	ellátja	az Energiahatékonyság	(HU02)	és	Megújuló	energia	(HU03)	programterületek	program	operátori	feladatait	
az EGT és a Norvég Alap finanszírozási mechanizmusok 2009–2014-es időszakának fenntartási időszakában.
e) Egyéb feladatai körében
1. figyelemmel kíséri a jogszabálytervezetek építőipari szektorra gyakorolt hatását, részt vesz a jogszabálytervezetek 
véleményezésében,
2. az  építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős tárcával együttműködésben közreműködik 
az építésügyet közvetlenül érintő döntések előkészítésében,
3. részt vesz azon tárgyalási álláspontok kialakításában, amelyek az  építésgazdaságot érintő európai uniós 
döntéshozatalhoz kapcsolódnak,
4. szakmailag közreműködik az  építésügyi szabványosítási tevékenységben, az  építésügyi nemzeti szabványok 
kidolgoztatásában,
5. érvényre juttatja az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárásokat a képzési követelményekben az alap-, közép- 
és	 felsőfokú,	 valamint	 az  iskolarendszeren	 kívüli	 oktatási,	 képzési	 intézményeknél	 és	 a  társadalom	 más	 érintett	
szervezeteinél,
6. az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozatala révén gondoskodik az építésügyi 
műszaki irányelvek kidolgozásáról és felülvizsgálatáról,
7.	ellátja	az építési	termékkel	kapcsolatos	feladatokat.”

	 18.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1.1.2. alpont	a) alpont	1. alpont	1.7. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
[Jogszabály-előkészítő Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében
felel a  miniszter feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek (törvényjavaslatok, kormány- és miniszteri rendelet 
tervezetek), előterjesztések, jelentések, tájékoztatók, valamint a  közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb 
határozatok, utasítások előkészítéséért (szövegezés, szerkesztés, a  magyar jogrendbe való beilleszkedés megteremtése), 
ezen belül:]
„1.7.	 a  miniszteri	 rendeletek,	 valamint	 a  közjogi	 szervezetszabályozó	 eszközök,	 egyedi	 utasítások	 és	 határozatok	
aláíratásáért, kihirdetéséért, közzétételéért,”

 19. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.1.3. alpont a) alpont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igazgatási és Biztonsági Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„1. kidolgozza és évente felülvizsgálja a minisztérium honvédelmi feladatairól szóló miniszteri rendeletet,”

 20. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.1.3 alpont b) alpont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igazgatási és Biztonsági Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„4. gondoskodik a  minisztérium épületébe történő ki- és belépés, valamint a  parkolás rendjéről, továbbá ellátja 
a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (a továbbiakban: KEF), valamint a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: NISZ Zrt.) a  kapcsolattartói feladatokat 
az  épületbiztonság és a  költöztetés vonatkozásában, valamint részt vesz a  minisztériumi épületek használatával 
kapcsolatos feladatok ellátásában, továbbá koordinálja a KEF és a NISZ Zrt. által a minisztérium részére biztosított 
szolgáltatási és ellátási feladatokat, illetve gondoskodik a  kapcsolattartó által jóváhagyott igényeknek a  KEF, 
valamint a NISZ Zrt. Ügyfélszolgálatához való eljuttatásáról,”
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 21. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.1.3. alpont b) alpont 31. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igazgatási és Biztonsági Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„31.	 ellátja	 a  minisztériumi	 bélyegzők,	 valamint	 a  személyes	 használatú	 e-aláírás	 tanúsítványok	 igénylésével	 és	
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,”

 22. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.1.3 alpont b) alpontja a következő 33. és 34. alponttal egészül ki:
(Igazgatási és Biztonsági Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„33. felel a minisztérium tűz- és munkavédelmi tervével kapcsolatos feladatok ellátásáért,
34. felel a hivatalos statisztikáért.”

 23. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.1.3. alpont c) alpont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igazgatási és Biztonsági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében:)
„8.	 ellátja	 a  NATO-tagsággal,	 valamint	 a  polgári	 veszélyhelyzeti	 tervezéssel	 (CEP	 –	 Civil	 Emergency	 Planning)	
összefüggésben	 jelentkező	 minisztériumi	 feladatokat,	 ide	 nem	 értve	 a  NATO	 Polgári	 Veszélyhelyzeti	 Tervezési	
Bizottság Szállítási Csoport (TG-Transport Group) tevékenységében történő közreműködését és a Szállítási Csoport 
tevékenységében részt vevő személyek kijelölését,”

 24. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.1.3. alpont c) alpont 23. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igazgatási és Biztonsági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében:)
„23. felel a  kormányügyeleti rendszer működésével kapcsolatos tárcafeladatok koordinálásáért, az  ügyeleti 
szolgálatok (heti pihenőnapon és szabadnapon, illetőleg ünnepnapon tartott válsághelyzeti, különleges jogrendi 
időszaki) működtetésének meghatározásáért, ellátásának biztosításáért, a  jogi és igazgatási ügyekért felelős 
helyettes államtitkárral egyeztetve az ügyeleti szolgálatok szervezésért,”

	 25.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1.1.3. alpont	c) alpont	27. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Igazgatási és Biztonsági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében:)
„27.	 véleményezi	 és	 összehangolja	 a  miniszter	 irányítása,	 felügyelete,	 alapítói	 joggyakorlása	 vagy	 tulajdonosi	
joggyakorlása, továbbá szakmai felügyelete alá tartozó szervezetek Honvédelmi Intézkedési Terveit,”

 26. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.1.4. alpont a) alpontja a következő 16–20. alponttal egészül ki:
(Koordinációs Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„16. gondoskodik a  minisztériumnak szóló szakmai, illetve utóegyeztetésre vonatkozó meghívóknak az  érintett 
szervezeti egységek részére történő továbbításáról, és ennek keretében gondoskodik az  egyeztetésen 
a minisztérium képviseletének megszervezéséről,
17.	 a  véleményezésre	 és	 kormányzati	 döntéshozatali	 fórum	 általi	 megtárgyalás	 céljából	 megküldött,	 minősített	
adatot tartalmazó előterjesztéseket és ülésanyagokat szignálja a véleményezésre kijelölt szervezeti egységre,
18.	a kormányülés,	a kabinetülések,	a Közigazgatási	Államtitkári	Értekezlet	napirendjén	szereplő,	minősített	adatot	
tartalmazó	ülésanyagok	vonatkozásában	–	titkos	ügykezelő	útján	–	lehetőséget	biztosít	a kijelölt	szervezeti	egység	
betekintésre jogosult képviselője részére a  minősített adatot tartalmazó előterjesztésekbe, jelentésekbe történő 
betekintésre,
19. ha a  jogszabályokban, a  közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a  Kormány ülésein és munkatervében, 
a minisztérium jogalkotási munkatervében és a miniszteri, közigazgatási államtitkári döntésekben előírt határidős 
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feladatok végrehajtása során megállapítást nyer, hogy a  feladat végrehajtására kijelölt szervezeti egység nem 
rendelkezik hatáskörrel, megállapítja a feladat végrehajtására feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységet, 
amelyre az eredeti felelős javaslatot tesz,
20. ellátja az Integrált Jogalkotási Rendszerrel összefüggő koordinációs és monitoring feladatokat.”

	 27.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1.2.2. alpont	b) alpontja	a következő	11–16. alponttal	egészül	ki:
(Európai Uniós Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„11. ellátja az  EKTB 11. Energia, 49. Versenyképességi és növekedési, Európai Zöld Megállapodás, Agenda 2030 
szakértői csoportjainak titkársági feladatait, valamint koordinálja a  minisztérium képviseletét és a  szakterületek 
részvételét a minisztériumot érintő más EKTB szakértői csoportokban,
12. felel az Euratom Szerződés 33. cikke szerinti notifikáció ellátásáért,
13. összefogja és koordinálja a tárca szervezeti egységeinek európai uniós tevékenységét,
14. felhatalmazás alapján képviseli a minisztériumot az európai uniós ügyekben,
15. a  Humánpolitikai Főosztállyal együttműködve ellátja a  tagállami működés során az  Európai Unió tanácsi és 
bizottsági munkacsoportjaiban részt vevők európai uniós továbbképzési feladatait,
16.	 felel	 a  kötelezettségszegési	 eljárásoknak,	 az  EU	 PILOT	 és	 egyéb	 bizottsági	 megkereséseknek,	 az  EU	 bírósági	
ügyeknek koordinálásáért, az  érintett szervezeti egységek bevonásával kezeli a  felmerülő uniós jogértelmezési, 
-alkalmazási problémákat.”

	 28.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1.2.2. alpont	d) alpont	7. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Európai Uniós Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében:)
„7.	 vezeti	 és	 működteti	 az  EKTB	 6.	 Foglalkoztatáspolitika,	 10.	 Közlekedéspolitika,	 33.	 Oktatás	 és	 Képzés,	
44. Munkavállalók szabad áramlása szakértői munkacsoportokat,”

 29. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.2.2. alpont d) alpont 8. alpont 8.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Európai Uniós Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében:
biztosítja az Európai Uniónak a minisztérium felelősségi területébe tartozó programjaiban a magyar részvételt, valamint 
koordinálja a hazai megvalósítást szolgáló feladatok ellátását, ezen feladat keretében)
„8.1.	 ellátja	 és	 koordinálja	 az  Erasmus+	 program,	 valamint	 az  Európai	 Szolidaritási	 Testület	 (2021–2027)	 nemzeti	
hatósági feladataival kapcsolatos tevékenységeket, valamint képviseli Magyarországot a  programbizottságban és 
a  programhoz kapcsolódó egyéb hivatalos eseményeken, szorosan együttműködik továbbá a  program hazai 
megvalósításáért felelős Tempus Közalapítvánnyal (Nemzeti Iroda).”

 30. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.2. alpont b) alpont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ágazati Előirányzatok Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„9. ellátja a  fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás keretében a  kötelezettségvállalás pénzügyi 
ellenjegyzési feladatait,”

 31. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.3. alpont c) alpont 4. alpontja a következő 4.1. alponttal egészül ki:
(Költségvetési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében
ellátja a  kormányzati szakpolitikai feladatokkal kapcsolatos tervezési feladatokat, javaslatot tesz a  felhasználására 
vonatkozó szabályozási javaslat elkészítésére, ellátja a szakmai kezelői feladatokat,)
„4.1. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat,”
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 32. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.3. alpont c) alpont 19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Költségvetési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„19.	az ITM	fejezeti	kezelésű	előirányzatok,	a KNPA,	a tulajdonosi	joggyakorlás	vonatkozásában	ellátja
19.1. a minisztériumi pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszer szakmai rendszergazdai feladatait,
19.2. a törzsadat és jogosultsági rendszer karbantartását,”

 33. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.3. alpont c) alpontja a következő 28. alponttal egészül ki:
(Költségvetési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„28.	 végzi	 az  Energiagazdálkodási,	 Atomenergia	 és	 Bányászati	 Főosztálynak	 a  KNPA	 kezelésével	 összefüggő	
feladatköréhez kapcsolódó számviteli feladatokat, az általuk szolgáltatott szakmai anyagok, továbbá költségvetési- 
és pénzügyi dokumentumok alapján, ennek keretében ellátja a  főkönyvi és analitikus könyvelést, elkészíti az éves 
beszámolót és időközi mérlegjelentéseket és költségvetési jelentéseket.”

 34. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.4. alpont a) alpont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gazdálkodási Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„1.	előkészíti	és	aktualizálja	a gazdálkodással	kapcsolatos	szabályzatokat,	valamint	a kincstári	VIP-kártya	kiadási	és	
használati rendjéről szóló utasítást,”

 35. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.4. alpont b) alpont 3. és 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gazdálkodási Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„3. közreműködik a  protokolláris és hivatalos rendezvényi reprezentációra fordítható kiadásokról és tolmácsolás 
igénylésének rendjéről szóló utasítás, az ideiglenes külföldi kiküldetésekről szóló belső szabályozás elkészítésében,
4. ellátja a minisztérium eszközeinek és készleteinek kezelésével, leltározásával összefüggő feladatokat,”

 36. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.4. alpont b) alpontja a következő 5. alponttal egészül ki:
(Gazdálkodási Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„5. koordinálja a  közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megjelenítésével kapcsolatos jogszabályokban és 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározottak végrehajtását.”

	 37.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1.3.4. alpont	c) alpontja	a következő	5.1. alponttal	egészül	ki:
(Gazdálkodási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében
ellátja a  személyi juttatások előirányzathoz kapcsolódó gazdálkodási feladatokat a  Személyügyi Főosztály 
adatszolgáltatása alapján, a  személyi juttatások tervezésével, jogcímenkénti felosztási javaslatának elkészítésével és 
engedélyeztetésével, felhasználásával, illetve pénzügyi ellenjegyzésével és teljesítésével, valamint nyilvántartásával, 
és az illetményszámfejtéssel kapcsolatos számviteli feladatokat,)
„5.1. ellátja az államtitkári szintű bérkeret- és létszámgazdálkodást érintő feladatokat, ezzel kapcsolatos tájékoztatási 
és adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségét,”



3586	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	37.	szám	

 38. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.4. alpont c) alpont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gazdálkodási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„11. az ITM Igazgatás könyveiben szereplő eszközök tekintetében ellátja a Kincstár, a KSH, valamint az MNV Zrt. felé 
a havi, negyedéves és éves adatszolgáltatási kötelezettségeket,”

 39. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.4. alpont c) alpont 19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gazdálkodási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„19. kezeli az  ITM Igazgatás keretszámláira, illetve a  rendezett munkaügyi kapcsolatok külön számlájára érkező 
sajátos bevételekkel kapcsolatos feladatai körében a  bevételeket, jogcímenként nyilvántartja, eleget tesz 
–  a  szakterületek adatszolgáltatásai alapján – a  hozzá kapcsolódó áfabevallási és -befizetési kötelezettségnek, 
teljesíti a hozzá kapcsolódó tranzakciós kötelezettséget, kezeli és nyilvántartja a követeléseket,”

 40. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.4. alpont c) alpont 28. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gazdálkodási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„28. közreműködik az ITM Igazgatás törzsadat- és jogosultsági rendszer karbantartásában,”

 41. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.4. alpont c) alpontja a következő 29–31. ponttal egészül ki:
(Gazdálkodási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„29. ellátja az ITM cégautó adó, valamint rehabilitációs hozzájárulás bevallási- és befizetéséi kötelezettségét,
30. ellátja a bírságokkal kapcsolatos központosított bevételek esetében az analitikus nyilvántartást,
31. adatot szolgáltat a Kincstár felé a bírság és késedelmi pótlék követelések időszaki állományáról, a követelésekre 
befolyt	összegekről,	illetve	a kapott	előlegekről	(túlfizetésekről).”

 42. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.3.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.6.1.3.5. Kötött Források Felhasználásának Főosztálya
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében
1. pénzügyi szempontból véleményezi a  projektek finanszírozásával kapcsolatos előterjesztéseket, 
jogszabálytervezeteket,
2.	 ellátja	 a minisztérium	mint	 kedvezményezetthez	 tartozó	 európai	 uniós,	 egyéb	 külföldi	 és	 hazai	 finanszírozású	
–  a  foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó projektek kivételével – projektek 
projektmenedzsmenti feladatait, ennek keretében:
2.1. kialakítja az eljárásjogi, szervezeti és módszertani környezetet,
2.2. a szakmai területekkel együttműködve megtervezi a projektek költségvetését,
2.3. gondoskodik a  támogatási szerződések, konzorciumi megállapodások szükséges aktualizálásáról, részt vesz 
a szállítói szerződések véleményezésében,
2.4. ellátja, illetve közreműködik a likviditási tervvel alátámasztott előlegek összegének lehívásában, és figyelemmel 
kíséri azok felhasználását,
2.5. a projektek támogatási szerződésben rögzített költségsorai tekintetében monitorozza a kiadásokat,
2.6. nyilvántartást vezet azon személyek tekintetében, akik személyi költségei munkavégzésükre való tekintettel 
elszámolható a projektek terhére,
2.7.	 elvégzi	 a  számviteli	 bizonylatok	 és	 az  elszámolást	 alátámasztó	 dokumentumok	 projekt	 szempontú	
felülvizsgálatát,
2.8. gondoskodik az elszámolhatóságot alátámasztó dokumentumok összeállításáról,
2.9. közreműködik a projektek elkülönített nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
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2.10.	 összeállítja	 és	 benyújtja	 a  projektek	 időszaki	 és	 záró	 pénzügyi	 elszámolásait,	 illetve	 közreműködik	 ezen	
feladatok elvégzésében,
2.11. egyezteti a projektek terhére elszámolt költségek analitikus nyilvántartásait a főkönyvi kivonatokkal,
2.12. koordinálja a projekteket érintő ellenőrzéseket,
2.13. adatot szolgáltat a projektek vonatkozásában a Gazdálkodási Főosztály és a szakterület részére,
3. nyilvántartja és kezeli a  Radioaktív	 Hulladékokat	 Kezelő	 Közhasznú	 Nonprofit	 Korlátolt	 Felelősségű	 Társaság 
(a továbbiakban: RHK Kft.) által megkötött szerződéseket,
4.	 pénzügyi	 szempontból	 felülvizsgálja	 az  RHK	 Kft.	 közép-	 és	 hosszú	 távú	 tervét,	 ennek	 részeként	 a  befizetési	
kötelezettségekre vonatkozó javaslatokat és a tárgyévi munkaprogramját.”

	 43.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.1.3.6. alpont	c) alpont	1. alpont	1.7. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Társasági Portfólió Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében
a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságok tekintetében – a gazdasági társaságokkal 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítás szerint – előkészíti a  közigazgatási államtitkár 
döntéseit, illetve javaslatait, ennek keretében ellátja)
„1.7.	a vezető	tisztségviselők	feletti	munkáltatói	jogok	gyakorlásával	kapcsolatos	feladatokat	a gazdasági	társaságok	
létesítő okiratában foglaltak szerint,”

 44. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.4.3. alpont c) alpontja a következő 18. alponttal egészül ki:
(Infokommunikációs Infrastruktúra- és Szolgáltatásfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„18.	 közreműködik	 és	 szakmai	 támogatást	 nyújt	 a  feladatkörébe	 tartozó	 közös	 európai	 érdeket	 szolgáló	 fontos	
projektekkel	(IPCEI)	kapcsolatos	feladatok	ellátásában.”

 45. Az SzMSz 2. függelék I.6.1.4.4. alpont a) alpont 12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„12. ellátja a szakképzésről szóló törvényben a Kormány ágazatért felelős tagja számára meghatározott feladatokat,”

 46. Az SzMSz 2. függelék I.6.2.0.2. alpont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Parlamenti Kapcsolatok Főosztály
A Főosztály feladatai)
„1. megszervezi a miniszter, illetve az államtitkárok részvételét az Országgyűlés plenáris ülésein, valamint bizottsági 
ülésein segíti munkájukat,”

	 47.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.2.0.2. alpont	11. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Parlamenti Kapcsolatok Főosztály
A Főosztály feladatai)
„11. gondoskodik az  Országgyűlés plenáris ülésére, illetve a  bizottsági ülésekre delegált minisztériumi szakértők 
állandó és eseti országgyűlési beléptetéséről, segíti a  szakértői képviseletet az  ülések helyszínén történő 
koordinálásával, a kirendelt szakértők rendelkezésére bocsátja az ülésen tárgyalásra kerülő anyagokat,”

 48. Az SzMSz 2. függelék I.6.2.0.2. alpontja a következő 16. alponttal egészül ki:
(Parlamenti Kapcsolatok Főosztály
A Főosztály feladatai)
„16.	 figyelemmel	 kíséri	 a miniszter	 feladat-	 és	 hatáskörét	 érintő,	 képviselő	 által	 benyújtott	 törvényjavaslatokat	 és	
határozati javaslatokat, ezek tárgyalása során gondoskodik az  Országgyűlés plenáris és bizottsági ülésein a  tárca 
képviselet biztosításáról.”

https://nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/1309116986/Radioaktiv-Hulladekokat-Kezelo-Koezhasznu-Nonprofit-Korlatolt-Felelossegu-Tarsasag
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 49. Az SzMSz 2. függelék I.6.2.0.3. alpont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kommunikációs Főosztály
A Főosztály feladatai)
„6. előkészíti és szükség szerint aktualizálja a szervezeten belüli információ és kommunikáció rendjéről és a miniszter 
irányítása alá tartozó intézmények nyilatkozati rendjéről szóló szabályzatot, valamint a  minisztérium által 
közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének 
rendjéről szóló szabályzatot,”

 50. Az SzMSz 2. függelék I.6.2.0.3. alpont 13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kommunikációs Főosztály
A Főosztály feladatai)
„13. kommunikációs szakmai szempontból jóváhagyja a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és 
a  kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
által előírt tervet, valamint a b) és c) pontja szerinti beszerzési, továbbá a 15. § (1) bekezdése szerinti szponzorációs 
igényeket,”

 51. Az SzMSz 2. függelék I.6.2.1.2. alpontja a következő 12–15. alponttal egészül ki:
(Kiemelt Stratégiai Projektek Koordinációs Főosztálya
A Főosztály feladatai)
„12. összefogja és koordinálja a  stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe utalt Északkelet-
magyarországi	 Gazdaságfejlesztési	 Zóna	 hosszú	 távú	 programjainak	 kidolgozásával,	 felülvizsgálatával	
összefüggésben felmerülő, szakterületeken átívelő feladatokat,
13.	 részt	 vesz	 az  Északkelet-magyarországi	 Gazdaságfejlesztési	 Zóna	 hosszú	 távú	 stratégiáinak	 kidolgozásában,	
felülvizsgálatában,
14.	 gondoskodik	 az  Északkelet-magyarországi	 Gazdaságfejlesztési	 Zóna	 hosszú	 távú	 stratégiáinak	 döntéshozatali	
fórumokra	történő	benyújtásáról,
15.	nyomon	követi	 az Északkelet-magyarországi	Gazdaságfejlesztési	Zóna	hosszú	 távú	 stratégiáinak	megvalósítási	
folyamatait.”

 52. Az SzMSz 2. függelék I.6.3. alpontja a következő I.6.3.0.2. alponttal egészül ki:
„I.6.3.0.2. Felnőttképzési Főosztály
A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1. előkészíti a  felnőttképzéshez és a  képzési támogatásokhoz kapcsolódó törvényeket, valamint azok végrehajtási 
jogszabályait (kormányrendeletek, miniszteri rendeletek),
2. közreműködik a  felnőttképzést érintő jogszabályok (a szakképzési törvény, a  köznevelési törvény, felsőoktatási 
törvény és a végrehajtási rendeleteik) módosításában, véleményezésében,
3. véleményezi a  projektekkel, az  európai uniós források tervezésével, programozással és a  programok 
végrehajtásával kapcsolatos jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket.
b)  Koordinációs feladatai körében
1. képviseli a  minisztériumot a  felnőttképzéssel és a  képzési támogatásokkal kapcsolatos feladatok tekintetében 
külső szervezetekkel történő egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági kamara, kormányhivatal, ágazati 
készségtanácsok, vállalatok stb.),
2. ellátja a felnőttképzésben az egységes minőségirányítási rendszer előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
3. kapcsolatot tart a  felnőttképzésben érintett minisztériumokkal, a  felnőttképzést folytató intézményekkel, 
gazdasági	kamarákkal	együttműködik	a  szakképzési,	 a  köznevelési	és	a  felsőoktatási	 szakterülettel,	 a Pest	Megyei	
Kormányhivatal Felnőttképzési Főosztályával,
4.	ellátja	a felnőttképzési	rendszer	stratégiai	megújításának	nyomon	követésével	kapcsolatos	feladatokat,
5. a felnőttképzési hatáskörök tekintetében ellátja a szakképzési államigazgatási szerv szakmai irányításával, illetve 
felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
6. közreműködik az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósításában,
7.	 javaslatot	 tesz	a  statisztikai	 rendszer	 folyamatos	korszerűsítésére,	az európai	uniós,	a hazai	programok	nyomon	
követéséhez szükséges indikátorrendszer igényeinek figyelembevételével,
8. ellátja a felnőttképzési államigazgatási szerv szakmai irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
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c)  Funkcionális feladatai körében
1.	 közreműködik	 a  Digitális	 Jólét	 Programban	 és	 a  Digitális	 Oktatási	 Stratégiában	 meghatározott	 feladatok	
megvalósításában,
2. javaslatot készít a felnőttképzés finanszírozására,
3. elemzi a felnőttképzők igénybevételének és feltételrendszere alakulásának helyzetét,
4. módszertani fejlesztéseket és mintaprojekteket kezdeményez és felügyel, figyelemmel kíséri és segíti a projektek 
előrehaladását, működésük tapasztalatairól elemzéseket készít,
5. ellátja a  felnőttképzők infrastrukturális fejlesztéseihez kapcsolódó tervezési, előkészítési, koordinációs, 
beszámolási feladatokat,
6. részt vesz a  felnőttképzés területén létrejövő K+F+I programok megalkotásában és a  megvalósításukkal 
kapcsolatos feladatokban,
7.	 ellátja	 a minisztérium	 felnőttképzés-fejlesztéssel	 kapcsolatos	 feladatait,	 részt	 vesz	 a  kutatás-fejlesztést	 szolgáló	
tárcaprogramok, stratégiák kidolgozásában, részt vesz a  fejlesztésekhez szükséges források tervezésében, 
a felnőttképzés-fejlesztési stratégiák készítésében,
8. közreműködik a  leghatékonyabb ösztönzési, támogatási, stratégiai módszerek kidolgozásában a  képzés 
előmozdítása érdekében,
9. javaslatot tesz a  GFA képzési alaprész vagy európai uniós forrás terhére megvalósítandó felnőttképzési 
programokra,
10. egyetértési jogot gyakorol a  GFA képzési alaprész felhasználására vonatkozó irányelvekkel, valamint a  GFA 
képzési alaprész éves felhasználására vonatkozó tervezéssel kapcsolatban,
11. a Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztállyal együttműködve javaslatot készít a szakképzési hozzájárulás 
és a képzési alaprész forrás- és felhasználási rendszerének fejlesztésére,
12. ellátja a  szakmai kezelésébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos költségvetés-tervezési, 
támogatások biztosítására, kezelésére vonatkozó szakmai feladatokat.
d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1. közreműködik az  európai uniós forrásokból támogatott felnőttképzési programok tervezésével és szakmai 
irányításával, a projektek előrehaladásának nyomon követésével, valamint a fenntartással kapcsolatos feladatokban,
2.	ellátja	a felnőttképzési	európai	uniós	társfinanszírozású	felnőttképzési	programok	szakpolitikai	felelősi	feladatait,
3.	 ellátja	 az  európai	 uniós	 forrásokból	 támogatott	 –	 a  2007–2013	 és	 2014–2020	 programozási	 időszakban	
megvalósuló – felnőttképzési programok tervezésével és szakmai irányításával, a  projektek előrehaladásának 
nyomon követésével, valamint a fenntartással kapcsolatos feladatokat,
4. részt vesz az  operatív programok felnőttképzés fejlesztést szolgáló prioritásai megvalósításának nyomon 
követésében,
5. együttműködik az  irányító hatósággal a  felnőttképzési felhívások szakmai koncepciójának kialakítása során, 
figyelembe véve az összefüggő fejlesztéseket,
6. részt vesz a  felnőttképzési projektek megvalósításával összefüggő egyeztetéseken, a  megvalósulást érintő 
egyeztetésekről,	 kötelezettségvállalásokról	 tájékoztatást	 nyújt	 az  adott	 projektre	 vonatkozóan	 döntési	 jogkörrel	
rendelkező szereplő részére a  projekt előrehaladásával, a  felmerült problémák jellegével és a  kezelésükre javasolt 
intézkedésekkel kapcsolatban,
7.	 ellátja	 a  felnőttképzés	 nemzetközi	 kapcsolataiból	 fakadó	 feladatokat,	 előkészíti	 a  felnőttképzés	 területén	
a nemzetközi	vonatkozású	szakmai	anyagokat.
e)  Egyéb feladatai körében
1. elkészíti az Országgyűlésből érkező, a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó területet érintő szóbeli és írásbeli 
kérdésekre, valamint interpellációkra vonatkozó válaszokat,
2.	választ	ad	a minisztériumhoz	érkezett	felnőttképzési	támogatási	jogi	tárgyú	beadványokra.”

 53. Az SzMSZ 2. függelék I.6.3.1.2. alpont f ) alpont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Iparszabályozási Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„6. ellátja a  stratégiai szektorokban működő vállalkozások külföldi felvásárlásával, a  magyarországi székhelyű 
gazdasági	 társaságok	 gazdasági	 célú	 védelmével	 kapcsolatos,	 jogszabály	 által	 a  belgazdaságért	 felelős	miniszter	
hatáskörébe utalt feladatokhoz kapcsolódó előkészítő feladatokat,”
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 54. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.1.3. alpont c) alpontja a következő 5. alponttal egészül ki:
(Ágazatfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
„5.	 közreműködik,	 és	 szakmai	 támogatást	 nyújt	 a  feladatkörébe	 tartozó	 közös	 európai	 érdeket	 szolgáló	 fontos	
projektekkel	(IPCEI)	kapcsolatos	feladatok	ellátásában.”

 55. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.1.3. alpont d) alpont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ágazatfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„4. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakpolitikai döntés-előkészítési 
feladatokat,”

 56. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.1.3. alpont d) alpont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ágazatfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„6. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos költségvetési feladatokat.”

	 57.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.3.2.2. alpont	b) alpont	5.	és	6. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Vállalkozásfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„5.	figyelemmel	kíséri	az Országos	Mikrohitel	Program	és	az Országos	Mikrohitel	Alap,	valamint	a Start	Garancia	Alap	
kezelését,
6. részt vesz a Start Garancia Alap kezelésének szakmai felügyeletében,”

 58. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.2.2. alpont d) alpont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vállalkozásfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„8. részt vesz az intézményi kezességi díjtámogatásokkal összefüggő szakmapolitikai feladatok ellátásában,”

 59. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.2.2. alpont d) alpont 16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vállalkozásfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„16.	a Gazdaságfejlesztési	és	Innovációs	Operatív	Program	kis-	és	középvállalkozás-fejlesztést	szolgáló	prioritásának	
szakmai felelőseként részt vesz az  Országos Vállalkozói Mentorprogram kidolgozásában, és ellátja 
a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001	azonosítószámú	kiemelt	projekt	szakmai	felügyeletét,”

	 60.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.3.2.2. alpont	d) alpontja	a következő	27–29. alponttal	egészül	ki:
(Vállalkozásfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„27.	 együttműködik	 a  mikro-,	 kis-	 és	 középvállalkozások	 környezettudatos	 működését	 elősegítő	 fejlesztési	
programok kidolgozásában,
28.	figyelemmel	kíséri	a SEED	Kisvállalkozás-fejlesztési	Alapítvány	szakmai	munkáját,
29. közreműködik az  Iparszabályozási Főosztállyal a  stratégiai szektorokban működő vállalkozások külföldi 
felvásárlásával,	a magyarországi	székhelyű	gazdasági	társaságok	gazdasági	célú	védelmével	kapcsolatos,	jogszabály	
által a belgazdaságért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatokhoz kapcsolódó előkészítő feladatok ellátásában.”
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 61. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.6.3.2.3 Stratégiai Tervezési és Program Főosztály
A Főosztály feladatai
a) Koordinációs feladatai körében
1. összehangolja a  gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek	 hazai	 gazdaságfejlesztési	 célú	 költségvetési	 előirányzataiban	 és	 további	 esetleges	 jövőbeni	 fejlesztési	
programokban megfogalmazott tervezési és végrehajtási követelményeket,
2.	 koordinálja	 az  EU	 2014–2020-ra,	 valamint	 2021–2027-re	 vonatkozó	 kohéziós	 politikájához	 kapcsolódó	
gazdaságfejlesztési stratégiák és programok elkészítését,
3. kapcsolatot tart a minisztérium társfőosztályaival, és figyelemmel kíséri, illetve részt vesz a vállalkozásokat érintő 
stratégiák, programok, projektek kidolgozásában, azokra javaslatokat, észrevételeket tesz,
4. figyelemmel kíséri és javaslatot tesz az  állami szerepvállalással működő hitel- és tőkepiaci programok 
összehangolt tervezéséért és végrehajtásáért,
5. összehangolja az  európai uniós és a  hazai forrásokra vonatkozó kombinált pénzügyi támogatások (vissza nem 
térítendő, feltételesen vissza nem térítendő, visszatérítendő és kockázati tőke forrás) rendszerének kialakítását,
b) Funkcionális feladatai körében
1. részt vesz a  jelentősebb kkv fejlesztési, vállalati adminisztrációs terhek csökkentésére irányuló és ágazati 
stratégiákhoz kapcsolódó minisztériumi kezdeményezések kialakításában,
2. stratégiai tervezési feladatkörében részt vesz a  2014–2020-as tervezési időszakra vonatkozóan 
a  Gazdaságfejlesztési	 és	 Innovációs	 Operatív	 Program	 kis-	 és	 középvállalkozás-fejlesztést	 szolgáló	 prioritásához	
kapcsolódó konstrukciók és pályázati kiírások elkészítésében,
3.	 stratégiai	 tervezési	 feladatkörében	 részt	 vesz	 a  2021–2027-es	 uniós	 tervezési	 időszakra	 vonatkozóan	
a  gazdaságfejlesztést, kis- és középvállalkozás-fejlesztést szolgáló operatív program(ok) és egyéb kapcsolódó 
tervdokumentumok szakmai tervezésében és a  dokumentumok kialakításában, a  gazdaságstratégiáért és 
szabályozásért felelős államtitkár szakpolitikai felelősségébe tartozó programok és prioritások támogatási 
konstrukcióinak elkészítésében, az értékelési és monitoring tevékenységben,
4.	részt	vesz	a GINOP	és	GINOP	Plusz	kiemelt	projektek	stratégiai	illeszkedésének	vizsgálatában,	illetve	a koncepciók	
kialakításában,
5. részt vesz a  minisztérium hitel- és tőkepiaci programjainak tervezésével, felállításával és végrehajtásával 
kapcsolatos szakpolitikai feladatokban (pl. Magyar Tőkealap; Védelmi Ipari Kockázati Tőkealap stb.)
6.	 elkészíti	 az  államtitkár	 GINOP-ra	 és	 GINOP	 Pluszra	 értékelési	 tervét,	 és	 szervezi	 az  abban	 szereplő	 értékelési	
feladatok elvégzését,
7.	 folyamatosan	 nyomon	 követi	 a  hazai	 és	 az  uniós	 értékelési	 tevékenységeket	 és	 az  értékelési	 módszertanok	
alakulását,
8.	 együttműködik	 a  Nemzeti	 Fejlesztési	 Programok	 Főosztályával	 a  térségi	 és	 helyi	 gazdaságfejlesztési	 feladatok	
vonatkozásában,
9.	ellátja	a minisztérium	képviseletét	az OECD	LEED	programjában,
10.	 koordinálja	 a  Norvég	 Alap	 és	 Svájci	 Alap	 üzleti	 infrastruktúra	 és	 vállalkozásfejlesztés	 témakörének	 szakmai	
feladatait,
11. összehangolja az állami szerepvállalással működő hitel- és tőkepiacai programok gazdaságstratégiai tervezését 
és végrehajtását,
12. ellátja a védelmi ipari beszállító-fejlesztési program kialakítását és végrehajtásának irányítását.”

 62. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.2.4. alpont a) alpontja a következő 3. és 4. alponttal egészül ki:
(Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„3. közreműködik a területfejlesztésre, központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, 
a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó szabályozás kidolgozásában,
4. közreműködik a  területfejlesztési támogatások és a  decentralizáció irányelveire, valamint a  területfejlesztést 
szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára vonatozó országgyűlési határozat kidolgozásában.”
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 63. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.2.4. alpont b) alpont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„3. közreműködik a  kiemelt térségekre vonatkozó fejlesztési programok kidolgozásában, a  kiemelt térségekre 
vonatkozó fejlesztési programok végrehajtásában, és az  e  célt szolgáló anyagi eszközöknek az  érintett 
miniszterekkel együttműködve történő felhasználásában,”

 64. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.2.4. alpont b) alpont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„9.	közreműködik	az országos	és	az országos	jelentőségű,	valamint	az országhatáron	átnyúló,	közös	koncepciók	és	
tervek kialakításában, elkészítésében,”

 65. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.2.4. alpont b) alpontja a következő 11. alponttal egészül ki:
(Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„11. közreműködik a minisztérium térségi fejlesztési tanácsokban való tagság képviseletének és az ezzel összefüggő 
feladatoknak az ellátásában.”

 66. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.2.4. alpont c) alpont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„6.	 ellátja	 a  Széchenyi	 Kártya	 Program	 miniszter	 hatáskörébe	 tartozó	 konstrukcióival	 kapcsolatos	 feladatait,	
együttműködik a Vállalkozásfejlesztési Főosztállyal a program stratégiai irányítási feladatainak végrehajtásában,”

	 67.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.3.2.4. alpont	c) alpont	9. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„9. ellátja az  intézményi kezességi díjtámogatások rendszerének szakmai feladatait, és együttműködik 
a Vállalkozásfejlesztési Főosztállyal a program stratégiai irányítási feladatainak végrehajtásában,”

 68. Az SzMSz 2. függelék I.6.3.2.4. alpont c) alpontja a következő 12–18. alponttal egészül ki:
(Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„12.	közreműködik	az EU	2021–2027-re	vonatkozó	kohéziós	politikájához	kapcsolódó	gazdaságfejlesztési	stratégiák	
és programok elkészítésében, a területi aspektusok kidolgozásában,
13. közreműködik a  térségi gazdaságfejlesztés szabályozási környezetének kialakításában és eszközrendszerének 
kidolgozásában a hazai és európai uniós fejlesztési programok vonatkozásában,
14. közreműködik közvetlen uniós források által finanszírozott programok megvalósításában,
15. közreműködik a minisztérium Balaton Fejlesztési Tanácsban való tagságával összefüggő feladataiban,
16.	ellátja	az autó-motorsport	fejlesztésekhez	kapcsolódó	források	terhére	nyújtott	támogatásokkal	összefüggésben	
a  támogatói okirat kiadásával, valamint ezek támogatói oldalon történő végrehajtásával összefüggő feladatokat, 
együttműködve a Miniszteri Kabinettel,
17.	szakmailag	figyelemmel	kíséri	az állami	szerepvállalással	megvalósuló	finanszírozási	programok	kidolgozását	és	
a  vállalkozások igényei, valamint a  piacon tapasztalt hiányosságok alapján javaslatot tesz az  egyes finanszírozási 
programok paramétereire,
18. ellátja a  Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a  Főosztályhoz mint az  előkészítésben részt vevő 
szervezeti egységhez tartozó gazdasági társaságok esetén a szakmai felügyelet kapcsán felmerülő feladatokat.”



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	37.	szám	 3593

 69. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.1.2. alpont a) alpont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Innovációs Igazgatásszervezésért Felelős Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„8. részt vesz a Nemzeti Laboratóriumok igazgatási irányításában,”

	 70.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.1.2. alpont	a) alpontja	a következő	14–20. alponttal	egészül	ki:
(Innovációs Igazgatásszervezésért Felelős Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„14.	gondoskodik	a Tudományos	és	Innovációs	Parkok	(Science	Park)	igazgatási	tervezéséről	és	előkészítéséről,	majd	
azok igazgatási tevékenységének koordinálásáról,
15. ellátja az NKFI Alap előirányzatainak tervezését, és koordinálja az NKFI Alap programstratégiájával kapcsolatos 
minisztériumi feladatokat,
16. nemzetközi és európai uniós ügyekben az  Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztállyal 
együttműködve tárcaálláspontot fogalmaz meg az előzetes döntéshozatali kérelmek kapcsán az iparjogvédelmi és 
szerzői jogi szakterületen,
17.	szakértőként	részt	vesz	az Iparjogvédelmi	Szakértői	Testület	munkájában,
18. ellátja a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács igazgatásszervezésével kapcsolatos feladatokat,
19.	 részt	 vesz	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	 tervezési	 időszak	 innovációt	 és	 kutatás-fejlesztést	 támogató	
konstrukcióinak szakmai koncepciójának előkészítésében, a  tárcaálláspont kialakításában, valamint a  programok 
értékelési és monitoring tevékenységében,
20. ellátja az  Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály stratégiai munkájának igazgatásszervezési 
támogatását.”

	 71.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.1.3. alpont	a) alpont	9. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„9. ellátja az SZTNH feletti szakpolitikai felügyelettel kapcsolatos operatív feladatokat, beszámolóra, jelentéstételre 
kötelez, emellett szakmailag támogatja a  tevékenység törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági ellenőrzését. 
Szakmai együttműködést végez a nemzetközi és európai uniós ügyekben,”

	 72.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.1.3. alpont	a) alpont	19. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„19. a  kormányzati kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitika megvalósításának érdekében – az  NKFIH-val 
együttműködve – ellátja a  tudományos és technológiai szakdiplomata hálózat kialakításával, működtetésével és 
szakmai irányításával kapcsolatos minisztériumi feladatokat,”

	 73.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.1.3. alpont	a) alpont	22. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„22.	 a  minisztérium	 képviselőjeként	 részt	 vesz	 az  Ipar	 4.0	 Nemzeti	 Technológiai	 Platform	 Szövetség,	 a  Magyar	
Formatervezési Tanács, a  Mesterséges Intelligencia Koalíció, az  5G Koalíció és a  Nemzeti Hidrogéntechnológiai 
Platform	munkájában,”

	 74.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.1.3. alpont	a) alpont	30. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„30.	véleményezi	és	kezeli	a szakpolitikai	relevanciájú,	államigazgatáson	kívülről	érkező	megkereséseket,”
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	 75.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.1.3. alpont	a) alpontja	a következő	31–34. alponttal	egészül	ki:
(Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„31. részt vesz a Nemzeti Laboratóriumok irányításában,
32.	 gondoskodik	 a  Tudományos	 és	 Innovációs	 Parkok	 (Science	 Park)	 tervezéséről	 és	 előkészítéséről,	 majd	 azok	
tevékenységének koordinálásáról,
33. elemzi a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács elé terjesztendő javaslatokat,
34.	 ellátja	 a  Kooperatív	 Doktori	 Program	 működtetésének	 szakmai	 felügyeletét,	 közreműködik	 a  program-
megvalósítással kapcsolatos szakpolitikai feladatok végrehajtásában.”

	 76.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.1.3. alpont	b) alpont	9. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Innovációért Felelős Végrehajtási és Elemzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„9. a  minisztérium képviselőjeként részt vesz az  Európai Bizottság innovatív ágazatokat érintő tanácsadó 
testületeiben, kiemelve – az  adott szakpolitikai területek szakmai támogatásával és közreműködésével – a  közös 
európai	érdeket	szolgáló	fontos	projektek	(IPCEI)	általános	koordinációját.”

	 77.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.2.1. alpont	a) alpont	3. alpont	3.1.	és	3.2. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
A Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a  szakképzésért felelős helyettes államtitkár 
tevékenységének az  ellátását, ennek keretében ellátja az  1.  melléklet 106.  §-ában rögzített titkársági feladatokat. 
Ezen túlmenően
Funkcionális feladatai körében
az európai uniós társfinanszírozású fejlesztési projektekkel kapcsolatos feladatkörében)
„3.1. közreműködik az  Európai Unió által biztosított forrásokkal – pl. az  Európai Szociális Alappal, az  Európai 
Regionális Fejlesztési Alappal és az  Európai Stratégiai Befektetési Alappal – összefüggő tárcaközi, szakpolitikai 
tervezési munkákban,
3.2. kifejleszti és működteti a projektek monitoring rendszerét, ennek keretében a kiemelt projektek tekintetében 
nyomon követi a  projektszinten rögzített szakmai elvárások teljesülését, felügyeli a  projektek számszerűsíthető 
céljainak, mérföldköveinek teljesülését, szükség esetén beavatkozást kezdeményez,”

	 78.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.2.1. alpont	b) alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
A Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a  szakképzésért felelős helyettes államtitkár 
tevékenységének az  ellátását, ennek keretében ellátja az  1.  melléklet 106.  §-ában rögzített titkársági feladatokat. 
Ezen túlmenően)
„b) Koordinációs feladatai körében
1. ellátja – a  Felnőttképzési Főosztállyal együttműködve – az  európai uniós forrásokból támogatott szakképzési 
programok	 és	 –	 a  2007–2013	 és	 2014–2020	 programozási	 időszakban	 megvalósuló	 –	 felnőttképzési	 programok	
tervezésével és szakmai irányításával, a  projektek előrehaladásának nyomon követésével, valamint a  fenntartással 
kapcsolatos feladatokat,
2.	részt	vesz	az operatív	programok	szakképzésfejlesztést	és	–	a 2007–2013	és	2014–2020	programozási	időszakban	
megvalósuló – egyes felnőttképzés fejlesztését szolgáló prioritásai megvalósításának nyomon követésében,
3. együttműködik az  irányító hatóságokkal az  éves fejlesztési keretek, szakmai koncepciók, felhívások szakmai 
tartalmának kialakítása során, figyelembe véve az összefüggő fejlesztéseket és az ágazati stratégiai célokat,
4.	 részt	 vesz	 a  projektek	 tervezésével,	megvalósításával	 összefüggő	 egyeztetéseken,	 tájékoztatást	 nyújt	 a  projekt	
előrehaladásával, a felmerült problémák jellegével és a kezelésükre javasolt intézkedésekkel kapcsolatban,
5.	 biztosítja	 a  VEKOP	 8.	 és	 GINOP-6.	 prioritás	 kiemelt	 projektjeiben	 általa	 végzett	 szakmai	 minőségbiztosítási	
feladatok megvalósításához igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználását, a bizonyító dokumentumokat 
hiánytalanul megőrzi papír alapon és elektronikusan, a  támogatási szerződésekben meghatározott időpontig 
megfelelően tárolja,
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6. az  európai uniós forrásból támogatott fejlesztési programokkal kapcsolatos feladatai ellátása körében 
rendszeresen egyeztet a  Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztállyal és a  Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztállyal,
7.	 véleményezi	 a  projektekkel,	 az  európai	 uniós	 források	 tervezésével,	 programozással	 és	 a  programok	
végrehajtásával kapcsolatos jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket.”

	 79.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.2.2. alpont	a) alpont	1.	és	2. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„1. előkészíti a szakképzéshez, a szakképzési hozzájárulás és támogatás rendszeréhez kapcsolódó törvényt, valamint 
annak végrehajtási jogszabályait (kormányrendeletek, miniszteri rendeletek),
2. közreműködik a  szakképzést érintő jogszabályok (a köznevelési törvény, felsőoktatási törvény, felnőttképzésről 
szóló törvény és a végrehajtási rendeleteik) módosításában,”

 80. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.2.2. alpont b) alpont 4. és 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„4. a  nemzeti szabvány alapján a  képzési és kimeneti követelmények, illetve a  programkövetelmények 
figyelembevételével	képzési	területenként	kidolgozza	és	közzéteszi	a tanúsítási	rendszerkövetelményeket,
5. kidolgozza a  szakképzésben alkalmazott oklevél- és bizonyítványnyomtatványt, valamint az  azok kiállításának 
alapjául szolgáló nyomtatványt, továbbá gondoskodik az  OKJ-ban meghatározott szakképesítésekhez szükséges 
bizonyítványok és nyomtatványok előállításához és forgalmazásához szükséges minisztériumi engedélyek és 
az elkészítésükre jogosult nyomda minisztériumi kijelölésének előkészítéséről,”

	 81.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.2.2. alpont	b) alpont	7. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„7.	 kapcsolatot	 tart	 a  szakképzésről	 szóló	 törvényben	 a  Kormány	 ágazatért	 felelős	 tagja	 számára	meghatározott	
feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egységekkel, a  szakképzést folytató intézményekkel, gazdasági 
kamarákkal, együttműködik a  köznevelési, a  felsőoktatási és a  felnőttképzési szakterülettel, a  megyei 
kormányhivatal oktatási főosztályaival,”

 82. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.2.2. alpont b) alpont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„10. a szakképzési hatáskörök tekintetében ellátja a szakképzési államigazgatási szerv szakmai irányításával, illetve 
felügyeletével kapcsolatos feladatokat,”

 83. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.2.2. alpont b) alpont 13. és 14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„13. ellátja a  szakképzési intézményfenntartó központ feladatellátásának irányításával, felügyeletével kapcsolatos 
feladatokat,
14. közreműködik az  egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósításában a  Szakképzési Fejlesztési és 
Támogatási Főosztállyal.”
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 84. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.2.2. alpont c) alpont 1–4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„1. előkészíti a  miniszter által megkötendő együttműködési megállapodásokat, ellátja azok formai és tartalmi 
fejlesztését,
2. előkészíti a  gazdasági kamara javaslata alapján az  országos szakmai tanulmányi versenyek versenyfelhívását 
a Hivatalos Értesítőben történő közzététel céljából,
3. előkészíti a  szakképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakmai tankönyvvé nyilvánítási eljárással és 
a szakképzési tankönyvjegyzékkel kapcsolatos döntéseket,
4. a szakképzési államigazgatási szerven keresztül működteti a szakmai vizsgák, képesítő vizsgák lebonyolításának 
és az  adatszolgáltatásnak az  informatikai támogatását és a  szakmai vizsgán, valamint a  képesítő vizsgán kiadott 
bizonyítványok központi elektronikus nyilvántartását,”

 85. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.2.2. alpont c) alpontja a következő 11. alponttal egészül ki:
(Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„11. ellátja a  szakképzés nemzetközi kapcsolataiból fakadó feladatokat, előkészíti a  szakképzés területén 
a nemzetközi	vonatkozású	szakmai	anyagokat,
11.1.	az OECD-vel	összefüggésben:
11.1.1.	 ellátja	 az  OECD-tagsággal	 összefüggő,	 a  szakképzésért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 felelősségébe	 tartozó	
feladatokat (felmérésekben való részvétel, jelentések készítése),
11.1.2.	képviseli	a szakterületet	az OECD	ülésein,	illetve	szakmai	bizottságaiban:	PIAAC	Irányítótestület	(PIAAC	BPC),	
Szakképzési Szakértői Munkacsoport (NE VET) és a  minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó alárendelt 
munkacsoportok,
11.2. az Európai Unióval összefüggésben:
11.2.1. ellátja a szakképzési képviseletet az Oktatás és képzés, Foglalkoztatási, Versenyképességi, Európa 2020 EKTB 
szakértői munkacsoportokban,
11.2.2.	 közreműködik	 a  Foglalkoztatási,	 Szociális,	 Egészségügyi	 és	 Fogyasztóvédelmi	 Tanács	 (EPSCO),	 valamint	
az  Oktatási,	 Ifjúsági	 és	 Sport	 Tanács	 (EYSC)	 üléseinek,	 a  kormánydelegáció	 mandátumának	 egyeztetésében	
a  szakképzés vonatkozásában, közreműködik az  Európai Tanács (EiT) – felelősségi körébe tartozó – témáinak 
előkészítésében, a tárgyalási mandátumok kialakításában, egyeztetésében,
11.2.3. ellátja az  OIKST munkáját előkészítő tanácsi formációkban való minisztériumi képviseletet, különös 
tekintettel az Oktatási Tanácsi Munkacsoportban (Education Committee) folyó tárgyalásokra,
11.2.4. közreműködik az Európai Bizottság ESZA Bizottságának (ESF Committee) munkájában,
11.2.5. közreműködik az  Európai Bizottság Foglalkoztatási Bizottságának (Employment Committee) munkájában, 
a  Foglalkoztatási Bizottság által tárgyalt anyagok feldolgozásában, véleményezésében, a  magyar álláspont 
kialakításában a szakképzés vonatkozásában,
11.2.6.	részt	vesz	az Európai	Szakképzés-fejlesztési	Központ	(CEDEFOP)	Igazgatótestületének	munkájában,
11.2.7.	részt	vesz	az Európai	Képzési	Alapítvány	(ETF)	Igazgatótestületének	munkájában,
11.2.8.	 ellátja	 az  Európai	 Bizottság	 Szakképzési	 Főigazgatók	 (DGVT)	 informális	 vezetői	 testületében	 a  magyar	
főigazgatói szerepkörből adódó feladatokat,
11.2.9. részt vesz az Európai Bizottság Oktatás és Képzés 2020 munkaprogramjának szakértői munkacsoportjainak 
munkájában,
11.2.10. ellátja a Refernet Nemzeti Képviselő feladataival járó kötelezettségeket,
11.2.11. ellátja az  EURES és az  ESCO (European Classification) magyarországi rendszere működtetésének 
a szakképesítéseket érintő feladatait,
11.2.12. koordinálja az Európai Tanács szakképzést érintő ajánlásainak végrehajtását,
11.3. közreműködik az  Európa 2020 Stratégia hazai végrehajtásával, az  Európai Bizottság, az  ILO, az  UNESCO 
iránymutatásaival és ajánlásaival kapcsolatos szakképzési stratégiák és jelentések, intézkedési tervek 
kidolgozásában, és részt vesz az ezzel összefüggő tárcaközi munkában,
11.4. közreműködik a  Gazdasági Vegyes Bizottságok munkáját előkészítő feladatokban, és ellátja a  szakképzés 
bilaterális kapcsolatainak fejlesztését,



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	37.	szám	 3597

11.5. ellátja a minisztérium és a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara közötti együttműködésből származó 
feladatokat,
11.6. együttműködik az  Amerikai Kereskedelmi Kamarával és más bilaterális szervezetekkel a  szakképzést érintő 
feladatokban.”

 86. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.2.3. alpont a) alpont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztály
Kodifikációs feladatai körében)
„1. közreműködik a  szakképzést, a  szakképzési hozzájárulási, valamint támogatási rendszert érintő jogszabályok 
szakmai előkészítésében, véleményezésében,”

	 87.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.2.3. alpont	b) alpont	1. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztály
Koordinációs feladatai körében)
„1. képviseli a  minisztériumot a  képzési stratégiai, szakképzés-fejlesztési, digitális módszertani és a  kapcsolódó 
nemzetközi feladatok tekintetében külső szervezetekkel történő egyeztetéseken (minisztériumok, gazdasági 
kamara, nemzetközi gazdasági kamarák, kormányhivatal stb.),”

	 88.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.2.3. alpont	b) alpont	7–9. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztály
Koordinációs feladatai körében)
„7.	 előkészíti	 és	 vizsgálja	 a minisztérium	 által	 a  gazdasági	 és	 szakmai	 kamaráknak	 átadott	 szakképzési	 feladatok	
ellátását,
8. feladatkörét érintően részt vesz az  állami szakképzési államigazgatási szerv szakmai irányításával, illetve 
felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában,
9.	 feladatkörét	 illetően	 közreműködik	 a  Digitális	 Jólét	 Programban	 és	 a  Digitális	 Oktatási	 Stratégiában	
meghatározott feladatok megvalósításában, közreműködik a szakképzési feladatok ellátásának koordinációjában,”

 89. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.2.3. alpont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztály)
„c) Funkcionális feladatai körében
1. módszertani fejlesztéseket és mintaprojekteket kezdeményez és felügyel a duális szakképzés és az ágazati képző 
központok fejlesztése érdekében, figyelemmel kíséri és segíti a  projektek előrehaladását, működésük 
tapasztalatairól elemzéseket készít,
2. figyelemmel kíséri a  projektekkel, az  európai uniós források tervezésével, programozással és a  programok 
végrehajtásával kapcsolatos folyamatokat, elérni kívánt célokat, terveket,
3.	 ellátja	 a Modern	Városok	 Program	 keretében	 a  szakképzési	 fejlesztési	 tevékenységekhez	 kapcsolódó	 tervezési,	
előkészítési, koordinációs, ellenőrzési és beszámolási feladatokat,
4. ellátja a  szakképzési centrumok tartalmi és infrastrukturális fejlesztéseihez kapcsolódó tervezési, előkészítési, 
koordinációs, beszámolási feladatokat,
5. részt vesz a szakképzés területén létrejövő K+F+I programok megalkotásában és a megvalósításukkal kapcsolatos 
feladatokban,
6. ellátja a  minisztérium szakképzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatait, részt vesz a  kutatás-fejlesztést szolgáló 
tárcaprogramok, stratégiák kidolgozásában, részt vesz a  fejlesztésekhez szükséges források tervezésében, 
a szakképzés-fejlesztési stratégiák készítésében,
7.	 közreműködik	 a  leghatékonyabb	 ösztönzési,	 támogatási,	 stratégiai	 módszerek	 kidolgozásában	 a  képzés	
előmozdítása érdekében a szakképzés területén,
8. irányelveket dolgoz ki a képzési alaprész felhasználására,
9. javaslatot tesz a  GFA képzési alaprész, fejezeti kezelési előirányzatok vagy európai uniós forrás terhére 
megvalósítandó szakképzési programokra,
10. ellátja a GFA képzési alaprész kezelésének szakmai feladatait, kapcsolatot tart az alapkezelő szervvel,
11.	a GFA	képzési	alaprészéből	egyedi	döntéssel	nyújtható	támogatások	keretében
11.1. előkészíti a miniszteri visszaigazolásokat, támogatói döntéseket,
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11.2. a  támogató döntését követően intézkedik a  szakképzési államigazgatási szerv felé a  kötelezettségvállalás 
érdekében,
12.	előkészíti	a GFA	terhére	nyújtott	támogatásról	szóló	döntést,	intézkedik	a szakképzési	államigazgatási	szerv	felé	
a  kötelezettségvállalás érdekében, szükség szerint részt vesz a  kötelezettségvállalási dokumentumok 
előkészítésében, intézkedik a  támogatási összeg folyósítása érdekében, kiállítja vagy előkészíti 
a teljesítésigazolásokat,
13. segíti és felügyeli a szakképzési államigazgatási szervnek a GFA képzési alaprésszel kapcsolatos feladatellátását,
14. tervezi és ellenőrzi a GFA képzési alaprész éves felhasználását,
15.	 közreműködik	 a  Digitális	 Jólét	 Programban	 és	 a  Digitális	 Oktatási	 Stratégiában	 meghatározott	 feladatok	
projektekben megvalósításra kerülő feladatai végrehajtásának nyomon követésében,
16. elemzéseket készít a képzési alaprész felhasználásáról,
17.	 javaslatot	 készít	 a  szakképzési	 hozzájárulás	 és	 a  képzési	 alaprész	 forrás-	 és	 felhasználási	 rendszerének	
fejlesztésére,
18. ellátja a  szakmai kezelésébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos költségvetés-tervezési, 
támogatások biztosítására, kezelésére vonatkozó szakmai feladatokat,
19. előkészíti a  gazdasági és szakmai kamarák szakképzési feladatait szabályozó megállapodásokat, vizsgálja azok 
végrehajtását, javaslatot tesz a megállapodások módosítására.”

	 90.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.4.3.2. alpont	b) alpont	7.	és	8. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Felsőoktatási Képzési Főosztály
A Felsőoktatási Képzési Főosztály funkcionális feladatai körében)
„7.	előkészíti	a külhoni	felsőoktatási	tárgyú	szerződések	szakmai	tartalmát,
8. ellenőrzi a külhoni felsőoktatási támogatások szakmai felhasználását,”

 91. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.3.2. alpont b) alpont 15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felsőoktatási Képzési Főosztály
A Felsőoktatási Képzési Főosztály funkcionális feladatai körében)
„15. közreműködik a  feladatait érintő felsőoktatási stratégiai és fejlesztési programok kialakításában, 
megvalósításában és nyomon követésében, valamint részt vesz a felsőoktatás digitalizációjához kapcsolódó szakmai 
feladatok ellátásában.”

 92. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.3.3. alpont a) alpont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„6. ellátja a  nemzeti felsőoktatási kiválóság és tehetséggondozás rendszerével, valamint a  lemorzsolódás 
csökkentésével kapcsolatos ágazati feladatokat, koordinálja a  kapcsolódó ösztöndíjprogramokat, javaslatot tesz 
azok szabályozására,”

 93. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.3.3. alpont a) alpont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„9.	kapcsolatot	tart	a duális	képzésben	részt	vevő	felekkel,	részt	vesz	a felsőfokú	duális	képzést	népszerűsítő	szakmai	
feladatokban, közreműködik a  duális képzéssel kapcsolatos döntések meghozatalában, szükség esetén 
együttműködik	a Duális	Képzési	Tanáccsal,”

 94. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.3.3. alpont a) alpontja a következő 13. alponttal egészül ki:
(Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„13. koordinálja és végzi a felsőoktatás digitalizációjával kapcsolatos ágazati feladatokat.”
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 95. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.3.4. alpont c) alpont 23. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály
A Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály funkcionális feladatai körében)
„23. közreműködik a  feladatait érintő felsőoktatási stratégiai és fejlesztési programok kialakításában, 
megvalósításában és nyomon követésében, valamint részt vesz a felsőoktatás digitalizációjához kapcsolódó szakmai 
feladatok ellátásában,”

 96. Az SzMSz 2. függelék I.6.4.3.4. alpont c) alpontja a következő 24–28. alponttal egészül ki:
(Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály
A Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály funkcionális feladatai körében)
„24. ellátja az  állam által létrehozott közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítványok fenntartásában 
működő felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos, a főosztály feladatkörébe tartozó feladatokat,
25. koordinálja a  felsőoktatási intézményt fenntartó állam által alapított közfeladatot ellátó vagyonkezelői 
alapítvány alapítói jogai gyakorlásának körébe eső ügyeket,
26. részt vesz a  felsőoktatási intézményt fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
alapítványi alapító okiratának előkészítésében,
27.	 véleményezi	 az  állam	 által	 létrehozott	 közfeladatot	 ellátó	 közérdekű	 vagyonkezelő	 vagyonkezelői	 alapítvány	
felügyelőbizottságának ügyrendjét, befektetési szabályzatát, valamint az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyását 
igénylő egyéb alapítványi dokumentumokat,
28.	ellátja	a Modern	Városok	Program	keretében	a szakterületéhez	kapcsolódó	tervezési,	előkészítési,	koordinációs,	
ellenőrzési, beszámoltatási és adatszolgáltatási feladatokat.”

	 97.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.0.1. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
„I.6.5.0.1. A Körforgásos Gazdaság Fejlesztésért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári 
Kabinet
A Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet
1. segíti a  körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár jogszabályban és 
közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását,
2. ellátja az Energetikai Innovációs Tanáccsal kapcsolatos koordinációs és titkársági feladatokat,
3. részt vesz a nemzetközi és európai uniós energia- és klímapolitikai szakterületet érintő koordinációs feladatokban, 
illetve	 kapcsolatot	 tart	 és	 folyamatos	 egyeztetéseket	 folytat	 a  Magyarország	 EU	 mellett	 működő	 Állandó	
Képviseletével.”

 98. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.0.2. alpont b) alpont 4. és 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Stratégiai Tervezési és Programozási Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:)
„4. részt vesz a  Central and South Eastern Europe Connectivity (CESEC) együttműködésben, a  földgáz és villamos 
energia projektek megvalósítása terén,
5.	 közreműködik	 a  Transzeurópai	 energiaipari	 infrastruktúrára	 vonatkozó	 iránymutatásokról	 szóló	 rendeletből	
(TEN-E	 rendelet)	 fakadó	 feladatok,	valamint	az uniós	közös	európai	érdekeket	 szolgáló	 fontos	projektekkel	 (IPCEI)	
kapcsolatos feladatok ellátásában,”

 99. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.0.2. alpont b) alpontja a következő 8. alponttal egészül ki:
(Stratégiai Tervezési és Programozási Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:)
„8.	 stratégiai	 érintettségű	 témákban	 szakmai	 támogatást	 nyújt	 a  nemzetközi	 tárgyalásokon	 és	 az  európai	 uniós	
döntéshozatalban képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításához.”
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 100. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.0.2. alpont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Stratégiai Tervezési és Programozási Főosztály
A Főosztály feladatai)
„c) Funkcionális feladatai körében:
1. kidolgozza és meghatározott időközönként felülvizsgálja a  Nemzeti Energiastratégiát, és ellátja a  monitoring 
tevékenységet,
2. felelős az Energiaunió irányításáról szóló rendelet alapján a Nemzeti Energia és Klímatervek (NEKT) elkészítéséért, 
felülvizsgálatáért – kiemelten – a Klímapolitikai Főosztály és az Energiahatékonysági Főosztály bevonásával,
3. kidolgozza a  Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát a  Klímapolitikai Főosztály bevonásával, amely javaslatokat 
dolgoz ki Magyarország 2050-re vállalt klímasemlegességének elérését célzó intézkedésekre,
4. vizsgálja a hidrogén stratégiai szintű felhasználási lehetőségeit, felel a hazai hidrogénstratégia kidolgozásáért, és 
összehangolja annak végrehajtását,
5.	 figyelemmel	 kíséri	 a  nemzetközi	 energiapolitikai	 és	 energiastratégiai	 döntéseket,	 valamint	 az  infrastruktúra	
projektek előrehaladását,
6. képviseli az energiastratégiai és az energiapolitikai ágazatot a más minisztériumok és egyéb szervek által készített 
ágazati politikák kidolgozása során,
7.	felel	az alternatív	meghajtású	járművek	elterjedését	szolgáló	fejlesztési	koncepció	kidolgozásáért,
8. kidolgozza az államtitkár feladatkörébe tartozó kiemelt projektekhez szükséges stratégiai elemzéseket,
9. elkészíti és koordinálja az államtitkár irányítása alá tartozó teljes szakterületet lefedő szakpolitikai jelentéseket és 
feladatkörét érintően közreműködik a klímapolitikával kapcsolatos jelentések elkészítésében,
10. ellátja az  európai uniós fejlesztési időszakokban az  energia- és klímapolitikát érintő szakterületi felelősségből 
adódó,	a 272/2014.	 (XI.	5.)	Korm.	rendelet	18. §-ában	meghatározott	 feladatokat,	és	a 20. §-a	szerinti	 javaslattételt	
a  GINOP	 4.	 és	 a  VEKOP	 5.	 prioritási	 tengelye	 tekintetében	 az  államtitkár	 irányítása	 alá	 tartozó	 szakfőosztályok	
bevonásával,
11. ellátja a  stratégiai tervezés fő irányvonalaiból levezetett fejlesztéspolitikai igények mentén az  energiaszektor 
fejlesztését,	modernizációját	és	dekarbonizációját	segítő	célelőirányzatok,	valamint	a zöldítési	célú	egyéb	hazai	és	
nemzetközi források szakpolitikai tervezését, fejlesztési koncepció kialakítását az  államtitkári titkárság 
szakfőosztályainak bevonásával,
12.	 felel	a KEHOP	5.	prioritási	 tengelye	 tekintetében	a 272/2014.	 (XI.	5.)	Korm.	 rendelet	18. §-ában	meghatározott	
feladatok ellátásáért,
13.	 ellátja	 az  üvegházhatású	 gázok	 kibocsátási	 jogosultságainak	 értékesítéséből	 származó	 bevételek	 esetén	 azok	
energia-	és	klímapolitikai	célú	felhasználásának	szakpolitikai	tervezését,
14. a  feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós kohéziós ügyekben ellátja az  államtitkár irányítása alá tartozó 
szakterületekhez tartozó energia- és klímapolitikai tervezési, programozás, stratégiai feladatokat, közreműködik 
a  többéves pénzügyi keretterv (MFF) és operatív programok kidolgozásában, tervezésében az  energia- és 
klímapolitikát érintő szakmai feladatok tekintetében,
15. koordinálja a  gazdasági helyreállítást és az  ellenállóképesség erősítését segítő uniós pénzügyi eszköz (RRF) 
tervezését az államtitkár felelősségi körébe tartozó energia- és klímapolitikai területen.”

 101. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.2. alpont a) alpontja a következő 5. alponttal egészül ki:
(Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„5. felel a  hidrogén – vezetékes szállítására és elosztására – vonatkozó szabályozás előkészítéséért, valamint 
a kapcsolódó témakörökben érintett kormányzati és szakmai társadalmi szervekkel való egyeztetésért.”

 102. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.2. alpont c) alpont 5. és 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„5. kidolgozza a  bányászati koncessziós politikát, felel a  bányászati koncessziókkal összefüggő döntések 
előkészítéséért, ennek keretében a  kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási 
szerv részére adatszolgáltatást teljesít a koncessziós pályázati kiírásokhoz, a koncessziós szerződésekhez, támogatja 
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a koncessziós pályázatokat értékelő Bíráló Bizottság munkáját, és gyakorolja a koncessziós szerződés teljesítésével, 
végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,
6. ellátja a földgázzal és távhővel kapcsolatos árszabályozási feladatokat,”

 103. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.2. alpont c) alpont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„10.	jóváhagyásra	felterjeszti	a miniszter	részére	a KNPA-t	érintő	–	a Költségvetési	Főosztály	által	megküldött	–	elemi	
költségvetést és éves költségvetési beszámolót,”

 104. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.2. alpont c) alpont 16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„16. véleményezi a  miniszter feladatkörébe tartozó bányászat és atomenergia területét érintő szakmai képzési, 
képesítési és vizsgakövetelményekkel összefüggő szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok tervezeteit,”

 105. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.2. alpont c) alpont 22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„22. közreműködik a  Nemzeti Energia és Klímatervek (NEKT), illetve a  Nemzeti Energiastratégia földgázipari és 
távhőszabályozási,	valamint	az atomenergia	és	bányászati	vonatkozású	részeinek	kialakításában	és	végrehajtásában,”

 106. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.2. alpont c) alpontja a következő 24–40. alponttal egészül ki:
(Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„24.	 javaslatot	 tesz	 a  feladatkörét	 érintően	 a  Svájci–Magyar	 Együttműködési	 Program,	 az  EGT	 és	 a  Norvég	
Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 munkájára, különös tekintettel a  bányászatot, távhőpiacot és gáznemű 
energiahordozókat érintő támogatási konstrukciók megtervezésére,
25. közreműködik a  hidrogénstratégia feladat- és hatáskörét érintő részeinek – hidrogén vezetékes szállítása és 
elosztása – kialakításában és végrehajtásában,
26. ellátja a  miniszter feladatkörébe tartozó atomenergia szakterületet érintő szakmai képzési, képesítési és 
vizsgakövetelményekkel kapcsolatos jogalkotási feladatokat,
27.	ellátja	a miniszter	rendelkezési	jogába	tartozó	KNPA-val	összefüggő	jogszabályban	meghatározott	és	a miniszter	
hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, ennek keretében a  tervezési, beszámolási feladatok ellátásában, 
valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás véleményezésében,
28.	gondoskodik	a KNPA-val	kapcsolatos	jogszabályok	tervezeteinek	előkészítéséről,
29.	 kialakítja	 a  KNPA	 pénzeszközeinek	 szabályszerű	 felhasználásához	 szükséges	 eljárásjogi,	 szervezeti	 és	
módszertani környezetet (ide nem értve a számviteli szabályozást),
30.	 elkészíti	 a  KNPA	 havi	 előirányzat-felhasználási	 és	 likviditási	 tervét,	 valamint	megküldi	 a Magyar	 Államkincstár	
részére,
31.	 elvégzi	 a  KNPA	 és	 az  RHK	 Kft.	 közötti	 finanszírozási	 keretszerződés,	 valamint	 az  éves	 támogatási	 szerződések	
tervezetének előkészítését és jóváhagyásra történő előterjesztését,
32. nyilvántartja és kezeli az RHK Kft. által megkötött szerződéseket,
33.	ellátja	a KNPA-ból	finanszírozandó	tevékenységek	közép-	és	hosszú	távú	terveinek	és	ezek	részeként	a befizetési	
kötelezettségekre vonatkozó javaslatoknak az előkészítését,
34.	 ellátja	 a  KNPA-t	 érintő	 belső	 és	 külső	 ellenőrzésekhez	 kapcsolódó	 pénzügyi	 tárgyú	 adat-	 és	
információszolgáltatási feladatokat, ezzel összefüggésben intézkedési tervet készít, és felel annak nyomon 
követéséért,
35.	 ellátja	 a  KNPA-ból	 finanszírozott	 –	 az  éves	 költségvetési	 törvényben	 nevesített	 –	 feladatok	 ellenjegyzési,	
érvényesítési és utalványozási feladatait, valamint felel a pénzügyi teljesítések lebonyolításáért,
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36.	gondoskodik	a KNPA	követeléskezelésével	kapcsolatos	feladatok	ellátásáról,
37.	 ellátja	 a  KNPA	 Szakbizottságának	 működésével	 kapcsolatos	 döntés-előkészítési,	 ügyviteli	 és	 titkársági	
feladatokat,
38.	 ellátja	 a  KNPA-ból	 az  ellenőrzési	 és	 információs	 célú	 önkormányzati	 társulásoknak	 nyújtott	 támogatásokkal	
kapcsolatos feladatokat,
39.	 koordinálja	 a  KNPA	pénzügyi	 felhasználásával	 kapcsolatos,	 a minisztériumot	 érintő	 egyeztetési	 és	 előkészítési	
folyamatokat,
40.	 ellátja	 a  KNPA	 költségvetési	 tervezésével,	 a  beszámoló	 összeállításával	 összefüggő	 szakmai,	 valamint	
zárszámadási feladataival kapcsolatos feladatokat.”

	 107.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.1.3. alpont	a) alpont	1. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„1. előkészíti – a  jogharmonizációs kötelezettségek, valamint a  nemzeti stratégiák alapján, tagállami jogkörben 
felmerülő	 –	 a  villamosenergia,	 megújuló	 energiaforrások,	 elektromobilitás	 tárgyú,	 a  behozott	 kőolaj	 és	
kőolajtermékek biztonsági készletezéséhez, az  üzemanyagok minősítéséhez és forgalmazásához kapcsolódó 
jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét, a társfőosztályok szakmai közreműködése mellett,”

	 108.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.1.3. alpont	a) alpontja	a következő	7. alponttal	egészül	ki:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„7.	 felel	 a  hidrogén-technológiák	 villamosenergia-rendszerbe	 történő	 integrálására	 és	 közlekedési	 célú	
felhasználására vonatkozó szabályozás előkészítéséért, valamint a kapcsolódó témakörökben érintett kormányzati 
és szakmai társadalmi szervekkel való egyeztetésért.”

 109. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.3. alpont c) alpont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„1.	 biztosítja	 a  helyettes	 államtitkár	 feladatkörébe	 tartozó	 villamosenergia,	megújuló	 energia	 és	 elektromobilitási	
ügyekben a jogszerűséget,”

 110. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.3. alpont c) alpont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„11. közreműködik a Nemzeti Energia és Klímatervek (NEKT) és a Nemzeti Energiastratégia feladat- és hatáskörébe 
tartozó részeinek kialakításában és végrehajtásában,”

 111. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.3. alpont c) alpontja a következő 14–18. alponttal egészül ki:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„14. közreműködik a  hidrogénstratégia feladat- és hatáskörét érintő részeinek kialakításában és végrehajtásában 
a  hidrogén-technológiák	 villamosenergia-rendszerbe	 történő	 integrálása	 és	 közlekedési	 célú	 felhasználása	
tekintetében, felhasználása tekintetében,
15. ellátja a CEF Energia programjával összefüggő irányító hatósági feladatokat,
16. gondoskodik a költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó CEF Energia program pályázati kérelmeire vonatkozó 
szakpolitikai támogathatósági elemzés elkészítéséről és a szakpolitikai hozzájárulás megadásáról,
17.	gondoskodik	a CEF	Energia	projektekkel	kapcsolatos	kormány-előterjesztések	előkészítéséről,
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18. a költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó CEF Energia projekttel összefüggő közbeszerzés és az  ezekhez 
kapcsolódó,	 a  Kbt.	 hatálya	 alá	 nem	 tartozó	 beszerzések	 tekintetében	 támogathatósági	 szempontú	 vizsgálatot	
végez.”

 112. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.3. alpont d) alpont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
„1.	 előkészíti	 a  helyettes	 államtitkár	 feladatkörébe	 tartozó,	 villamosenergia,	 megújuló	 energia,	 elektromobilitás,	
kőolaj	tárgyú	jogszabályokra	vonatkozó	jogharmonizációs	javaslatokat,”

	 113.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.1.3. alpont	d) alpont	7. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
„7.	javaslatot	tesz	feladatkörét	érintően	a Svájci–Magyar	Együttműködési	Program,	az EGT	és	a Norvég	Finanszírozási	
Mechanizmusok	2014–2021	munkájára,	különös	 tekintettel	a megújuló	energiára	és	elektromobilitásra	vonatkozó	
támogatási konstrukciók megtervezésére,”

 114. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.3. alpont d) alpont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
„10.	 ellátja	 a  feladatkörébe	 tartozó	Transzeurópai	 energiaipari	 infrastruktúrára	 vonatkozó	 iránymutatásokról	 szóló	
rendeletből (TEN-E rendelet) fakadó feladatokat, valamint az  uniós közös európai érdekeket szolgáló fontos 
projektekkel	(PCI)	kapcsolatos	feladatokat,	és	képviseli	a feladatkörébe	tartozó	magyar	álláspontot,”

 115. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.3. alpont d) alpontja a következő 12. alponttal egészül ki:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
„12. ellátja az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programjának (LIFE) Tiszta energiára való átállás 
Alprogramjával kapcsolatosan a nemzeti kapcsolattartói feladatokat, valamint részt vesz a kapcsolódó európai uniós 
üléseken.”

 116. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.1.3. alpont e) alpont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„1. részt vesz a villamos energiával kapcsolatos nemzetközi szervezetek és a regionális kormányközi (V4) és egyéb 
szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai feladatok ellátásában, kialakítja és képviseli a  villamos 
energiával,	megújuló	energiával,	elektromobilitással	kapcsolatos	magyar	álláspontot,”

	 117.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.1.3. alpont	e) alpont	3. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Villamosenergia Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„3. feladatkörét érintően ágazati szempontból véleményezi a más minisztériumok és egyéb szervek által előkészített 
jogszabálytervezeteket, kormány-előterjesztések tervezeteit.”
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 118. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.2. alpont a) alpont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Dekarbonizációs Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„3. felel az energiahatékonyságot érintő szabályozás előkészítéséért,”

 119. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.2. alpont e) alpont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Dekarbonizációs Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„10.	 közreműködik	 az  üvegházhatású	 gázok	 kibocsátási	 jogosultságainak	 értékesítéséből	 származó	 bevételek	
allokálásának épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő szakpolitikai tervezésében, valamint 
teljesíti a kvótaértékesítéssel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettséget,”

 120. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.2. alpont e) alpont 14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Dekarbonizációs Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„14.	 közreműködik	 a  Magyar	 Állam	 tulajdonába	 tartozó,	 az  európai	 uniós	 és	 nemzetközi	 jog	 alapján	 keletkezett	
üvegházhatású	 gáz	 kibocsátási	 jogosultságok	 értékesítésében,	 ideértve	 a  projekt	 alapú	 kvótaértékesítést	 is,	
ezzel  kapcsolatban	 részt	 vesz	 a  potenciális	 kvótavásárlókkal	 tartandó	 egyeztetéseken,	 tájékoztatást	 nyújt	
a kvótabevételek felhasználását érintő hazai jogszabályokról és kötelezettségekről,”

 121. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.2. alpont e) alpont 20. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Dekarbonizációs Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„20. ellátja a  feladatkörét érintő, a  nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályi kötelezettségeken alapuló 
jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a  jelentésekhez szükséges adatok bekéréséről és 
leadásáról, előkészíti a szükséges kimutatásokat, közleményeket, előrejelzéseket, jelentéseket, adattartalmakat,”

 122. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.2. alpont f ) alpontja a következő 3. alponttal egészül ki:
(Dekarbonizációs Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„3.	közreműködik	a Zöld	Busz	Program	megvalósításából	fakadó	feladatok	ellátásban.”

 123. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.3. alpont a) alpont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„3. felel a  klímapolitika területéhez tartozó nemzetközi szabályozásból – különösen az  ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéből,	 a  Párizsi	Megállapodásból,	 valamint	 az  ózonréteg	 védelméről	 szóló	 Bécsi	 Egyezményből	 és	
az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyvből és annak Kigali Módosításából – fakadó hazai 
jogszabályalkotásért,”

 124. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.3. alpont a) alpontja a következő 6. alponttal egészül ki:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„6. felel a  nemzetközi klímafinanszírozás hazai szabályozásáért, ideértve a  vonatkozó nemzetközi szervezetekkel 
kapcsolatos szabályozási feladatokat.”
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 125. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.3. alpont b) alpont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„5. koordinálja és felügyeli az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményhez kapcsolódó hazai feladatok végrehajtását,”

 126. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.3. alpont b) alpont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„11.	 koordinálja	 a  Strukturális	 Reform	 Támogatási	 Program	 keretében	 megvalósuló	 hazai	 klímapolitikai	 tárgyú	
projekteket,”

	 127.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.2.3. alpont	d) alpont	8. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Nemzetközi és európai uniós feladatai körében)
„8. ellátja Magyarország képviseletét a Zöld Klíma Alap (GCF) döntéshozó testülete ülésein,”

 128. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.3. alpont d) alpont 16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Nemzetközi és európai uniós feladatai körében)
„16.	 közreműködik	 a  2003/87/EK	 Irányelv	 10c.  cikkében	 rögzített	 derogációs	 támogatási	 mechanizmussal,	
a 10d. cikkében rögzített Modernizációs Alappal és a 10a. cikk (8) bekezdésében rögzített uniós Innovációs Alappal 
kapcsolatos feladatok ellátásában.”

 129. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.3. alpont e) alpont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„11.	közreműködik	a többéves	pénzügyi	keretterv	(MFF)	tervezésében,	és	gondoskodik	az Igazságos	Átmenet	Alap	(JTF)	
vonatkozásában a klímapolitikát érintő feladatkörébe tartozó feladatokról,”

 130. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.3. alpont e) alpont 13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„13. közreműködik az  Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programjának (LIFE) Éghajlat-politikai 
Alprogramjával kapcsolatos szakterületi, szakmai feladatok ellátásában a tervezés, pályázatkiválasztás és ellenőrzés 
területén, ellátja az  Éghajlat-politika Alprogrammal kapcsolatosan a  nemzeti kapcsolattartói feladatokat és 
az  állandó bizottsági üléseken való képviseletet, valamint ellátja a  szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű 
előirányzatokkal kapcsolatos szakpolitikai feladatokat,”

 131. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.3. alpont e) alpont 19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„19. részt vesz a  feladatköréhez tartozó tárcaközi bizottságok, munkabizottságok munkájában, beleértve az  EKTB 
Európai Zöld Megállapodás szakértői csoportban való részvételt,”
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 132. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.3. alpont e) alpont 24. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„24.	 közreműködik	 a  Nemzeti	 Energia	 és	 Klímatervek	 (NEKT)	 klímapolitikai	 vonatkozású	 részeinek	 kialakításában,	
és a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia kidolgozásában, illetve véglegesítésében,”

 133. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.3. alpont e) alpont 25. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Klímapolitikai Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„25.	ellátja	a 2003/87/EK	irányelv	10c. cikkében	rögzített	derogációs	támogatási	mechanizmusból	és	a 10d. cikkében	
rögzített Modernizációs Alapból megvalósuló és megvalósítandó programokkal kapcsolatos koordinációs 
feladatokat,”

 134. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.4. alpont a) alpontja a következő 4. alponttal egészül ki:
(Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
A Hatóság feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„4. a jogszerű és egységes joggyakorlat kialakulásának elősegítése érdekében a jogalkotásért felelős Klímapolitikai 
Főosztály felé szakmai javaslatokkal él az emisszió-kereskedelmi rendszerrel kapcsolatban.”

	 135.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.2.4. alpont	c) alpontja	a következő	6.	és	7. alponttal	egészül	ki:
(Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
A Hatóság feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„6. ellátja az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerében a  térítésmentes kibocsátási egységek kiosztásával 
kapcsolatos feladatokat,
7.	 ellátja	 a  2003/87/EK	 irányelv	 10c.  cikke	 szerinti	 derogáció	 2021–2030-as	 időszakra	 vonatkozó	 kiosztással	
kapcsolatos feladatokat.”

 136. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.2.4. alpont d) alpont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
A Hatóság feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„8. felügyeli a  hazai emisszió-kereskedelmi rendszer működését, és ellátja az  emisszió-kereskedelmi rendszer 
működtetésével kapcsolatos egyéb feladatokat,”

	 137.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.2.4. alpont	d) alpontja	a következő	11–17. alponttal	egészül	ki:
(Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
A Hatóság feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„11. előkészíti a  feladatkörét érintő kérdésekben az  Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerét érintő 
tájékoztatásokat,	útmutatásokat,	és	gondoskodik	azok	érintettek	részére	történő	közzétételéről,	megküldéséről,
12. együttműködik az  Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén belüli hitelesítő szervezetek 
akkreditációjával kapcsolatban felmerülő feladatok ügyében a Nemzeti Akkreditálási Hatósággal,
13. a  hazai és nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a  feladatköréhez tartozó 
ügyekben előkészíti a szükséges kimutatásokat, közleményeket, előrejelzéseket, jelentéseket, adattartalmakat,
14. ellátja a  feladatkörét érintő, a  nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályi kötelezettségeken alapuló 
jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a  jelentésekhez szükséges adatok bekéréséről és 
leadásáról,
15. a  feladatköréhez tartozó ügyekben elkészíti az  EU és más nemzetközi szervezetek részére a  szakmai 
beszámolókat, adatszolgáltatásokat, részt vesz a  feladatköréhez tartozó nemzetközi és európai uniós intézmények 
munkájában, munkacsoportjaiban,
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16. szakmai együttműködés keretében együttműködik más szervekkel, hatóságokkal és a  társadalom, valamint 
a  versenyszféra széles rétegeivel az  éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése és káros folyamatai elleni 
védelem érdekében,
17.	a feladatkörét	érintő	kérdésekben	közreműködik	az európai	uniós	és	nemzetközi	klímapolitikai	tárgyalásokhoz	
kapcsolódó hazai álláspontok kialakításában.”

 138. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.6.5.3.2. Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály
A Főosztály
a) Kodifikációs feladatai körében
1. felel a tárca felelősségi körébe tartozó fenntartható fejlődéssel, valamint a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos 
szabályozás szakmai előkészítéséért, valamint a  kapcsolódó témakörökben érintett kormányzati és szakmai 
társadalmi szervekkel való egyeztetésért,
2. szakmailag előkészíti a miniszter mint a Kormány víziközmű-szolgáltatásért felelős tagjának hatáskörébe tartozó 
szabályozásokat, így különösen a  víziközmű-szolgáltatás közszolgáltatási tevékenységről, valamint a  víziközmű-
szolgáltatáshoz és a  víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenység szabályozásáról szóló 
jogszabályokat,
3. szakmailag véleményezi, egyezteti és összehangolja a  Belügyminisztérium által a  víziközmű-szolgáltatás 
gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról készített előterjesztéseket,
4. felel a  főosztály feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek, előterjesztések, jelentések, tájékoztatók, valamint 
a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért.
b) Koordinációs feladatai körében
1. koordinálja a  víziközmű-szolgáltatásért való felelősségre figyelemmel hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében 
a szemléletformálási programokat, illetve ezek fejlesztését és szervezését,
2. biztosítja a  minisztérium részvételét a  víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége körében a  települési 
önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban,
3. szervezi és koordinálja a  fenntartható fejlődéssel, valamint a  vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos ügyek 
elterjesztését, felel a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó környezettudatos szemléletformáló pályázatok, projektek 
szakmai tartalmának kialakításáért, továbbá együttműködik az  érintett minisztériumokkal, más kormányzati 
szervekkel és operatív programokkal az e célokat elősegítő fejlesztések előkészítésében,
4. a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával a környezettudatos szemléletformálási feladatai körében kidolgozza 
a  szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésére és a  termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó 
éves kommunikációs tervet,
5. kidolgozza a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó környezettudatos szemléletformálás hatékony eszközeit,
6. a  Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával felel a  gyártókkal, a  gyűjtőkkel és hasznosítókkal, továbbá a  piac 
egyéb szereplőivel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos országos kommunikációs akciók kidolgozásáért, valamint 
elemzéseket készít az egyes akciók hatékonyságáról, eredményeiről,
7.	 a  Kommunikációs	 Főosztály	 jóváhagyásával	 kidolgozza	 és	 fejleszti	 a  főosztály	 feladat-	 és	 hatáskörébe	 tartozó	
szakterületekhez kapcsolódó szemléletformálási stratégiákat,
8. a  fenntartható fejlődéssel, valamint a  vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos feladatkörében részt vesz 
a  gazdaságstratégiával összefüggő döntések meghozatalának előkészítésében, ezek végrehajtását figyelemmel 
kíséri,
9. felel a  fenntartható fejlődéssel, valamint a  vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos stratégiai tervezési 
folyamatokért, koordinálja a  tárca ezzel összefüggő hazai és nemzetközi feladatait, különös tekintettel a  Nemzeti 
Fenntartható	 Fejlődési	 Keretstratégia	 végrehajtásával,	 felülvizsgálatával,	 megújításával	 kapcsolatos	 feladatokra,	
valamint felel a  kormányzati fenntartható fejlődési stratégia elkészítéséért, továbbá a  kormányzati és szakmai 
társadalmi szervekkel való egyeztetésért,
10.	közreműködik	az ENSZ	Fenntartható	Fejlődési	Céljai	(SDG),	különösen	a vállalati	fenntarthatósággal	kapcsolatos,	
a fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozó cél hazai megvalósításában,
11.	 felel	 az  EU	 Integrált	 Termék	 Politika/Fenntartható	 Fogyasztás	 és	 Termelés	 (IPP/SCP)	 munkacsoportjában	
a szakmai feladatok ellátásáért, a magyar álláspont kialakításáért és képviseletéért,
12. felel a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal való szakmai kapcsolattartásért,
13. felel a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (Agenda 2030) nemzeti végrehajtásának koordinációjáért.
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c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1. felel az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv felülvizsgálatával és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátásáért, együttműködve az érintett társminisztériumokkal,
2. részt vesz a  szakmai főosztályokkal együttműködve az  európai uniós döntéshozatali eljárásokban képviselendő 
tárgyalási álláspont kialakításában és képviseletében,
3.	 felel	 a  KEHOP	 2.	 prioritási	 tengely	 tekintetében	 a  272/2014.	 (XI.	 5.)	 Korm.	 rendelet	 18.  §-ában	meghatározott	
feladatok	ellátásáért,	és	ellátja	a víziközmű-szolgáltatás	 tekintetében	a szakpolitikai	 felelős	 feladatait	a 2021–2027	
programozási időszakban egyaránt,
4.	 ellátja	 az  EU	 2021–2027	 közötti	 többéves	 pénzügyi	 keretének	 tervezésével	 és	 végrehajtásával	 összefüggő,	
valamint a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz víziközmű-szolgáltatást érintő szakpolitikai feladatokat,
5.	 részt	vesz	az NFP	Nemzeti	Fejlesztési	Programiroda	Nonprofit	Korlátolt	Felelősségű	Társaság	bevonásával	az EU	
vagy	 más	 nemzetközi	 szervezet	 felé	 vállalt	 kötelezettséggel	 összefüggő,	 KEHOP	 terhére	 finanszírozott	
szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint az  ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggő feladatok 
megvalósításában,
6. kapcsolatot tart a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi ügyek tekintetében az  illetékes irányító 
hatósággal, közreműködik az  európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó 
javaslatok kidolgozásában,
7.	 részt	 vesz	 a  fenntartható	 fejlesztési	 tárgyú,	 valamint	 a  vállalati	 fenntarthatósággal	 kapcsolatos	 nemzetközi	
projektekben,
8. ellátja az EU fenntartható fejlődési stratégiájával összefüggő, valamint a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos 
szakmai feladatokat,
9. ellátja a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (Agenda 2030) uniós végrehajtásával összefüggő feladatokat,
10. részt vesz az EU, az ENSZ vonatkozó testületeivel, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
vállalati fenntarthatósággal foglalkozó munkaszervezeteivel való együttműködésben,
11. részt vesz a  főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a  kapcsolódó nemzetközi 
munkacsoportokban,
12. ellátja a  körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályok 
vonatkozásában a nemzetközi koordinációs feladatokat szükség szerint a szakmai főosztályok bevonásával,
13. részt vesz – a  szakmai főosztályokkal együttműködve – az  európai uniós döntéshozatali eljárásokban 
képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában és képviseletében,
14. ellátja az EKTB Agenda 2030 szakértői csoport vezetését, a vonatkozó munkacsoportüléseken való részvételt és 
az ezekre készülő tárgyalási álláspontok kidolgozását.
d) A szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint az  ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben az európai 
uniós tagságból adódó, valamint más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségek megvalósításának 
folyamatos	koordinációjával	és	ellenőrzésével	kapcsolatos	feladatokat	lát	el,	úgymint
1. fenntartja, és szükség szerint felülvizsgálja a projektkoordinációs feladatainak infrastrukturális feltételrendszerét, 
ezzel kapcsolatosan közreműködik jogszabályjavaslatok, illetve jogszabály-módosítások kidolgozásában,
2. együttműködik a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint az  ivóvízminőség-javító beruházások tekintetében 
hatáskörrel	 rendelkező	 irányító	 hatósággal,	 továbbá	 az NFP	Nemzeti	 Fejlesztési	 Programiroda	Nonprofit	 Korlátolt	
Felelősségű Társasággal, valamint összehangolja azok feladatait,
3. részt vesz a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint az  ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben 
a kormányzati beavatkozások kidolgozásában,
4.	 koordinálja	 a  derogációs	 határidővel	 érintett,	 KEHOP	 pályázattal	 még	 nem	 rendelkező	 agglomerációk	
beruházásainak projektként történő megindítását,
5. nyomon követi az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt, a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, 
valamint ivóvízminőség-javító beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek végrehajtását az  irányító hatóság 
illetékes szervezeti egységével együttműködve,
6. folyamatosan elemzi az  önkormányzatok európai uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházásaival 
összefüggésben felmerülő problémákat, szükség esetén intézkedési tervet dolgoz ki, mely alapján a  beruházások 
végrehajtását akadályozó problémák egyértelműen és rövid idő alatt beazonosíthatók, és ennek megfelelően 
a (további) intézkedés szükségessége megállapítható,
7.	a beruházások	végrehajtását	akadályozó	problémák	beazonosítását	követően	beavatkozást	kezdeményez	az arra	
kizárólagosan feljogosított szervezetnél,
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8. a  beruházások végrehajtását akadályozó problémák beazonosítását követően (további) kormányzati 
intézkedéseket, jogszabály-módosításokat, jogszabálytervezeteket készít elő, kezdeményezi a  nem megfelelően 
előrehaladó projektek Kormány általi saját hatáskörbe vonását,
9. a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben kapcsolatot tart 
a  támogatási konstrukció szakmai tartalmában érintett minisztériummal, különös tekintettel 
a Belügyminisztériumra,
10. a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben kapcsolatot 
tart az érintett önkormányzatokkal, kedvezményezettekkel,
11. együttműködik a  társfőosztályokkal a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint ivóvízminőség-javító 
beruházások derogációs határidőre történő megvalósításának érdekében,
12. eleget tesz az ivóvízminőség-javító beruházásokkal kapcsolatos éves jelentéstételi kötelezettségének.
e) Funkcionális feladatai körében
1.	 felel	 a  szakmai	 kezelésébe	 tartozó	 fejezeti	 kezelésű	 előirányzat	 terhére	 nyújtott	 támogatásokkal	 kapcsolatos	
döntés előkészítéséért, döntésre történő felterjesztéséért,
2. részt vesz a  hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó kommunikációs projektek kidolgozásában a  Körforgásos 
Gazdaság Elszámolási Főosztállyal együttműködve,
3.	a hulladékgazdálkodáshoz	kapcsolódó	kommunikációs	akciókról,	 illetve	pályázati	kiírásokról	tájékoztatást	nyújt,	
lakossági kommunikációt folytat a Kommunikációs Főosztály jóváhagyásával,
4. részt vesz a fenntartható fejlesztési területhez tartozó európai uniós feladatok ellátásával kapcsolatos szabályozás 
vonatkozásában	 a  2021–2027	 közötti	 időszakra	 vonatkozó	 európai	 fejlesztési	 keret	 felhasználásához	 szükséges	
tervek kialakításában,
5.	 közreműködik	 az  ENSZ	 Fenntartható	 Fejlődési	 Céljai	 (SDG)	 indikátorrendszerének	 kidolgozásában	 és	
működtetésében a KSH-val együttműködve,
6.	 részt	 vesz	 a  Modern	 Városok	 Program,	 valamint	 egyes,	 településfejlesztési	 programok	 főosztályt	 érintő	
feladatainak végrehajtásában.
f ) Egyéb feladatai körében
1. felel a  nemzetközi beruházási együttműködések elősegítéséért, közreműködik közös nemzetközi projektek 
kialakításában,
2. részt vesz a  víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége körében a  települési önkormányzatok és a  fogyasztók 
érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban,
3. felel a  minisztérium hatáskörébe tartozó, víziközmű-szolgáltatásokhoz kapcsolódó árszabályozási feladatok 
ellátásáért,
4. részt vesz a víziközmű-szolgáltatást érintő kormányzati programok, mintaprojektek előkészítésében,
5. felel a víziközmű-szolgáltatás biztonságos feladatellátása szempontjából kiemelten fontos területek figyelemmel 
kíséréséért, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,
6. a  víziközmű-szolgáltatás területén szakmai kapcsolatot tart a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatallal, és figyelemmel kíséri annak tevékenységét. Javaslatot tesz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal részére a  víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában vezetett nyilvántartások adattartalmára, és a  miniszter 
ez irányú	feladataival	összefüggésben	igénybe	veszi	azokat,
7.	 szakmai,	 gazdaságossági,	 hatékonysági	 összesítéseket	 és	 elemzéseket	 készít	 a  víziközmű-szolgáltatással	
kapcsolatos szabályozás, az ezzel kapcsolatos díjak rendszere vonatkozásában, illetőleg az éves költségvetéssel való 
kapcsolatukkal összefüggésben, továbbá e  hatásköre gyakorlásával összefüggésben részt vesz a  költségvetési és 
zárszámadási tervezetek előkészítésében és véleményezésében,
8. ellátja a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó területek fejlesztésével, szolgáltatásaival összefüggő feladatokat,
9. részt vesz a  víziközművek vonatkozásában – az  érintett társminisztériumokkal (Belügyminisztérium, Emberi 
Erőforrások	 Minisztériuma,	 Pénzügyminisztérium)	 közösen	 –	 a  derogációs	 határidővel	 érintett	 feladatok	
szabályozásának és intézkedési terveinek kidolgozásában, szükség szerint ezek végrehajtásának ellenőrzésében,
10.	 részt	 vesz	 a  KEHOP	 és	 a  megvalósítását	 szolgáló	 pályázati	 rendszer	 kidolgozásában	 –	 különös	 tekintettel	
a  Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése prioritási tengelyre –, ennek 
keretén belül átülteti a  meglévő indikátor és értékelési rendszert a  hazai forrásrendszerre a  fejlesztések 
hatékonyságának, eredményességének objektív mérése érdekében; egységesen alkalmazható, mérhető mutatókat 
határoz meg a  következő pénzügyi ciklus vonatkozásában, együttműködve az  irányító hatósággal, és ellátja ezen 
feladatokat	a 2021–2027	programozási	időszakban,
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11.	 a  víziközmű-szolgáltatás	 területén	 szakmai	 kapcsolatot	 tart	 fenn	 az  NFP	 Nemzeti	 Fejlesztési	 Programiroda	
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, és ellátja a  szakmai irányítással kapcsolatos tevékenységet, 
együttműködve a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel,
12. együttműködik a  víziközmű-szolgáltatást érintő feladatok ellátása terén a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter illetékes szervezeti egységeivel,
13. felelős a többségi állami tulajdonban álló víziközmű gazdasági társaságok szakmai irányításáért,
14. részt vesz a  Svájci, az  EGT és a  Norvég Alap finanszírozási mechanizmusok munkájában, különös tekintettel 
a  víziközmű-szolgáltatás területére, közreműködik az  ezekkel összefüggő támogatási konstrukciók 
megtervezésében,
15.	részt	vesz	a Modern	Városok	Program	keretében	a szakterületi	illetékességébe	tartozó	véleményezési	feladatok	
ellátásában.”

 139. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.6.5.3.3. Hulladékgazdálkodási Főosztály
A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1. részt vesz a  tárca rezsicsökkentésre, nonprofit közszolgáltatásra, illetve az  egyes közszolgáltatások általános 
szabályozására vonatkozó jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében,
2. szakmailag előkészíti a  miniszter mint a  Kormány hulladékgazdálkodásért, valamint hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős tagjának hatáskörébe tartozó szabályozásokat, 
így  különösen a  hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére és a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításának, alkalmazásának, alkalmazása ellenőrzésének és 
megfizetésének feltételeit meghatározó jogszabályokat,
3. szakmailag előkészíti az EU Körforgásos gazdaság csomaggal kapcsolatos, a hulladékgazdálkodási szakterületet 
érintő jogszabályokat, a Gyártói Felelősség és Hulladékhasznosítási Főosztály bevonásával,
4. felel az  Európai Unió hulladékgazdálkodási jogszabályainak harmonizálásáért a  Gyártói Felelősség és 
Hulladékhasznosítási Főosztály feladatkörébe tartozó hulladékáramok kivételével,
5. felel a  hulladékkezelés technikai követelményeinek, a  kezelő létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 
műszaki szabályai meghatározásáért,
6. felel az  országos hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi hatósággal, a  területi hulladékgazdálkodási és 
környezetvédelmi hatósággal és a  minisztérium további érintett önálló szervezeti egységeivel együttműködve 
a  hulladékgazdálkodást érintő egyes környezetvédelmi szabályozó eszközökre (hulladéklerakási járulék, 
hulladékgazdálkodási	 biztosíték-	 és	 biztosításadás,	 valamint	 a  gazdátlan	 hulladékgazdálkodási	 vonatkozású	
környezeti terhek kezelésére történő környezetvédelmi céltartalék), valamint ezek módosítására vonatkozó 
javaslatok előkészítéséért,
7.	 felel	 a  hulladékgazdálkodási	 szakterületet	 érintő,	 jogalkotással	 összefüggő	 javaslatok	 és	 megkeresések	
tekintetében a koordinációért.
b) Koordinációs feladatai körében a  minisztérium további érintett önálló szervezeti egységeivel együttműködve 
részt vesz a  hulladékgazdálkodási szakterületet érintő, a  zöldgazdaság fejlesztéséhez és a  zöld ipari innovációhoz 
kapcsolódó, minisztériumon belüli feladatok ellátásában és szakmai anyagok elkészítésében.
c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1. szakterületén felelős Magyarország EU-ban és nemzetközi szervezetekben való tagságából származó jogainak 
érvényesítéséért és kötelezettségeinek teljesítéséért,
2. feladatkörébe tartozóan részt vesz az  európai uniós döntéshozatali eljárásokban képviselendő tárgyalási 
álláspontok szakmai kialakításában,
3.	 felel	 a  KEHOP	 3.	 prioritási	 tengely	 1.	 és	 2.	 egyedi	 célkitűzése	 tekintetében	 a  272/2014.	 (XI.	 5.)	 Korm.	 rendelet	
18. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,
4.	 ellátja	 az  EU	 2021–2027	 közötti	 többéves	 pénzügyi	 keretének,	 valamint	 a  helyreállítási	 és	 ellenállóképességi	
eszköz tervezésével és végrehajtásával összefüggő, a hulladékgazdálkodást érintő szakpolitikai feladatokat,
5.	 részt	 vesz	 az  NFP	 Nemzeti	 Fejlesztési	 Programiroda	 Nonprofit	 Korlátolt	 Felelősségű	 Társaság,	 valamint	 –	 ha	
szükséges – az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. bevonásával az EU vagy más 
nemzetközi	 szervezet	 felé	vállalt	 kötelezettséggel	összefüggő,	KEHOP	 terhére	finanszírozott	hulladékgazdálkodási	
beruházásokkal összefüggő feladatok megvalósításában,
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6.	 felel	 a  Bázeli	 Egyezménnyel	 foglalkozó	 nemzetközi	 környezetvédelmi	 tanácsi	 munkacsoport	 (WPIEI	 Basel)	
üléseken képviselendő magyar álláspontok kialakításáért és képviseletéért,
7.	 felel	 az  EU	 Körforgásos	 gazdaság	 csomaggal	 kapcsolatos,	 a  hulladékgazdálkodási	 szakterületet	 érintő	 szakmai	
álláspont kialakításáért és képviseletéért,
8. felel az  egyéb tanácsi munkacsoportok ülésein képviselendő, a  feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási 
szakterületet érintő szakmai álláspont kialakításáért,
9. felel a  hulladékgazdálkodást érintő, feladatkörébe tartozó európai uniós és nemzetközi adatszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól, az elemekről és akkumulátorokról, valamint hulladékelemekről és -akkumulátorokról és 
az elhasználódott járművekről szóló európai uniós irányelvek szerinti adatszolgáltatás kivételével,
10.	 felelős	 a  hulladékgazdálkodást	 érintő	 két-	 és	 többoldalú	 nemzetközi	 egyezményekből,	 szerződésekből	 és	
együttműködésekből eredő szakmai feladatok ellátásáért.
d) A hulladékgazdálkodást érintő beruházásokkal összefüggésben az európai uniós tagságból adódó, valamint más 
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségek megvalósításának folyamatos koordinációjával és ellenőrzésével 
kapcsolatos	feladatokat	lát	el,	úgymint
1. fenntartja, és szükség szerint felülvizsgálja a projektkoordinációs feladatainak infrastrukturális feltételrendszerét, 
ezzel kapcsolatosan közreműködik jogszabályjavaslatok, illetve jogszabály-módosítások kidolgozásában,
2. együttműködik a  hulladékgazdálkodást érintő beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító 
hatósággal,	 továbbá	az NFP	Nemzeti	Fejlesztési	Programiroda	Nonprofit	Korlátolt	Felelősségű	Társasággal	és	–	ha	
szükséges – az  NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal, valamint összehangolja azok feladatait,
3. részt vesz a  hulladékgazdálkodást érintő beruházásokkal összefüggésben a  kormányzati beavatkozások 
kidolgozásában,
4. nyomon követi az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt, a  hulladékgazdálkodást érintő 
beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek végrehajtását az  irányító hatóság illetékes szervezeti egységével 
együttműködve,
5. folyamatosan elemzi az  önkormányzatok európai uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházásaival 
összefüggésben felmerülő problémákat, szükség esetén intézkedési tervet dolgoz ki, mely alapján a  beruházások 
végrehajtását akadályozó problémák egyértelműen és rövid idő alatt beazonosíthatók, és ennek megfelelően 
a (további) intézkedés szükségessége megállapítható,
6. a  beruházások végrehajtását akadályozó problémák beazonosítását követően beavatkozást kezdeményez 
az arra kizárólagosan feljogosított szervezetnél,
7.	 a  beruházások	 végrehajtását	 akadályozó	 problémák	 beazonosítását	 követően	 (további)	 kormányzati	
intézkedéseket, jogszabály-módosításokat, jogszabálytervezeteket készít elő, kezdeményezi a  nem megfelelően 
előrehaladó projektek Kormány általi saját hatáskörbe vonását.
e) Funkcionális feladatai körében
1. felel a hulladékgazdálkodási szakterületet érintő stratégia kialakításában való részvételért a Gyártói Felelősség és 
Hulladékhasznosítási Főosztály bevonásával,
2. felel – a  minisztérium további érintett önálló szervezeti egységeivel együttműködve – a  hulladékgazdálkodás 
átfogó stratégiai céljainak meghatározásáért,
3.	 felel	 a  hulladékgazdálkodás	 különböző	 időtávú	 és	 szintű	 terveinek	 kialakításáért,	 az  Országos	
Hulladékgazdálkodási Terv és az  Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv kidolgozásáért és 
felülvizsgálatáért,
4. felel a  hulladékgazdálkodási célok elérését biztosító programok kidolgozásáért, javaslatok készítéséért 
a  hulladékgazdálkodási rendszerek és létesítmények létrehozására vagy átalakítására annak érdekében, hogy 
a gyűjtő és kezelő rendszerek az ország egész területét lefedjék,
5. felel a hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és kezelésének ellenőrzését és kontrollját szolgáló szakmai 
javaslatok kidolgozásáért,
6. szakmailag részt vesz a feladatkörébe tartozóan a jogszabályban meghatározott felügyeleti eljárás lefolytatásában 
és az azzal összefüggő intézkedések megtételében,
7.	 hulladékgazdálkodással	 kapcsolatos	 feladatok	 ellátása	 során	 együttműködik	 és	 kapcsolatot	 tart	
a hulladékgazdálkodási hatósággal, az ipari, szakmai érdekvédelmi szervezetekkel, önkormányzatokkal és az egyéb 
érintett hatóságokkal,
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8. felel a hulladékgazdálkodási szakterületet érintő, a környezetpolitikát, a döntéshozatalt és a tájékoztatást szolgáló 
környezeti mutatók módszertani és szakmai fejlesztésének, rendszerezésének, minőségbiztosításának és 
közreadásának	 koordinálásáért,	 a  környezeti	mutatókkal	 és	 számlákkal	 kapcsolatos	 nemzetközi	 (ENSZ,	OECD,	 EU)	
iránymutatások és fejlesztések hazai megvalósításának elősegítéséért, valamint a  környezeti adatgazdálkodással 
összefüggő hazai és nemzetközi feladatok összehangolásáért, továbbá a miniszter országos statisztikai adatgyűjtő 
programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásának koordinálásáért,
9. közreműködik a  hulladékgazdálkodással kapcsolatosan folyósított, feladatkörébe tartozó pályázati és egyéb 
források elosztásának és felhasználásának szakmai ellenőrzésében,
10. közreműködik a hulladékgazdálkodással összefüggő lakossági szemléletformálásra fordítható pályázati és egyéb 
támogatások elosztásának és felhasználásának tervezésében, a  döntés és a  szakmai bírálat előkészítésében és 
az ellenőrzésében.
f ) Egyéb feladatai körében
1. felel a  nemzetközi beruházási együttműködések elősegítéséért, közreműködik közös nemzetközi projektek 
kialakításában,
2. részt vesz a  hulladékgazdálkodásért és a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj 
megállapításáért való felelőssége körében a  települési önkormányzatok és a  fogyasztók érdekvédelmi szerveivel 
való szakmai kapcsolattartásban,
3. felel a  minisztérium hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozási 
feladatok ellátásáért,
4. részt vesz a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő kormányzati programok, mintaprojektek 
előkészítésében,
5. felel a  hulladékgazdálkodás biztonságos feladatellátása szempontjából kiemelten fontos területek figyelemmel 
kíséréséért, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,
6. a  hulladékgazdálkodás területén szakmai kapcsolatot tart fenn a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatallal, és figyelemmel kíséri annak tevékenységét. Javaslatot tesz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal részére a  hulladékgazdálkodás vonatkozásában vezetett nyilvántartások adattartalmára, és a  miniszter 
ez  irányú	 feladataival	 összefüggésben	 igénybe	 veszi	 azokat,	 különös	 tekintettel	 a  közszolgáltatási	 díjakat	
megalapozó nyilvántartásokra,
7.	ellátja	–	a minisztérium	további	érintett	önálló	szervezeti	egységeivel	együttműködve	–	a hulladékgazdálkodási	
közszolgáltatás – különösen a  hulladékok gyűjtése, szállítása, kezelése – gazdasági eszközeinek szabályozásával, 
támogatásával, fejlesztésével összefüggő minisztériumi feladatokat,
8. szakmai, gazdaságossági, hatékonysági összesítéseket és elemzéseket készít a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjjal kapcsolatos szabályozás, a díjak alkalmazásának és ellenőrzésének rendszere vonatkozásában, 
illetőleg az éves költségvetéssel való kapcsolatukkal összefüggésben,
9. ellátja a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó területek fejlesztésével, szolgáltatásaival összefüggő feladatokat,
10.	 részt	 vesz	 a  KEHOP	 és	 a  megvalósítását	 szolgáló	 pályázati	 rendszer	 kidolgozásában	 –	 különös	 tekintettel	
a  Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések prioritási tengely 1. és 2. egyedi 
célkitűzésére  –, ennek keretén belül átülteti a  meglévő indikátor és értékelési rendszert a  hazai forrásrendszerre 
a  fejlesztések hatékonyságának, eredményességének objektív mérése érdekében; egységesen alkalmazható, 
mérhető mutatókat határoz meg a  következő pénzügyi ciklus vonatkozásában, együttműködve az  irányító 
hatósággal,	és	ellátja	ezen	feladatokat	a 2021–2027	programozási	időszakban,
11. a  hulladékgazdálkodás területén szakmai kapcsolatot tart fenn az  NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, és ellátja a szakmai irányítással kapcsolatos 
tevékenységet,
12.	 a  hulladékgazdálkodás	 területén	 szakmai	 kapcsolatot	 tart	 fenn	 az  NFP	 Nemzeti	 Fejlesztési	 Programiroda	
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, és ellátja a  szakmai irányítással kapcsolatos tevékenységet, 
együttműködve a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel,
13. együttműködik a hulladékgazdálkodást érintő feladatok ellátása terén a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter illetékes szervezeti egységeivel,
14. felel a többségi állami tulajdonban álló hulladékgazdálkodási gazdasági társaságok szakmai irányításáért,
15 felel a  hulladékgazdálkodást érintő, feladatkörébe tartozó nemzeti adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáért,
16. a hulladékgazdálkodási tervezéshez kapcsolódóan figyelemmel kíséri a hulladékok jellemző összetételét,
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17.	részt	vesz	a Svájci,	az EGT	és	a Norvég	Alap	finanszírozási	mechanizmusok	munkájában	a feladatkörébe	tartozó	
hulladékgazdálkodási szakterület tekintetében, közreműködik az  ezekkel összefüggő támogatási konstrukciók 
megtervezésében,
18.	részt	vesz	a Modern	Városok	Program	keretében	a szakterületi	illetékességébe	tartozó	véleményezési	feladatok	
ellátásában a  hulladékgazdálkodási tervezéshez kapcsolódóan figyelemmel kíséri a  hulladékok jellemző 
összetételét,
19. részt vesz a  feladatkörébe tartozóan a  hulladékgazdálkodási szakrendszer informatikai hátterét biztosító és 
a jogérvényesítést szolgáló adatgyűjtés, adatfeldolgozás és értékelés szakmai szempontjainak meghatározásában,
20. részt vesz az  OKIR részét képező hulladékgazdálkodási szakrendszer informatikai fejlesztésében és szakmai 
működtetésében,
21. felel az  OKIR részét képező hulladékgazdálkodási szakrendszerben lévő adatok elemzéséért, vizsgálatáért és 
az országos adatok összeállításáért.”

 140. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.3.4. alpont b)–d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztály
A Főosztály feladatai)
„b) Kodifikációs feladatai körében
1. felel a  kiterjesztett gyártói felelősséget, a  termékdíjat, a  visszaváltási rendszert, e  körbe tartozó hulladékokat 
érintő jogi szabályozás előkészítéséért, ennek keretében – többek között – a  környezetvédelmi termékdíj 
mértékének, a termékdíjköteles termékek körének meghatározásáért,
2. közreműködik a  Hulladékgazdálkodási Főosztálynak, az  EU Körforgásos gazdaság csomaggal kapcsolatos, 
a Főosztály szakterületét érintő jogszabályok szakmai előkészítésére vonatkozó feladatának ellátásában,
3. ellátja a feladatkörébe tartozó európai uniós jogi aktusokkal harmonizációt megvalósító szakmai feladatokat.
c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1. felel a  hulladékgazdálkodást érintő, feladatkörébe tartozó európai uniós és nemzetközi adatszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól, az elemekről és akkumulátorokról, valamint hulladékelemekről és -akkumulátorokról és 
az elhasználódott járművekről szóló európai uniós irányelvek szerinti adatszolgáltatások teljesítéséért,
2. feladatkörébe tartozóan részt vesz az  európai uniós döntéshozatali eljárásokban képviselendő tárgyalási 
álláspontok szakmai kialakításában,
3. felel a  tanácsi munkacsoportok ülésein képviselendő, a  Főosztály szakterületét érintő szakmai álláspont 
kialakításáért.
d) Funkcionális feladatai körében
1. részt vesz a  hulladékgazdálkodás informatikai hátterét biztosító és a  jogérvényesítést szolgáló adatgyűjtés, 
adatfeldolgozás és értékelés szakmai szempontjainak meghatározásában, a Főosztály szakterületét érintően,
2. szakmailag részt vesz a feladatkörébe tartozóan a jogszabályban meghatározott felügyeleti eljárás lefolytatásában 
és az azzal összefüggő intézkedések megtételében,
3. közreműködik az  egységes hulladékgazdálkodási jogalkalmazási gyakorlat kialakítása érdekében 
a Hulladékgazdálkodási Hatósági Főosztály szakmai irányítási jogkörének gyakorlásában,
4. a feladatkörébe tartozóan együttműködik és kapcsolatot tart a hulladékgazdálkodási hatósággal, az ipari, szakmai 
érdekvédelmi szervezetekkel, önkormányzatokkal és az egyéb érintett hatóságokkal,
5. felel a szakterületét érintő stratégia kialakításáért szükség esetén a Hulladékgazdálkodási Főosztály bevonásával.”

 141. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.3.4. alpont f ) alpont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztály
A Főosztály feladatai
A hulladékhasznosítási iparfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó feladatai körében)
„9. szükség szerint részt vesz a  Körforgásos Gazdaság Elszámolási Főosztály által végzett helyszíni ellenőrzéseken, 
a záró- vagy fenntartási jelentések kapcsán szükséges ellenőrzési feladatokban.”
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 142. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.3.5. alpont a) alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztály
A Főosztály feladatai)
„a) A  körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályok feladatkörébe 
tartozó támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatok körében”

 143. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.3.5. alpont a) alpont 9–14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztály
A Főosztály feladatai
A hulladékgazdálkodási feladatok támogatásához kapcsolódó elszámolási feladatok körében)
„9. gondoskodik a  helyszíni ellenőrzések eljárásrendjének előkészítéséről, amely tartalmazza a  helyszíni és egyéb 
rendszeres, illetve eseti ellenőrzések vizsgálati szempontjait, kötelező dokumentációját,
10. felel az  ellenőrzéshez szükséges dokumentáció elkészítéséért, a  dokumentációs rendszer működtetéséért és 
az ellenőrzési folyamat nyilvántartásáért, ellenőrzési jelentések készítéséért,
11. az  ellenőrzési folyamat nyilvántartásán belül az  ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések teljesülését 
nyomon követi,
12. az ellenőrzésekről folyamatos nyilvántartást vezet,
13. az ellenőrzésekhez kapcsolódó objektív, célhoz kötött, dokumentált vizsgálatokat folytat,
14. összeállítja a  feladatkörébe tartozó előirányzat terhére kifizetett támogatásokkal kapcsolatos éves ellenőrzési 
tervet, valamint folyamatosan vizsgálja az  éves ellenőrzési terv aktualitását, szükség szerint javaslatot készít 
a módosítására,”

 144. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.3.5. alpont a) alpontja a következő 15. és 16. alponttal egészül ki:
(Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztály
A Főosztály feladatai
A hulladékgazdálkodási feladatok támogatásához kapcsolódó elszámolási feladatok körében)
„15. felel a  körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályok 
feladatkörébe tartozó támogatásokkal összefüggő, szükség szerinti helyszíni ellenőrzések lefolytatásáért,
16. közreműködik a hulladékkezelési szoftverrel kapcsolatos feladatok ellátásában.”

 145. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.3.5. alpont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztály
A Főosztály feladatai)
„b)	 Pénzügyi	 feladatai	 körében	 felel	 a  körforgásos	 gazdaságpolitikáért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 szakmai	
kezelésébe tartozó előirányzat keretein belül
1.	 az  előirányzatból	 nyújtott	 támogatásokra	 vonatkozó	 pénzügyi	 kontrolling	 rendszer	 működtetéséért,	
kötelezettségvállalásainak folyamatos analitikus nyilvántartásáért,
2. a  támogatásokra vonatkozó statisztikák, előterjesztések, terv-tény kimutatások, kontrolling jelentések időszakos 
elkészítéséért, az érintettek részére történő adatszolgáltatásokért,
3. a hulladékhasznosítási közbeszerzések pénzügyi előkészítésért, bírálatáért,
4. a  hulladékhasznosítási iparfejlesztési pályázatok, egyedi kérelmek pénzügyi előkészítéséért, bírálatáért, 
a kedvezményezettekkel való kapcsolattartásáért,
5. a  hulladékhasznosítási iparfejlesztési támogatások elszámolásainak pénzügyi ellenőrzéséért, pénzügyi 
feladatainak koordinálásáért, monitorozásáért és elemzéséért,
6. a  szolgáltatásmegrendelési szerződések teljesítésének vonatkozásában beérkezett bizonylatok ellenőrzéséért, 
rögzítéséért, pénzügyi rendezésének előkészítéséért,
7.	 a  támogatásokkal	 kapcsolatos	 ügyintézést	 igénylő	 bizonylatok,	 megkeresések	 ügyében	 történő	 eljárásért,	
az esetlegesen tévesen kiállított bizonylatok visszaküldéséért, hiányzó dokumentumok bekéréséért,
8. az előirányzat pénzügyi felhasználásának nyomon követéséért, keretek figyeléséért, a társfőosztályokkal történő 
koordinálásáért, valamint részt vesz szakmai feladat- és hatáskörét érintően a  körforgásos gazdaságpolitikáért 
felelős helyettes államtitkár szakmai kezelésébe tartozó előirányzattal kapcsolatos szakmai kezelői és koordinációs 
feladatok ellátásában,
9. a  költségvetési zárszámadáshoz kapcsolódóan a  fejezetet érintő részek összeállításáért, a  havi tárcaprognózis 
elkészítésének koordinálásáért,
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10. teljesíti a  szerződéskötést követő és az elszámolásokat érintő kifizetést követő adatszolgáltatást a NAV részére 
a vonatkozó szabályozás alapján,
11. kapcsolatot tart a  NAV Központi Irányításával az  elszámolásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése 
érdekében.
c) Támogatási feladatai körében
1. ellátja a  körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályok 
feladatkörébe tartozó, támogatási döntéssel rendelkező kérelmek alapján a  támogatási szerződések, támogatói 
okiratok előkészítését, véleményeztetését, jogi és pénzügyi ellenjegyzésre előkészítését, valamit szakmai vezető által 
történő aláíratását,
2. ellátja a támogatásokhoz beérkező szakmai és pénzügyi beszámoló ellenőrzését,
3. ellátja a  költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzésével, jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
visszakövetelésével és projektek zárásával kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
4. előkészíti a  támogatások kapcsán a  szükséges szerződésmódosításokat a  hulladékhasznosítási iparfejlesztési 
támogatások kivételével,
5. részt vesz a  támogatásokhoz kapcsolódó szakmai kapcsolattartásban, a  beérkező, támogatással kapcsolatos 
kérdések megválaszolásában,
6. részt vesz a  feladatokhoz kapcsolódó előterjesztések véleményezésében, szükség esetén módosításának 
kezdeményezésében,
7.	szükség	szerint	részt	vesz	a beérkezett	kérelmek	szakmai	vizsgálatában,
8. részt vesz a támogatások végrehajtásának nyomon követésében, bejelentési kötelezettségek ellenőrzésében.”

 146. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.1. alpont b) alpont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a környezeti és 
energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében 
ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.
Funkcionális feladatai körében)
„6.	koordinálja	és	elkészíti	a KEHOP	éves	végrehajtási	jelentését,”

	 147.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.4.1. alpont	b) alpontja	a következő	29.	és	30. alponttal	egészül	ki:
(Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a környezeti és 
energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében 
ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.
Funkcionális feladatai körében)
„29. koordinálja az RRF kapcsán érkezett adatszolgáltatásokat, feladatokat,
30.	 részt	 vesz	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	 programozási	 ciklusban	 megvalósuló	 operatív	 program	
eljárásrendjének kialakításában.”

 148. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.2. alpont b) alpontja a következő 12. alponttal egészül ki:
(Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében a vízügyi és természetvédelmi projektek terén:)
„12.	 részt	 vesz	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	 programozási	 ciklusban	 megvalósuló	 operatív	 program	
végrehajtása kapcsán felmerülő feladatokban, annak előkészítésében.”

 149. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.2. alpont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály
A Főosztály feladatai)
„c) Egyéb feladatai körében
1. kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel, a kedvezményezettekkel,
2. részt vesz az RRF tervezésében és végrehajtásában.”
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 150. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.3. alpont b) alpontja a következő 13. alponttal egészül ki:
(Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében a közműfejlesztési, hulladékgazdálkodási és kármentesítési projektek terén)
„13.	 részt	 vesz	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	 programozási	 ciklusban	 megvalósuló	 operatív	 program	
végrehajtása kapcsán felmerülő feladatokban, annak előkészítésében.”

 151. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.3. alpont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály
A Főosztály feladatai)
„c) Egyéb feladatai körében
1. kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel, a kedvezményezettekkel,
2. részt vesz az RRF tervezésében és végrehajtásában.”

 152. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.4. alpont b) alpontja a következő 13. alponttal egészül ki:
(Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében az energetikai projektek terén)
„13.	 részt	 vesz	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	 programozási	 ciklusban	 megvalósuló	 operatív	 program	
végrehajtása kapcsán felmerülő feladatokban, annak előkészítésében.”

 153. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.4. alpont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya
A Főosztály feladatai)
„c) Egyéb feladatai körében
1. kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel, a kedvezményezettekkel,
2. részt vesz az RRF tervezésében és végrehajtásában.”

	 154.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.4.5. alpont	b) alpont	17–20. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Végrehajtást Támogató és Projektfinanszírozási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„17.	felel	a zárszámadáshoz	kapcsolódó	környezeti	és	energiahatékonysági	operatív	programokért	felelős	helyettes	
államtitkári feladatok elvégzéséért, elkészíti az éves összefoglalót,
18. a  Kötött Források Felhasználásának Főosztálya és az  Gazdálkodási Főosztály közreműködésével ellátja 
a  Közigazgatás-	 és	 Közszolgáltatás-fejlesztés	 Operatív	 Programhoz	 (a	 továbbiakban:	 KÖFOP)	 kapcsolódó	
működéssel, programlebonyolítással kapcsolatos feladatokat,
19. bekapcsolódik a felszámolási és csődeljárásokba, a Jogtanácsosi Főosztály közreműködésével,
20. átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a behajtásra váró eseteket, a Jogtanácsosi Főosztállyal együttműködve,”

 155. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.5. alpont b) alpontja a következő 38. alponttal egészül ki:
(Végrehajtást Támogató és Projektfinanszírozási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„38.	 részt	 vesz	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	 programozási	 ciklusban	 megvalósuló	 operatív	 program	
eljárásrendjének kialakításában.”

 156. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.5. alpont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Végrehajtást Támogató és Projektfinanszírozási Főosztály
A Főosztály feladatai)
„c) Egyéb feladatai körében
1. kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel,
2.	részt	vesz	a Környezeti	és	Energiahatékonysági	Operatív	Programokért	Felelős	Helyettes	Államtitkár	által	felügyelt	
operatív	programok,	felhívásainak,	elszámolhatósági	útmutatóinak	elkészítésében,	módosításában,
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3. adatot szolgáltat az ellenőrző szervek által végzett ellenőrzésekhez,
4.	 részt	 vesz	 a  2021–2027	 közötti	 programozási	 ciklusban	 megvalósítani	 tervezett,	 a  Környezeti	 és	
Energiahatékonysági	 Operatív	 Programokért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 végrehajtásába	 utalt	 operatív	 program	
előkészítésében,
5. részt vesz az RRF tervezésében és végrehajtásában.”

	 157.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.4.6. alpont	b) alpont	1. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„1.	 részt	 vesz	 a  KEHOP,	 valamint	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	programozási	 ciklus	 operatív	 program	 szintű	
dokumentumok	 (operatív	 program,	 KEHOP	 éves	 fejlesztési	 keret	 stb.)	 szakmai	 tartalmának	 elkészítésében,	
és javaslatot tesz a dokumentumok módosítására a felügyelt prioritások, konstrukciók területén,”

 158. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.6. alpont b) alpont 3. alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„3.	kezeli	a KEOP	és	KEHOP,	valamint	a 2021–2027	közötti	európai	uniós	programozási	ciklus	végrehajtása	kapcsán	
a pályázatokat, illetve projekteket, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:”

 159. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.6. alpont b) alpont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„5.	 ellátja	 a  KEOP	 és	 KEHOP,	 valamint	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	 programozási	 ciklusban	 megvalósuló	
operatív program végrehajtása kapcsán a részterületekkel összefüggő ügyfélszolgálati tevékenységeket,”

	 160.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.4.6. alpont	b) alpont	7. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„7.	 felel	 a  környezeti	 és	 energiahatékonysági	 operatív	 programok,	 valamint	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	
programozási ciklusban megvalósuló operatív program főosztályi illetékességébe tartozó kötelezettségvállalásainak 
nyilvántartásáért, azok lekötött és szabad kereteinek, illetve abszorpciójának folyamatos nyomon követéséért,”

 161. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.6. alpont b) alpont 14. és 15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„14. részt vesz a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat-, illetve 
információtartalmának	meghatározásában	a főosztályt	érintő	kérdésekben;	a KEHOP,	valamint	a 2021–2027	közötti	
európai uniós programozási ciklusban megvalósuló operatív program tekintetében a  Fejlesztéspolitikai Adatbázis 
és Információs Rendszer fejlesztések véleményezésében,
15.	ellátja	a KEOP,	a KEHOP,	valamint	a 2021–2027	közötti	programozási	ciklusban	megvalósuló	operatív	program	
fenntartási jelentések formai és szakmai ellenőrzésével, elfogadásával, hiánypótlásával kapcsolatos feladatokat, 
a  fenntartási jelentések kezeléséhez kapcsolódó informatikai adatrögzítéseket, valamint a  projektek fenntartása 
során jelentkező egyéb operatív feladatokat,”
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	 162.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.4.6. alpont	b) alpont	17. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„17.	 ellátja	 a Nemzeti	 Stratégiai	 Referenciakeret	 előirányzatai,	 a  2014–2020	 közötti,	 valamint	 a  2021–2027	 közötti	
kohéziós politikai operatív programok előirányzatai vonatkozásában, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott 
előirányzatok vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyző, továbbá az érvényesítő, továbbá a szakmai teljesítésigazolási 
feladatokat,”

 163. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.6. alpont b) alpontja a következő 19. alponttal egészül ki:
(Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„19.	 részt	 vesz	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	 programozási	 ciklusban	 megvalósuló	 operatív	 program	
eljárásrendjének kialakításában.”

 164. Az SzMSz 2. függelék I.6.5.4.6. alpont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály
A Főosztály feladatai)
„c) Egyéb feladatai körében
1. kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel,
2. részt vesz a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: RRF) tervezésében és végrehajtásában.”

	 165.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.4.7. alpont	b) alpontja	a következő	28.	és	29. alponttal	egészül	ki:
(Eljárásrendi és Szabályossági Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„28.	 elkészíti	 a  2021–2027	 közötti	 európai	 uniós	 programozási	 ciklusban	 megvalósuló	 operatív	 program	
eljárásrendjét,
29. a  főosztály mindenkori kamarai jogtanácsosai a  Kbt. 152.  § (1)  bekezdés g)  pontja alapján önállóan eljárnak 
a Közbeszerzési	Döntőbizottság	előtt.”

	 166.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.5.4.7. alpont	c) alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Eljárásrendi és Szabályossági Főosztály
A Főosztály feladatai)
„c) Egyéb feladatai körében
1. kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel,
2. részt vesz az RRF tervezésében és végrehajtásában.”

	 167.	 Az	SzMSz	2.	függeléke	a következő	I.6.5.5. alponttal	egészül	ki:
„I.6.5.5. A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár által 
irányított szervezeti egységek
I.6.5.5.1. A Hulladékgazdálkodási Hatósági Feladatok Ellátásáért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság
A	 Hulladékgazdálkodási	 Hatósági	 Feladatok	 Ellátásáért	 Felelős	 Helyettes	 Államtitkári	 Titkárság	 segíti	
a  hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az  ellátását, 
ennek keretében ellátja az 1. melléklet 106. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

I.6.5.5.2. Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
a) Kodifikációs feladatai körében
1. figyelemmel kíséri a  hulladékról szóló törvény, valamint a  végrehajtására kiadott jogszabályok érvényesülését, 
kezdeményezi az arra jogosultnál a szükséges jogszabályok megalkotását, módosítását,



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	37.	szám	 3619

2. javaslatot tesz a Hulladékgazdálkodási Főosztály és a Hulladékgazdálkodási, Jogi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
részére a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó hazai jogszabályokra, egyéb szabályozókra.
b) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
1. felel a  hulladékgazdálkodási szakterület vonatkozásában a  jogszabályban meghatározott felügyeleti eljárás 
lefolytatásáért és az azzal összefüggő intézkedések megtételéért,
2. gondoskodik annak nyomon követéséről, hogy az elhagyott hulladék felszámolására a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 61.  § (2) vagy (3)  bekezdése szerint kötelezett személy a  kötelezést 
megállapító közigazgatási hatósági döntés véglegessé válásától számított tizenöt napon belül a hulladék ingatlanról 
történő elszállításának eleget tett, és az elszállítás tényét igazolja a hulladékgazdálkodási hatóság ingatlan fekvése 
szerint illetékes területi szervénél az  átvevő által a  hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott formában és tartalommal kiállított teljes bizonyító erejű magánokirattal.
c) Funkcionális feladatai körében
1. megállapítja – a  hulladékanalízisen alapuló szakértői becslés alapján – a  kiterjesztett gyártói felelősségi körbe 
kötelezően tartozó termékekből a  települési hulladékként kezelésre, illegális lerakásra, köztisztaság keretében 
eltávolításra kerülő hulladék évi országos mennyiségét,
2. gondoskodik a  területi hulladékgazdálkodási hatóság és a  Koordináló szerv állami hulladékgazdálkodási 
feladatainak ellátása érdekében, jogszabályban meghatározott tartalommal a  feladatköréhez tartozó 
hulladékgazdálkodási nyilvántartás vezetéséről, amelyhez minden, a  hulladékgazdálkodási törvény hatálya alá 
tartozó szervezet adatot szolgáltat,
3. gondoskodik a  körforgásos gazdaságra történő átállás támogatásához szükséges jogszabályban meghatározott 
feladatok ellátásáról a miniszter utasításának megfelelően,
4. kidolgozza az  integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján a  termék értéklánc valamennyi elemére 
kiterjedő,	kockázatalapú,	területi	éves	ellenőrzési	tervet,	irányítja,	szervezi	és	ellenőrzi	annak	végrehajtását,
5. felel a  hulladékgazdálkodási szakrendszer informatikai hátterét biztosító és a  jogérvényesítést szolgáló 
adatgyűjtés, adatfeldolgozás és értékelés szakmai szempontjainak meghatározásáért,
6. szakmai irányítási jogkörében felel az  egységes hulladékgazdálkodási jogalkalmazási gyakorlat kialakításáért 
a  Hulladékgazdálkodási Főosztállyal, valamint a  Gyártói Felelősségi és Hulladékhasznosítási Főosztállyal 
együttműködve,
7.	részt	vesz	a területi	hulladékgazdálkodási	hatóság	hulladékgazdálkodási	szakmai	ellenőrzésében,
8. biztosítja a gyártói kötelezettség teljesítésének felügyeletét, az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 
szerinti	 hatósági	 ellenőrzés	 útján,	 vagy	 egyéni	 érdekektől	 független	 piaci	 szervezet	 kijelölésével,	 a  kiterjesztett	
gyártói felelősségi rendszerben a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítését,
9. felel azért, hogy a  kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, kormányrendelet előírása esetén, magában foglalja 
a  szükséges ellenőrzések biztosítása érdekében a  gyártók vagy magyarországi meghatalmazottjuk 
nyilvántartásbavételi, adatszolgáltatási kötelezettségének előírását is,
10. gondoskodik arról, hogy a  kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek gyártói, szervezetei a  közszolgáltatók, 
illetve az  önkormányzatok részére a  Ht. 30/C.  § (1)  bekezdése szerinti költségeit a  kormányrendeletben 
meghatározott módon és mértékben térítsék meg,
11. az  illegális hulladékkeletkezés megakadályozása, illetve a  termék értéklánc nyomon követhetőségének és 
– a szükséges esetekben – forgalomból történő visszahívhatósága érdekében a hulladék képződése kapcsán érintett 
értéklánc valamennyi szereplőjének a  hulladékról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben, 
valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott, a kellő gondosság elvén alapuló 
nyomon követhetőségi eljárást hoz létre vagy vesz igénybe, és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs 
rendszert működtet,
12. ellátja a területi hulladékgazdálkodási hatóság szakmai irányítási feladatait a feladatkörébe tartozó kérdésekben, 
ennek	körében	szakmai	iránymutatást	szolgáló	anyagokat,	ügymenet-modellt,	útmutató	jogértelmezést	készít,
13. kapcsolatot tart a  területi hulladékgazdálkodási hatóságokkal, az  ipari, szakmai érdekvédelmi szervezetekkel, 
önkormányzatokkal és az egyéb érintett hatóságokkal.
d) Egyéb feladatai körében
1.	gondoskodik	a hulladékgazdálkodási	hatósági,	piacfelügyeleti,	tanúsítási	feladatok	ellátásáról,
2. gondoskodik a  hulladékgazdálkodási követelmények érvényesítésével összefüggő megfelelőségi és 
minőségbiztosítási feladatok ellátásáról, ide nem értve a  közszolgáltatók és közszolgáltatói alvállalkozók 
megfelelőségére vonatkozó, a Ht. 32/A. § (2) bekezdésében meghatározott hatásköröket,
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3. a  hulladékgazdálkodásért felelős miniszter egyetértésében kidolgozza a  hulladékgazdálkodási szabványokat és 
öko-címkéket,
4. gondoskodik arról, hogy a gyártó a terméken vagy annak csomagolásán, illetve a csomagolószeren jól látható és 
közérthető módon jelölje a  termék és a  csomagolásként felhasznált csomagolószer hulladékszegény, tartós vagy 
újrahasználható	 jellegét,	 hulladékgazdálkodási	 szempontból	 lényeges	 anyagösszetételét,	 visszaváltási	 díjas	 vagy	
letéti díjas forgalmazását, továbbá a  Ht. 32/B.  §-a szerinti kötelezően visszaváltási díjas termék esetén annak 
jogszabályban meghatározott azonosító jelét,
5. gondoskodik arról, hogy a gyártó a terméke forgalomba hozatalát – a Ht. 32/B. §-a szerinti kötelezően visszaváltási 
díjas termék kivételével – megállapodás alapján ahhoz a  feltételhez kötheti, hogy a  forgalmazó kötelezettséget 
vállal a  termék és a  termék csomagolását képező csomagolószer visszaváltási díj – tartós fogyasztási cikk esetén 
letéti díj – ellenében történő visszavételére, a  visszaváltási díj alkalmazásának szabályairól szóló 
kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint,
6. közreműködik a  miniszter, a  Koordináló szerv, az  érintett hatóságok és a  közszolgáltatók együttműködésében 
a  Ht. V/A. fejezete szerint kiválasztott jogosulttal és az  általa létrehozott gazdasági társasággal (a továbbiakban 
együtt: jogosult) az  adott hulladékgazdálkodási résztevékenységek körébe tartozó feladatok teljesítésére való 
felkészülésben és azok végrehajtása során, különösen a  hulladékgazdálkodási eszközök fejlesztésével, a  lakossági 
edukációval és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer bevezetésével és megvalósításával kapcsolatban,
7.	gondoskodik	arról,	hogy	a miniszter,	a Koordináló	szerv	és	az érintett	hatóságok	együttműködjenek	a jogosulttal	
a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a szerződés fennállása alatt.

I.6.5.5.3. Hulladékfelszámolási, Elemzési és Képzési Főosztály
a) Funkcionális feladatai körében
1. gondoskodik a hulladékgazdálkodási adatelemzésekről a miniszter utasításának megfelelően,
2. gondoskodik a piacelemzés végzéséről, a miniszter utasításának megfelelően,
3. felel az  egységes elveken alapuló kockázatbecslési eljárások kimunkálásáért és a  minisztert tájékoztatja azok 
eredményeiről,
4. kockázatbecslést végez, illetve felkérésre közreműködik más szervek által végzett kockázatbecslésben és 
a minisztert tájékoztatja e tevékenységek eredményéről,
5. központi kockázatkezelési rendszert működtet a  hulladékgazdálkodási szabályok megsértésére irányuló 
cselekmények megelőzése, felszámolása, utókezelése, valamint a hatósági intézkedések koordinációja érdekében és 
a minisztert tájékoztatja e tevékenységek eredményéről,
6. ellátja az elhagyott hulladék felszámolására vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok koordinációját 
a Ht. 32/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel,
7.	 szakmailag	 felügyeli	 a  megfelelő	 hulladékgazdálkodási	 előírásokra	 vonatkozó	 iskolarendszeren	 kívüli	 hatósági	
jellegű képzést és vizsgáztatást,
8. gondoskodik a  körforgásos gazdaság és a  hulladékgazdálkodás területén az  iskolarendszeren kívüli hatósági 
jellegű képzések és vizsgáztatás szervezéséről, illetve végzéséről,
9. ellátja a területi hulladékgazdálkodási hatóság szakmai irányítási feladatait a feladatkörébe tartozó kérdésekben, 
ennek	körében	szakmai	iránymutatást	szolgáló	anyagokat,	ügymenet-modellt,	útmutató	jogértelmezést	készít,
10. kapcsolatot tart a hulladékgazdálkodási hatósággal,
11. felel az  OKIR részét képező hulladékgazdálkodási szakrendszer informatikai fejlesztéséért és szakmai 
működtetéséért.
b) Egyéb feladatai körében
1. koordinálja az érintett hatóságok között az ellenőrzési tervek, illetve módszerek egyeztetését, összehangolását és 
az  ellenőrzési tapasztalatok közös értékelését, illetve közös ellenőrzési jelentések készítését, és a  minisztert 
tájékoztatja e tevékenységek eredményéről,
2. közreműködik a képzés tartalmi követelményeinek kidolgozásában és a képzés szervezésében,
3. közreműködik az elhagyott hulladék felszámolásában.

I.6.5.5.4. Hulladékgazdálkodási, Jogi és Vagyongazdálkodási Főosztály
a) Funkcionális feladatai körében
1. figyelemmel kíséri a  hulladékról szóló törvény, valamint a  végrehajtására kiadott jogszabályok érvényesülését, 
kezdeményezi az arra jogosultnál a szükséges jogszabályok megalkotását, módosítását,
2. kormányrendeletben szabályozza az  e  törvény szerinti NHIR azonosító beszerzésére kötelezett szereplők, 
a  létesítmények, tevékenységek NHIR-ben történő nyilvántartásba vételének, valamint az  NHIR azonosító 
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kiadásának, felfüggesztésének, visszavonásának és törlésének, valamint az  NHIR működtetését érintő részletes 
szabályait; a  termék értéklánc nyomon követésének eljárási és dokumentálási szabályait, a  forgalomból történő 
visszahívhatóság feltételeit, valamint a  bejelentésre és az  adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat; 
a  minőségvédelmi bírság mértékét, megállapításának szempontrendszerét és a  bírság megfizetési módjának 
részletes szabályait; valamint a Ht. 88. § (1) bekezdés 43–45. pontja szerinti részletes szabályokat,
3. miniszteri rendeletben állapítja meg az  elhagyott hulladék ingatlanról történő elszállításának és megfelelő 
hulladékkezelési helyre történő elszállítás tényének igazolására vonatkozó formai előírásokat; 
a  hulladékgazdálkodási képzés részletes szabályait és a  gördülő fejlesztési terv részletes tartalmi és formai 
követelményeit,
4. felel a  hulladékgazdálkodási hatóságok feladat- és hatásköréről, illetékességéről rendelkező jogszabályok 
hulladékgazdálkodási	vonatkozású	szakmai	előkészítéséért.
b) Egyéb feladatai körében
1. elősegíti, hogy a  miniszter, a  Koordináló szerv, az  érintett hatóságok és a  közszolgáltatók együttműködjenek 
a  jogosulttal az  adott hulladékgazdálkodási résztevékenységek körébe tartozó feladatok teljesítésére való 
felkészülésben és azok végrehajtása során, különösen a  hulladékgazdálkodási eszközök fejlesztésével, a  lakossági 
edukációval és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer bevezetésével és megvalósításával kapcsolatban,
2. részt vesz a  miniszternek, a  Koordináló szervnek és az  érintett hatóságoknak a  jogosulttal való 
együttműködésének elősegítésében a  koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 
a szerződés fennállása alatt,
3. gondoskodik arról, hogy a  gördülő fejlesztési rendszerterveket a  miniszter – a  Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Hatóság	javaslata	alapján	–	hagyja	jóvá	a benyújtást	követő	30	napon	belül,
4. gondoskodik – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatóság bevonásával – a jogosult minden év január 15-ig leadott 
beszámolója alapján, a  kézhezvételtől számított 30 napon belül a  megvalósított fejlesztések fejlesztési 
rendszertervben foglaltakkal való összhangjának ellenőrzéséről,
5. átfogó elemzést készít – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatóság bevonásával – a Kormány részére minden év 
október 31-éig, a Ht. 53/J. §-a szerinti éves beszámoló és a Ht. 53/K. §-a szerinti éves fejlesztési rendszerterv alapján, 
a  jogosult által szerződésben vállalt kötelezettségek hatálya alá tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 
ellátásáról, a  jogosult által a  hulladékgazdálkodási tevékenység gyakorlásáért az  állam részére fizetett díj 
felhasználásról és az érintett hulladékáramokra meghatározott célértékek teljesítéséről,
6. gondoskodik arról, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység gyakorlásáért az állam részére fizetett díjból befolyt 
összeg a hulladékképződés csökkentését támogató feladatokra kerüljön felhasználásra,
7.	 felel	 azért,	hogy	a megvalósított	 éves	 fejlesztésekről	 a  jogosult	 a  következő	év	 január	15.	napjáig	beszámoljon	
– a hulladékgazdálkodási hatóságon keresztül – a miniszternek,
8. a Ht.-ben meghatározott kötelezettségek elmulasztása esetén gondoskodik a  miniszter döntésének 
előkészítéséről, amelyben kezdeményezheti a  jogosult nem a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
résztevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedélyének felfüggesztését,
9. ellátja a területi hulladékgazdálkodási hatóság szakmai irányítási feladatait a feladatkörébe tartozó kérdésekben, 
ennek	körében	szakmai	iránymutatást	szolgáló	anyagokat,	ügymenet-modellt,	útmutató	jogértelmezést	készít,
10. kapcsolatot tart a területi hulladékgazdálkodási hatóságokkal.
c) Egyéb feladatai körében
1. gondoskodik arról, hogy a  megvalósított éves fejlesztésekről a  jogosult a  következő év január 15. napjáig 
beszámoljon – a hulladékgazdálkodási hatóságon keresztül – a miniszternek,
2. gondoskodik a  szükséges miniszteri előzetes jóváhagyásról a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
ellátásába bevont, hulladékgazdálkodási vagyonelem átruházásához, a  vagyonelemeket érintő szerződéses 
jogviszony létesítéséhez,
3. felel azért, hogy a MEKH a vagyonkataszter adatait a tárgyévet követő január 31-ig megküldje a miniszter részére, 
valamint egyedi adatszolgáltatást kérhet a Ht. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglaltak szerint,
4. gondoskodik arról, hogy az állam a jogosult részére a szerződés szerint megtérítse az előző évi indokolt költség 
bevételekkel nem fedezett részét – a  tiltott állami támogatásokra vonatkozó szabályok betartása mellett –, 
ha  a  hulladékról szóló törvény szerinti bevételek a  legkisebb költség elvét alapul véve a  hatékonyan működő 
jogosult indokolt költségeit – beleértve a tőkeköltséget is – nem fedezik,
5. ellátja a  hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásának tárgyában a  jogosulttal kötött szerződés hatálya alatt 
minden hatodik évet követően – a  hatodik év végét követő hat hónapon belül – a jogosultnak a  megelőző 
hat évben felmerült nyeresége és az állami megtérítés összegének összevetésével kapcsolatos feladatokat,
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6. figyelemmel kíséri a hulladékgazdálkodási tevékenység gyakorlásáért az állam részére fizetett díj-alakulását vagy 
az  ellentételezést – jogosult, vagy kormányrendeletben kijelölt központi kormányzati igazgatási szerv vagy 
miniszter hozzájárulásával – harmadik fél általi teljesítéssel,
7.	 gondoskodik	 a  hulladékgazdálkodási	 tevékenység	 gyakorlásáért	 az  állam	 részére	 fizetett	 díj	 beszedéséről	
a hulladékgazdálkodási	hatóság	útján,
8. közreműködik a  hulladékgazdálkodási tevékenység gyakorlásáért az  állam részére fizetett díj felhasználásáról 
szóló éves miniszteri – a Ht. 53/L. § (1) bekezdésében előírt átfogó elemzés részeként – beszámoló elkészítésében.”

	 168.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.7.2.2. pont	e) alpont	1. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„1. kidolgozza a fogyasztóvédelmi szakmapolitikai programot, közreműködik annak végrehajtásában,”

	 169.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.7.2.3. pont	c) alpont	1. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körben)
„1. ellátja a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és 
a 2006/2004/EK	rendelet	hatályon	kívül	helyezéséről	szóló,	2017.	december	12-i	(EU)	2017/2394	európai	parlamenti	
és	 tanácsi	 rendelet	 (a	 továbbiakban:	CPC-rendelet)	 vonatkozásában	 az összekötő	hivatali	minőséggel	 összefüggő	
adminisztratív	feladatokat,	kapcsolatot	tart	a CPC	társhatóságok	képviselőivel,	képviseli	a minisztériumot	az Európai	
Bizottság	 CPC-rendeletért	 felelős	 szakbizottságában,	 gondoskodik	 a  szakbizottság	 éves	 végrehajtási	 tervében	
megjelölt tagállami feladatok előkészítéséről, koordinációjáról és végrehajtásáról, az  Európai Bizottság irányában 
fennálló	 jelentéstételi	 kötelezettség	 teljesítéséről	 (így	 különösen	 CPC	 sweep	 előkészítése	 és	 lefolytatása,	 szakmai	
tárgyú	megkeresések	teljesítéséhez	szükséges	szakmai	munkaanyag	összeállítása,	segítségnyújtás	határon	átnyúló,	
tájékoztatást	kérő	megkeresések	intézéséhez,	részvétel	szakmai	tárgyú	projektekben	és	workshopokon	stb.)”	

	 170.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.7.2.3. alpont	d) alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály
A Főosztály feladatai)
„d) Funkcionális feladatai körében
1. szerkeszti és gondoskodik a  minisztériumi honlap fogyasztóvédelmi tartalmának folyamatos frissítéséről, 
az aktuális	információk,	összefoglaló	jelentések	elektronikus	úton	való	közzétételéről,
2.	 ellátja	 az  e-kereskedelem	 terén	 a  külön	 jogszabályban	meghatározott	 súlyos	 jogsértést	 elkövető	 vállalkozások	
adatbázisban való feltüntetésével, módosításával és eltávolításával összefüggő feladatokat,
3. figyelemmel kíséri a  minisztérium, illetve a  fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok tevékenységével, valamint a fogyasztóvédelmi kérdésekkel összefüggő sajtómegjelenéseket,
4. ellátja a fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztóvédelmi referensekkel összefüggő feladatokat,
5. működteti az e-kereskedelem ellenőrzését szolgáló IT Laboratóriumot.”

	 171.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.7.2.5. alpont	a) alpontja	a következő	7. alponttal	egészül	ki:
(Európai Fogyasztói Központ
Az Európai Fogyasztói Központ feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
„7.	ellátja	a fogyasztóvédelmi	jogszabályok	végrehajtásáért	felelős	nemzeti	hatóságok	közötti	együttműködésről	és	
a 2006/2004/EK	rendelet	hatályon	kívül	helyezéséről	szóló,	2017.	december	12-i	(EU)	2017/2394	európai	parlamenti	
és	tanácsi	rendelet	27. cikk	(1) bekezdésében	meghatározott	feladatokat.”
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	 172.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.0.3. alpont	a) alpont	1. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Másodfokú Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„1.	 másodfokú	 hatóságként	 eljár	 a  közlekedési	 hatósági	 ügyekért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 által	 a  közúti	
árufuvarozás és a  személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzésével, valamint 
a  közúti	 közlekedésről	 szóló	 1988.	 évi	 I.	 törvény	 (a	 továbbiakban:	 Kkt.)	 21.  §	 (1)  bekezdés	 d)	 és	 i)  pontja	 szerinti	
ellenőrzés	 és	 bírságolással	 kapcsolatos	 eljárások	 során	 hozott,	 elsőfokú	 döntésekkel	 szemben	 benyújtott	
jogorvoslati kérelmek esetén,”

	 173.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.0.3. alpont	a) alpont	5. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Másodfokú Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„5.	 felügyeleti	 szervként	 jár	 el,	 és	 gyakorolja	 a  felügyeleti	 jogkört	 az  útügyi	 közlekedési	 hatóságok	 és	
a Vasútegészségügyi	Szolgáltató	Nonprofit	Közhasznú	Korlátolt	Felelősségű	Társaság	tekintetében,”

	 174.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.0.5. alpont	d) alpontja	a következő	8. alponttal	egészül	ki:
(Közlekedésbiztonsági Szervezet
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„8.	 a  Légügyi	 Kockázatértékelési	 Főosztállyal	 együttesen	 meghatározza	 és	 jóváhagyja	 a  376/2014/EU	 rendelet	
végrehajtása érdekében kialakítandó eljárást.”

	 175.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.1.2. alpont	e) alpontja	a következő	4. alponttal	egészül	ki:
(Vasúti Infrastruktúra Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„4. felkérésre véleményezi a területfejlesztési koncepciókat, településrendezési terveket.”

	 176.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.1.6. alpont	a) alpont	6. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében felel)
„6.	a vasúti	tevékenységet	végző	társaságok	engedélyezésére	és	bejelentésére	vonatkozó,”
(jogszabálytervezetek szakmai előkészítéséért.)

	 177.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.1.6. alpont	b) alpont	2. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„2. a  szakterület hatás- és feladatkörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart a  területen működő szakmai 
érdekképviseleti szervezetekkel és gazdasági társaságokkal,”

	 178.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.1.6. alpont	b) alpont	4–6. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály
A Főosztály feladatai
Koordinációs feladatai körében)
„4.	 a  minisztérium	 feladat-	 és	 hatáskörében	 felel	 a  Nemzeti	 Környezetvédelmi	 Program	 közlekedési	 ágazattal	
kapcsolatos feladataiért, a tárcaprogram összeállításáért és a jelentések készítéséért,
5. ellátja a  hazai és európai uniós természetvédelmi területek (természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, 
Nemzeti	Parkok,	Natura	2000	területek)	közlekedési	ágazati	szabályozáskoordináció	feladatait,
6.	ellátja	a közlekedési	szakképzés	és	felnőttképzés	területén	a Magyar	Kereskedelmi	és	Iparkamarával	és	az Ágazati	
Készség Tanácsokkal való koordinációs feladatokat; együttműködik a  nemzetgazdaság fejlesztését és 
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munkaerőpiaci	célokat	szolgáló	–	akár	pályázati	kiírás	véleményezésével	–	új,	a vonatkozó	ágazatot	érintő	képzési	
programok kidolgozásában és megvalósításában,”

	 179.	 1.	Az SzMSz	2.	függelék	I.6.8.1.6. alpont	d) alpont	1. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„1. a  szabályozási feladatok kivételével ellátja a  közlekedési ágazatot érintően az  OKJ-ben, szakképzésről szóló 
törvényben, a felnőttképzésről szóló törvényben és végrehajtási rendelkezéseiben a Kormány közlekedési ágazatért 
felelős tagja számára meghatározott feladatokat, közreműködik a közlekedési igazságügyi szakértők engedélyezési 
eljárásában,”

 180. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.1.6. alpont e) alpont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„5. a Kommunikációs Főosztállyal együttműködve ellátja az „Európai Mobilitási Hét” és az „Európai Autómentes Nap”, 
a Kerékpáros	Koordinációs	Főosztállyal	együttműködve	szervezi	a „Bringázz	a munkába”,	a „Kerékpárral	7	határon	át”	
és a  „Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely” kezdeményezések kormányzati feladataiból, 
a  települési önkormányzatok bekapcsolódásának ösztönzéséből, a  társadalmi háttér (egészségügyi, 
környezetvédelmi	profilú	civil	 szervezetek,	 ifjúsági	 szervezetek,	 iskolák,	 lakossági	és	 fogyasztói	 csoportok,	piaci	és	
kereskedelmi szervezetek, hatóságok, sajtó- és médiaszervezetek) támogató hozzáállásának formálásából adódó 
minisztériumi feladatokat.”

	 181.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.1.7. alpont	c) alpontja	a következő	18. alponttal	egészül	ki:
(Közlekedési Szolgáltatási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„18. a  miniszter által átruházott hatáskörben kiadja a  helyközi személyszállítási közszolgáltatási szerződések éves 
pénzügyi záradékában meghatározott költségtérítések folyósítását megalapozó teljesítésigazolást.”

 182. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.1.8. alpont a) alpontja a következő 9. alponttal egészül ki:
(Légi- és Víziközlekedési Főosztály
A Főosztály feladatai
Kodifikációs feladatai körében)
„9. közzéteszi az  Lt. 51.  §-ában meghatározott a  légiközlekedési terep és akadály adatbázis elkészítéséhez és 
fenntartásához szükséges műszaki követelményeket.”

	 183.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.2.2. alpont	b) alpont	14–17. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„14. gondoskodik a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok 
módosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
15. gondoskodik a  szakpolitikai felelős bevonásával a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes 
államtitkár	által	kezelt	programok	tekintetébe	felhívás	és	útmutató	elkészítésével,	megjelentetésével,	módosításával	
és felfüggesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
16. gondoskodik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok irányítási 
és kontrollrendszer kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,
17.	 közreműködik	 a  közlekedési	 operatív	 programokért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 által	 kezelt	 programokkal	
kapcsolatban felmerülő környezetjogi kérdések megoldásában, jogi állásfoglalások kialakításában,”
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 184. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.2. alpont b) alpont 25. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„25. részt vesz a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok keretében 
biztosított támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzésében,”

 185. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.2. alpont b) alpont 28. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„28. ellátja a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok projektjeinek 
projekt- és programszintű zárását és az azt követő projektfenntartással kapcsolatos munkát,”

 186. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.2. alpont b) alpont 32. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„32. működteti a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok helyszíni 
ellenőrzési rendszerét, a helyszíni ellenőrzések koordinációját,”

	 187.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.2.2. alpont	c) alpont	2. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„2. részt vesz a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok tekintetében 
alkalmazandó monitoring rendszer fejlesztések véleményezésében,”

 188. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.2. alpont c) alpontja a következő 8. alponttal egészül ki:
(Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„8. a CEF1 és CEF2 projektek tekintetében
8.1.	 együttműködik	 a  szabálytalansági	 gyanúk	 vizsgálatában	 azok	 megalapozottsága	 tekintetében,	 és	 döntési	
javaslat	készítésében	a szabálytalansági	gyanúk	kezelésével	kapcsolatban,
8.2. közreműködik a támogatási szerződések megkötésében és módosításában,
8.3. közreműködik a projektekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások ellenőrzésében,
8.4. ellátja a helyszíni ellenőrzési feladatokat.”

 189. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.3. alpont b) alpont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti Projektek Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„2. részt vesz a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok forrásainak 
felhasználásra	irányuló	felhívás	és	útmutató	összeállításában,	valamint	módosítása	esetén	annak	összeállításában,”

 190. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.3. alpont b) alpont 14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti Projektek Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„14. ellátja a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok keretében 
biztosított támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzéséből adódó elszámolhatóság 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,”
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 191. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.3. alpont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti Projektek Főosztály
A Főosztály feladatai)
„c) Koordinációs feladatai körében gondoskodik – a szakpolitikai felelőssel együttműködve – a közlekedési operatív 
programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok éves nemzeti keret és az éves fejlesztési keretének 
összeállításáról és módosításáról.”

 192. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.3. alpont d) alpont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti Projektek Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„2. részt vesz a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok tekintetében 
alkalmazandó fejlesztések véleményezésében, monitoring rendszer,”

 193. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.4. alpont b) alpont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kötöttpályás Projektek Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„2. részt vesz a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok forrásainak 
felhasználásra	irányuló	felhívás	és	útmutató	összeállításában,	valamint	módosítása	esetén	annak	összeállításában,”

 194. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.4. alpont b) alpont 13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kötöttpályás Projektek Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„13. ellátja a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok keretében 
biztosított támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzéséből adódó elszámolhatóság 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,”

 195. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.4. alpont c) alpont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kötöttpályás Projektek Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„2. részt vesz a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok tekintetében 
alkalmazandó monitoring rendszer-fejlesztések véleményezésében,”

 196. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.5. alpont b) alpont 1–3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(CEF Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„1. elkészíti a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok és a  CEF1, 
valamint a  CEF2 projektek lehatárolását [a CEF1 és CEF2 projektek (a továbbiakban együtt: CEF projektek], 
lehatárolását,
2. megvalósítja a CEF1 projektjeit a végrehajtó szervekkel együttműködésben, majd lezárja,
3. a CEF2 projektekkel kapcsolatban folyamatos pályázatfigyelést végez,”

	 197.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.2.5. alpont	b) alpont	10. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(CEF Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„10. kormánydöntés alapján kiadja a  CEF projektek pályázatainak beadásához szükséges tagállami hozzájáruló 
nyilatkozatokat,”
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 198. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.5. alpont b) alpont 12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(CEF Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„12. képviseletet lát el a CEF általános és közlekedési koordinációs bizottságaiban,”

 199. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.5. alpont b) alpontja a következő 19. alponttal egészül ki:
(CEF Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„19. közreműködik a költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó CEF projektek monitoringjában.”

 200. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.6. alpont b) alpont 12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzügyi és Monitoring Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„12. ellátja a 4-es metró projekt kiegészítő finanszírozás folyósításával kapcsolatos monitoring feladatokat,”

	 201.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.2.6. alpont	b) alpont	17. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Pénzügyi és Monitoring Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„17.	 adatot	 szolgáltat	 a  közlekedési	 operatív	 programokért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 által	 kezelt	 programok	
féléves/háromnegyed éves/éves beszámolójának elkészítéséhez,”

 202. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.6. alpont b) alpont 22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzügyi és Monitoring Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„22. végzi a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok tekintetében 
az Éves Elszámolással kapcsolatos helyettes államtitkári feladatokat,”

 203. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.6. alpont b) alpont 24 és 25. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzügyi és Monitoring Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„24. részt vesz a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok 
számszerűsíthető eredményeinek (indikátor) teljesülésének nyomon követésében,
25. részt vesz a  közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok prioritás 
szintű eredményességmérési keretek teljesülésének nyomon követésében az  eredményességi tartalék 
felhasználásának érdekében,”

 204. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.6. alpont b) alpontja a következő 30–39. alponttal egészül ki:
(Pénzügyi és Monitoring Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„30. ellátja a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok Monitoring 
Bizottságai (Horizontális Albizottság) létrehozásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat, és ellátja a titkársági 
feladatokat,
31. gondoskodik közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok értékelési 
terv elfogadásával, módosításával, valamint az  értékelések végrehajtásával, az  eredmények nyomon követésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,
32. elkészíti közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok éves/záró 
végrehajtási jelentéseit, lebonyolítja a jóváhagyási eljárást,
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33. ellátja közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programokra vonatkozó éves 
felülvizsgálati ülések megszervezését,
34. részt vesz közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok 
számszerűsíthető eredményei (indikátor) teljesülésének nyomon követésében, ellenőrzésében és jelentéstételében,
35. részt vesz közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok prioritás szintű 
eredményességmérési keretek teljesülésének nyomon követésében az  eredményességi tartalék felhasználásának 
érdekében,
36. ellátja a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok horizontális 
célkitűzéseinek teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
37.	biztosítja	az irányító	hatóság	képviseletét	a Monitoring	és	Értékelési	Munkacsoportban,
38. ellátja a 3-as metró projekt költségvetési finanszírozásával kapcsolatos feladatokat,
39. ellátja az irányító hatóság gazdasági vezetőjéhez telepített feladatokat.”

 205. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.2.6. alpont c) alpont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzügyi és Monitoring Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„2. részt vesz a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt programok tekintetében 
alkalmazandó monitoring rendszer-fejlesztések véleményezésében,”

 206. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.2. alpont d) alpont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hatósági Koordinációs Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„2. ellátja a Kkt. 18. § (15) bekezdése szerinti felügyeleti szervi feladatokat a Kkt. szerinti vizsgaközpont tekintetében,”

	 207.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.2. alpont	e) alpontja	a következő	6. alponttal	egészül	ki:
(Hatósági Koordinációs Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„6.	 kijelöli	 a  NATO	 Polgári	 Veszélyhelyzeti	 Tervezési	 Bizottság	 Szállítási	 Csoport	 (TG-Transport	 Group)	
tevékenységében részt vevő személyeket és közreműködik a Szállítási Csoport tevékenységében a kijelölt személyek 
útján.”

 208. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.3. alpont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai)
„a) Kodifikációs feladatai körében véleményezi a  szakterületéhez kapcsolódó jogszabálytervezeteket, 
előterjesztéseket, valamint javaslatot tesz a  szakterületet érintő szükséges jogalkotási feladatok elvégzésére 
a  Hatósági Koordinációs Főosztály részére, valamint részt vesz a  szakterületét érintő, az  EASA által működtetett 
szakbizottságok jogalkotási előkészítő tevékenységében, elkészíti és gondozza az  (EU) 2018/1139 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt belső eljárásokat meghatározó, 
Szakszolgálati Kézikönyvet, továbbá eljárásai tekintetében alkalmazza a  Légügyi Kockázatértékelési Hatósági 
Főosztály által elkészített Légiközlekedési Hatósági Szervezetirányítási Kézikönyvet.”

 209. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.3. alpont c) alpont 18. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„18. ellátja a  távoli pilóták képzésével és vizsgáztatásával összefüggésben a  jogszabályok által a  légiközlekedési 
hatósághoz telepített feladatokat,”
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 210. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.3. alpont c) alpontja a következő 20. alponttal egészül ki:
(Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„20. az  egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódóan lefolytatja a  légiközlekedési 
jogszabálysértések közigazgatási hatósági eljárás keretében történő vizsgálatát.”

 211. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.3. alpont d) alpont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„3. feladatai ellátásában együttműködik a  légügyi főigazgató feladatait ellátó közlekedésért felelős helyettes 
államtitkárral a főosztály feladatkörét érintő ügyekben,”

 212. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.3. alpont d) alpont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„6. részt vesz a repülésbiztonsági kockázatértékelési eljárások működtetésében, és elemzi a főosztály feladatkörébe 
tartozó kockázatokat.”

 213. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.4. alpont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai)
„a) Kodifikációs feladatai körében véleményezi a  szakterületéhez kapcsolódó jogszabálytervezeteket, 
előterjesztéseket, valamint javaslatot tesz a  szakterületet érintő szükséges jogalkotási feladatok elvégzésére 
a  Hatósági Koordinációs Főosztály részére, valamint részt vesz a  szakterületét érintő, az  EASA által működtetett 
szakbizottságok jogalkotási előkészítő tevékenységében, elkészíti és gondozza az  (EU) 2018/1139 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt belső eljárásokat meghatározó 
Légijármű	 Üzembentartási	 Felügyeleti	 Kézikönyvet,	 Repülésműszaki	 Kézikönyvet	 és	 a  Pilóta	 nélküli	 légijárművek	
Kézikönyvet, továbbá eljárásai tekintetében alkalmazza a  Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály által 
elkészített Légiközlekedési Hatósági Szervezetirányítási Kézikönyvet.”

 214. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.4. alpont d) alpont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„8. eljár a pilóta nélküli polgári légijárművel végzett tevékenységek, műveletek engedélyezése ügyében,”

 215. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.4. alpont d) alpont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„10. lefolytatja a  polgári légijárművek lajstrombavételével, lajstromból való törlésével, export légialkalmassági 
tanúsításával,	 nyilvántartásával	 kapcsolatos	 eljárásokat,	 elvégzi	 az  azokhoz	 szükséges	 vizsgálatokat,	 kiadja	
a bizonyítványokat,”

 216. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.4. alpont d) alpont 14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„14. végzi a  polgári légijármű zajbizonyítvány kiadásához szükséges vizsgálati dokumentáció ellenőrzését, annak 
alapján a légi jármű zajbizonyítványt, illetve a zajbizonyítvány mentességi igazolást kiadja,”
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	 217.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.4. alpont	d) alpont	26. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„26. végzi a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadását,”

 218. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.4. alpont d) alpont 31. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„31. vezeti a  lajstromozásra nem kötelezett polgári légijárművek, valamint a  pilóta nélküli légi járművek és 
üzembentartók nyilvántartását,”

 219. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.4. alpont d) alpontja a következő 35–40. alponttal egészül ki:
(Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„35.	végzi	a jogszabályban	meghatározott	pilóta	nélküli	polgári	légijárművek	légi	alkalmasságának	tanúsítását,
36.	működteti	a pilóta	nélküli	járművek	kockázat	alapú	felügyeleti	rendszerét,
37.	a d) alpontban	foglalt	feladatokhoz	kapcsolódóan	lefolytatja	a légiközlekedési	jogszabálysértések	közigazgatási	
hatósági eljárás keretében történő vizsgálatát,
38. eljár a veszélyes áruk légi szállításának engedélyezése során,
39. meghatározza a  független légialkalmasság felülvizsgáló személyek jogosításának feltételeit, vizsgálja, kiadja és 
felügyeli a független légialkalmasság felülvizsgáló személyek engedélyét, tevékenységét,
40. ellátja a  pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a  pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli 
üzemben tartóiról szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti 
bejelentő hatósági és piacfelügyeleti hatósági feladatokat.”

 220. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.4. alpont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai)
„e) Egyéb feladatai körében
1. végzi a  hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben a  hatósági eljárások díjbevételeinek és bírságbevételeinek 
beazonosítását,
2. nyilvántartja az általa kivetett bírságokat, és – önkéntes teljesítés elmaradása esetén – intézkedik a véglegessé vált 
döntésekben kiszabott bírságok végrehajtása iránt,
3. feladatai ellátásában együttműködik a  légügyi főigazgatói feladatokat ellátó közlekedésért felelős helyettes 
államtitkárral a főosztály feladatkörét érintő ügyekben,
4. feladatai ellátásában együttműködik, támogatja a  Légügyi Hatóság Vezetőjét, különösen annak a  Légügyi 
Szakszolgálati Hatósági Főosztály, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, Légügyi Kockázatértékelési Hatósági 
Főosztály és a  Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály beszerzései, továbbképzések, fejlesztések 
tekintetében végzett koordináló tevékenysége során,
5. koordinálja a szakterület szakmai továbbképzését,
6. szervezi, elősegíti a szakterület által szervezett szakmai, szakértői munkabizottsági rendezvényeket,
7.	részt	vesz	a repülésbiztonsági	kockázatértékelési	eljárások	működtetésében,	és	elemzi	a főosztály	feladatkörébe	
tartozó kockázatokat.”

 221. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.5. alpont d) alpont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„1.	 lefolytatja	 a  polgári	 légijárművekkel	 bekövetkezett	 légiközlekedési	 balesetek,	 súlyos	 repülőesemények	
közigazgatási hatósági eljárás keretében történő vizsgálatát,”
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 222. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.5. alpont d) alpont 31. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„31. eljár a légitársasági üzletszabályzatok engedélyezése során,”

 223. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.5. alpont d) alpontja a következő 50. és 51. alponttal egészül ki:
(Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„50. ellátja a Bizottság 261/2004/EK rendeletben foglalt rendkívüli körülmény megítélését,
51.	ellátja	a közlekedési	létfontosságú	rendszerek	és	létesítmények	azonosításáról,	kijelöléséről	és	védelméről	szóló	
161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti légiközlekedési hatósági feladatokat.”

 224. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.5. alpont e) alpont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„4. feladatai ellátásában együttműködik a  légügyi főigazgatói feladatokat ellátó közlekedésért felelős helyettes 
államtitkárral a főosztály feladatkörét érintő ügyekben,”

 225. Az SzMSz 2. függelék 1.6.8.3.5. alpont e) alpontja a következő 10. és 11. alponttal egészül ki:
(Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„10. részt vesz az  európai légiközlekedéssel összefüggő kiberbiztonsági együttműködésben (cyberattack, 
malevolent threats), továbbá részt vesz az ezek kezelésére létrehozott European Centre for Cybersecurity in Aviation 
(ECCSA) elnevezésű szervezet munkájában, valamint kapcsolatot tart fenn kiberbiztonsági kérdésekben az  erre 
létrehozott társzervezetekkel,
11.	 meghatározza	 és	 együttesen	 jóváhagyja	 a  Közlekedésbiztonsági	 Szervezettel	 a  376/2014/EU	 rendelet	
végrehajtása érdekében kialakítandó eljárást, a Hatósági Koordinációs Főosztály bevonásával.”

 226. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.6. alpont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai)
„a) Kodifikációs feladatai körében
1. véleményezi a  szakterületéhez kapcsolódó jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket, valamint javaslatot tesz 
a  szakterületet érintő szükséges jogalkotási feladatok elvégzésére a  Hatósági Koordinációs Főosztály részére, 
valamint részt vesz a  szakterületét érintő, az  EASA által működtetett szakbizottságok jogalkotási előkészítő 
tevékenységében; elkészíti és gondozza az  (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint 
annak végrehajtási rendeleteiben előírt belső eljárásokat meghatározó Repülőtérfelügyeleti Kézikönyvet, valamint 
a  Léginavigációs Kézikönyvet, továbbá eljárásai tekintetében alkalmazza a  Légügyi Kockázatértékelési Hatósági 
Főosztály által készített Légiközlekedési Hatósági Szervezetirányítási Kézikönyvet,
2. előkészíti és közzéteszi a repülőterek és léginavigációs szolgáltatók tekintetében, azok felügyeletével összefüggő, 
az  (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott,	 és	 a  minimális	 megfelelési	 követelményekkel,	 nemzetközi	 útmutatókkal	 összefüggő	 általános	 és	
egyedi jellegű tájékoztatókat, iránymutatásokat, minimális követelményeket,
3. előkészíti és közzéteszi a repülőterek és léginavigációs szolgáltatók tekintetében, azok felügyeletével összefüggő, 
az  1971.	 évi	 25.	 törvényerejű	 rendelettel	 kihirdetett	 Chicagói	 Egyezmény	 függelékeihez	 szorosan	 kapcsolódó,	
megfelelő végrehajtásukhoz szükséges ICAO dokumentumokban foglalt részletes műszaki követelmények azon 
részét, amelyet eljárásai tekintetében az Lt., valamint a vonatkozó jogszabályok alapján figyelembe vesz.”
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	 227.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.6. alpont	c) alpont	22. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„22. lefolytatja légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
kódkiosztással kapcsolatos eljárást,”

	 228.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.6. alpont	c) alpontja	a következő	57. alponttal	egészül	ki:
(Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„57.	 a  c)  alpontban	 foglaltakhoz	 kapcsolódóan	 lefolytatja	 a  légiközlekedési	 jogszabálysértések	 közigazgatási	
hatósági eljárás keretében történő vizsgálatát.”

 229. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.6. alpont d) alpontja a következő 10. és 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„10.	összeállítja	az éves	LSSIP	 (Local	Single	Sky	 Implementation	Plan)	 jelentés	hatóságot	érintő	 részeit,	és	a hozzá	
kapcsolódó kérdőíveket elkészíti,
11.	 kialakítja	 és	 rendszeresen	 frissíti	 az  éves	 kockázati	 alapú	 felügyeleti	 programot	 a  2017/373/	 EU	 végrehajtási	
rendeletben foglaltaknak megfelelően,”

 230. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.6. alpont d) alpont 18. és 19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„18. gondoskodik a  382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9.  § (4)  bekezdés 56.  pontjában meghatározott nemzeti 
teljesítménytervvel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,
19. gondoskodik a  légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a  légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló 
miniszteri rendeletben foglalt légiforgalmi tájékoztató kiadványokhoz kötődő közzététellel kapcsolatos feladatok 
ellátásáról,”

 231. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.6. alpont d) alpont 22. és 23. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„22. részt vesz a repülésbiztonsági kockázatértékelési eljárások működtetésében, és elemzi a főosztály feladatkörébe 
tartozó kockázatokat,
23. feladatai ellátásában együttműködik a  légügyi Főigazgatói feladatokat ellátó közlekedésért felelős helyettes 
államtitkárral a főosztály feladatkörét érintő ügyekben,”

 232. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.6. alpont d) alpontja a következő 24–29. alponttal egészül ki:
(Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„24. koordinációs feladatot lát el a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében a légiközlekedési hatósághoz rendelt adatkör tekintetében,
25. lefolytatja a  magyar légtér igénybevételéről szóló kormányrendelet szerinti légtér igénybevételének 
korlátozásával kapcsolatos eljárásokat,
26. kapcsolattartót jelöl az EUROCONTROL 8.33 kHz nemzeti koordinátori feladatok, valamint a nemzeti frekvencia 
koordináció menedzsmentet érintő feladatok ellátása érdekében,
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27.	 fogadja	a magyar	 légtér	 igénybevételéről	 szóló	4/1998.	 (I.	16.)	Korm.	 rendelet	 [a	 továbbiakban:	4/1998.	 (I.	16.)	
Korm. rendelet] 4/A. § -ában és 5/B. §-ában meghatározott bejelentéseket,
28. jóváhagyja Budapest CTR-ben a  HungaroControl Zrt., a  repülőtér üzembentartó és a Terrorelhárítási Központ, 
valamint a  repülőtéri forgalmi tájékoztató körzettel és repülőtéri repüléstájékoztató szolgálattal rendelkező 
repülőterek esetén az  illetékes légiforgalmi szolgáltató, a  repülőtér üzembentartó és a  Terrorelhárítási Központ 
közötti,	a 4/1998.	(I.	16.)	Korm.	rendelet	8/D. §-a	alapján	létrejött	együttműködési	megállapodásokat,
29. feltölti a 4/1998. Korm. rendelet 4/A. § i)–l) pontjában foglalt adatokat a pilóta nélküli légijárművek használatát 
támogató felületre.”

	 233.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.7. alpont	b) alpont	ba) alpont	4. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
[Vasúti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
Hatósági és a vasúti biztonsági hatósági (NSA) feladatai körében]
„4.	ellátja	a jogszabályokban	meghatározott,	a vasúti	és	a vasútnak	nem	minősülő	egyéb	kötöttpályás	infrastruktúra	
rendszerekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetését,”

	 234.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.7. alpont	b) alpont	ba) alpont	6. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
[Vasúti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
Hatósági és a vasúti biztonsági hatósági (NSA) feladatai körében]
„6.	 elsőfokú	 hatóságként	 jár	 el	 a  vasútnak	 nem	minősülő	 egyéb	 kötöttpályás	 rendszerek	 és	 tartozékai	 létesítése,	
használatba vétele, átalakítása, megszüntetése, valamint a  hozzájuk kapcsolódó forgalmi és üzemi vizsgálatok 
ügyében, végzi az  üzem- és forgalombiztos állapot vonatkozó előírások szerinti ellenőrzését, valamint 
az építésfelügyeleti tevékenységet,”

	 235.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.7. alpont	b) alpont	ba) alpont	24.	és	25. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
[Vasúti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
Hatósági és a vasúti biztonsági hatósági (NSA) feladatai körében]
„24.	elsőfokú	hatóságként	jár	el	a biztonsági	tanúsítvány,	illetve	vasútbiztonsági	engedély	kiállítására,	megújítására,	
felfüggesztésére, módosítására, korlátozására és visszavonására vonatkozó ügyekben,
25.	 végzi	 a  vasúti	 járművek	 karbantartásáért	 felelős	 szervezetek	 tanúsítását	 és	 felügyeletét,	 valamint	 a  vasúti	
járművek karbantartását és időszakos vizsgálatát végző szervezetek tevékenység és műszaki engedélyezését, 
továbbá a határmenetek szabályozását,”

	 236.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.7. alpont	b) alpont	ba) alpontja	a következő	45. alponttal	egészül	ki:
[Vasúti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
Hatósági és a vasúti biztonsági hatósági (NSA) feladatai körében]
„45.	 ellátja	 a  Vasúti	 Műszaki	 Bizottságról,	 a  vasúti	 műszaki	 előírások	 és	 a  szakmai	 állásfoglalások	 kidolgozásával	
és kiadásával összefüggő hatósági feladatokat.”

	 237.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.7. alpont	c) alpontja	a következő	7. alponttal	egészül	ki:
(Vasúti Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
„7.	 ellátja	 a  nemzeti	 végrehajtási	 tervek	 elkészülésének	 koordinációját	 a  közlekedéspolitikáért	 felelős	 államtitkár	
részére aláírás céljából történő felterjesztés érdekében.”
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 238. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.10. alpont a) alpont 12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„12.	 ellátja	 a  közúti	 közlekedési	 szakemberek	 jogszabályban	 meghatározott	 névjegyzékbe	 vételével	 kapcsolatos	
feladatokat,”

 239. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.10. alpont a) alpontja a következő 14–16. alponttal egészül ki:
(Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„14. végzi a  vizsgálóállomások auditálását végző szervezet ellenőrzését, azzal összefüggő jogkövetkezmények 
alkalmazását,
15.	közreműködik	a szakterületéhez	tartozó	OSAP	adatgyűjtések	összeállításában,
16. véleményezi a  szakterülethez kapcsolódó jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket, javaslatokat tesz 
a módosításokra.”

 240. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.10. alpont c) alpont 12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„12. a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés m) pontja és (3) bekezdés c) pontja alapján honosítja a hatáskörébe 
tartozó képesítővizsgák, képesítések bizonylatait, okmányait,”

	 241.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.10. alpont	c) alpontja	a következő	14–37. alponttal	egészül	ki:
(Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„14. országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás iránti kérelem elismerése iránti kérelmek elbírálásával, 
visszavonásával kapcsolatos eljárásokat folytat le,
15.	a közúti	 járművek	–	 ideértve	a  trolibuszokat	 is	–	 típusbizonyítványaival,	általános	 forgalomba	helyezési,	 illetve	
sorozat	 forgalomba	 helyezési	 és	 átalakítási	 engedélyével,	 az  egyedi	 és	 kis	 sorozatú	 gyártás	 útján	 létrehozott	
járművek előzetes összeépítési engedélyével és a  hazai járműforgalmazók részéről a  megfelelőségi nyilatkozat 
alapján történő forgalomba helyezéssel, továbbá a  jármű megváltoztatására vonatkozó alkalmazási engedéllyel 
kapcsolatban
15.1. lefolytatja az engedélyezési, hozzájárulási eljárást, engedélyeket ad ki és von vissza,
15.2. műszaki adatlapokat bocsát ki,
15.3. végrehajtja a telephelyi ellenőrzéseket, szemléket,
15.4. megállapodásokat köt, illetve felmond a járműforgalmazókkal,
15.5. a jogszabályok megsértőivel szemben feladat- és hatáskörében lefolytatja a bírságolási eljárást,
16.	a nem	közúti	mozgógépek	beépítendő	belsőégésű	motorok	típusjóváhagyásával	kapcsolatban
16.1. lefolytatja az engedélyezési, hozzájárulási eljárást, engedélyeket ad ki és von vissza,
16.2. végrehajtja a telephelyi ellenőrzéseket, szemléket,
17.	 a  közúti	 járműalkatrészek,	 járműtartozékok	 és	 járműtulajdonságok	 jóváhagyásának	 kiadásával,	 egyes	
pótalkatrészek és tartozékok minősítőjel-használatának engedélyezésével, valamint az  alkalmazási engedély 
kiadásával kapcsolatban
17.1.	lefolytatja	az engedélyezési,	hozzájárulási	eljárást,	engedélyeket	ad	ki	és	von	vissza,
17.2.	végrehajtja	a telephelyi	ellenőrzéseket,	szemléket,
17.3.	megtiltja	termékek	forgalmazását,	elrendeli	termékek	megsemmisítését,
17.4.	a jogszabályok	megsértőivel	szemben	feladat-	és	hatáskörében	lefolytatja	a bírságolási	eljárást,
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17.5.	a típusvizsgáló	tanúsító	szervezettel	megköti	a hatósági	szerződést,	valamint	ellenőrzi	a típusvizsgáló	tanúsító	
szervezet	 tevékenységét,	 felügyeli	 a  szolgáltatást,	 bírságot	 szab	 ki	 a  közúti	 járművek	 típusjóváhagyásával	
kapcsolatos jogszabályok megsértőivel szemben,
17.6.	feljogosítja	a típusvizsgáló	tanúsító	szervezeteket,	valamint	az autóbusz-fenntartókat	az emelt	sebességhatárú	
autóbuszok vizsgálatára,
18. a kísérleti jármű, illetve kivételesen indokolt esetben egyéb járművek tekintetében a jogszabályi rendelkezések 
alóli eltérés, illetve felmentés engedélyezésével kapcsolatban
18.1. lefolytatja az engedélyezési, hozzájárulási eljárást, engedélyeket ad ki és von vissza,
18.2. végrehajtja a telephelyi ellenőrzéseket, szemléket,
19.	Magyarország	tekintetében	a közúti	közlekedésben	használt	menetíró	készülékekről	szóló	165/2014/EU	európai	
parlamenti és tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott, a menetíró készülék, az adatrögzítő 
lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyási feladataival kapcsolatban
19.1. lefolytatja az engedélyezési, hozzájárulási eljárást, engedélyeket ad ki és von vissza,
19.2. végrehajtja a telephelyi ellenőrzéseket, szemléket,
19.3. a  gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás, járműértékelés), környezetvédelem a  közlekedésben, 
közúti	 szállítás,	 fuvarozás;	 közúti	 jármű-vizsgálat,	 közúti	 járműtervezés	 műszaki,	 közúti	 közlekedésbiztonsági	
műszaki	 (balesetelemzés),	közúti	közlekedési	 forgalmi,	tároló	és	fenntartó	 létesítmények	technológiai	tervezése	és	
fenntartása, mobil rakodógép, rakodásgépesítés szakterületeken, az  igazságügyi szakértői névjegyzékbe való 
felvételi	 eljárásban	 az  igazságügyi	 szakértői	 tevékenység	 folytatásához	 szükséges	 szakmai	 gyakorlat	 szakirányú	
jellegének elbírálásához szakhatósági állásfoglalást ad ki,
19.4.	 nyilvántartást	 és	 műszaki	 adatbázist	 kezel	 a  feljogosított	 típusvizsgáló	 tanúsító	 szervezetekről,	 valamint	
az emelt	sebességhatárú	autóbuszok	vizsgálatára	feljogosított	autóbusz-fenntartókról,
19.5.	 nyilvántartja	 és	 közzéteszi	 a  hatályos	 uniós	 jogszabályokban	 meghatározott,	 az  új	 gépkocsik	 üzemanyag-
fogyasztási és kibocsátási adatait, összegyűjti a  CO2-kibocsátás nyomonkövetési adatait és továbbítja az  Európai 
Bizottság részére, továbbá gyűjti az  üzemanyag-töltőállomásokra vonatkozóan a  bejelentett adatokat, és ellátja 
az ezekkel kapcsolatos a tagállami bejelentési feladatokat,
19.6. végzi a  járművek visszahívásával kapcsolatos hatósági feladatokat, a  visszahívásokkal kapcsolatos adatokat 
rögzíti	a RAPEX-ben,
19.7.	országos	 illetékességi	 területen	eljárva,	hatáskörében	ellenőrzési	 terv	alapján	vagy	ad	hoc	 jelleggel	hatósági	
ellenőrzést folytat le, szakterületét érintő rendkívüli események során azzal kapcsolatban közreműködik,
19.8. eljár a  mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 
167/2013/EU	európai	parlamenti	és	tanácsi	rendeletben,	a két-	vagy	háromkerekű	járművek,	valamint	a négykerekű	
motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben, valamint a  gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek	 és	 önálló	 műszaki	 egységeinek	 jóváhagyásáról	 és	 piacfelügyeletéről,	 a  715/2007/EK	 és	
az  595/2009/EK	 rendelet	 módosításáról,	 valamint	 a  2007/46/EK	 irányelv	 hatályon	 kívül	 helyezéséről	 szóló,	
2018.  május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a  műszaki szolgálatok 
tevékenységével összefüggő pályázatok kiírása, a műszaki szolgálatok kijelölése, valamint a műszaki szolgálatokra 
vonatkozó hatósági feladatok ellátása során.”

 242. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.10. alpont d) alpontja a következő 4. alponttal egészül ki:
(Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
„4. részt vesz a Típusjóváhagyó Hatóságok Találkozója (TAAM) és a Típusjóváhagyó Hatóságok Szakértői Csoportja 
(TAAEG) munkájában.”

 243. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.10. alpont e) alpontja a következő 4. és 5. alponttal egészül ki:
(Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyéb feladatai körében)
„4.	a Közúti	Központi	Információs	Rendszer	használó	járműforgalmazók	részére	jogosultságokat	biztosít,	oktatásokat	
tart,
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5. a  Hatósági Koordinációs Főosztállyal együttműködik a  szakterületét érintő közlekedési hatósági informatikai 
szakrendszerek működésével összefüggő döntések meghozatalában, az  azzal kapcsolatos adatszolgáltatások 
teljesítésében.”

 244. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.11. alpont b) alpont 22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály
A Főosztály feladatai
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„22. a pályahálózat-működtető működésével kapcsolatban vizsgálja a függetlenségi feltételek érvényesülését,”

 245. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.12. alpont a) alpontja a következő 4–12. alponttal egészül ki:
(Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Funkcionális feladatai körében)
„4.	működteti	a díj	ellenében	végzett	közúti	árutovábbítási,	a saját	számlás	áruszállítási,	valamint	az autóbusszal	díj	
ellenében végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel 
összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet szerinti elektronikus fuvarregisztrációs rendszert,
5. az  Sztv. 41.  § (1) és (2)  bekezdésében szereplő nemzetközi menetrend szerinti személyszállítási engedélyekkel, 
valamint	 a  nemzetközi	 közúti	 áruszállítási	 engedélyekkel,	 a  nemzetközi	 szerződések	 szerint	 engedélyköteles	
személyszállítási tevékenységet végző autóbuszok járati engedélyeivel és a  Közlekedési Miniszterek Európai 
Konferenciája (Conférence Européenne des Ministres des Transport, a  továbbiakban: CEMT) által létrehozott 
közlekedési engedélyekkel kapcsolatban
5.1. ügyfélszolgálatot és pénzkezelő helyet működtet,
5.2. engedély-nyilvántartási, pénzkezelési és számviteli feladatokat lát el,
6. figyelemmel kíséri az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási piac működését,
7.	elkészíti	az autóbuszos	piacfelügyeleti	és	utasjogi	ellenőrzési	tervet,
8. elemzi a  181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az  Sztv.-ben, továbbá az  autóbuszos 
személyszállítási szolgáltatásnak a  181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben nem szabályozott 
részletes feltételeire, valamint a  181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak alóli 
mentességekre,	 a  közúti	 személyszállítási	 üzletszabályzatra,	 továbbá	 annak	 jóváhagyására	 vonatkozó	 szabályokat	
tartalmazó kormányrendeletben, az  autóbuszos személyszállító szolgáltatók személyszállítási üzletszabályzatában 
és a közlekedésszervezők személyszállítási üzletszabályzatában foglaltak megtartását,
9.	együttműködik	a  közúti	gépjármű-közlekedési	hatóságokkal,	 a  személyszállítási	 tevékenységi	engedélyekkel	 és	
a járati engedélyekkel kapcsolatban,
10. részt vesz az autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi szakterületet érintő jogszabályok szakmai előkészítésében,
11. együttműködik az  autóbuszos piac felügyeletével és az  autóbuszos utasok jogainak védelmével kapcsolatban 
a Gazdasági Versenyhivatallal,
12.	 elkészíti,	 szükség	 esetén	 aktualizálja	 és	 közzéteszi	 az  autóbuszos	 utaspanaszok	 benyújtását	 segítő	
formanyomtatványt.”

 246. Az SzMSz 2. függelék I.6.8.3.12. alpont d) alpontja a következő 5–20. alponttal egészül ki:
(Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály
A Főosztály feladatai
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
„5. az Sztv. 41. § (1) és (2) bekezdésében szereplő nemzetközi menetrend szerinti személyszállítási engedélyekkel, 
valamint	 a  nemzetközi	 közúti	 áruszállítási	 engedélyekkel,	 a  nemzetközi	 szerződések	 szerint	 engedélyköteles	
személyszállítási tevékenységet végző autóbuszok járati engedélyeivel és a  CEMT által létrehozott közlekedési 
engedélyekkel kapcsolatban
5.1. lefolytatja az engedélyezési, hozzájárulási eljárást, engedélyeket ad ki és von vissza,
5.2.	végrehajtja	a közúti	és	telephelyi	ellenőrzéseket,
6. az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK 
rendelet	 módosításáról	 szóló,	 2009.	 október	 21-i	 1073/2009/EK	 európai	 parlamenti	 és	 tanácsi	 rendeletben,	
az autóbusszal	végzett	nemzetközi	személyszállítás	okmányaira	vonatkozóan	az 1073/2009/EK	európai	parlamenti	
és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon 
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kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 61/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott hatósági feladatok 
ellátása során
6.1. lefolytatja az engedélyezési, hozzájárulási eljárást, engedélyeket ad ki és von vissza,
6.2. végrehajtja a telephelyi ellenőrzéseket, szemléket,
7.	 gyakorolja	 az  Sztv.	 41.  §	 (1)	 és	 (2)  bekezdése	 szerinti	 engedélyekkel,	 valamint	 a  nemzetközi	 közúti	 áruszállítási	
engedélyekkel, a  nemzetközi szerződések szerint engedélyköteles személyszállítási tevékenységet végző 
autóbuszok járati engedélyeivel és a  CEMT által létrehozott közlekedési engedélyekkel kapcsolatos hatásköröket, 
végzi a CEMT engedély pályázatokkal kapcsolatos feladatokat,
8. ellenőrzi az  autóbuszos személyszállítási működési engedélyhez kötött tevékenység végzésével, az  autóbuszos 
személyszállítási szolgáltatási piac működésével kapcsolatos jogszabályok megtartását,
9. az  autóbuszos személyszállítási működési engedélyhez kötött tevékenység végzésével kapcsolatos 
kötelezettségek	súlyos	és	ismétlődő	megszegése	esetén	vagy	az utasok	jogaira	vonatkozó	kötelezettségek	súlyos	és	
ismétlődő megszegése esetén kezdeményezi a működési engedély felfüggesztését vagy visszavonását,
10. felügyeli az  autóbuszos személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó utasok 
jogaira vonatkozó rendelkezéseknek a szolgáltatók, valamint a közlekedésszervezők általi megtartását,
11. elbírálja az autóbuszos személyszállítási szolgáltatók és közlekedésszervezők panaszkezelésének igénybevétele, 
vagy	annak	megkísérlése	után	hozzá	benyújtott	panaszokat,
12. jóváhagyja az  autóbuszos személyszállítási szolgáltatást végző társaságok személyszállítási üzletszabályzatát, 
valamint a közlekedésszervezők üzletszabályzatát az autóbuszos közlekedést érintő részek tekintetében,
13. ellenőrzi a  181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az  Sztv.-ben, továbbá az  autóbuszos 
személyszállítási szolgáltatásnak a  181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben nem szabályozott 
részletes feltételeire, valamint a  181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak alóli 
mentességekre,	 a  közúti	 személyszállítási	 üzletszabályzatra,	 továbbá	 annak	 jóváhagyására	 vonatkozó	 szabályokat	
tartalmazó kormányrendeletben, az  autóbuszos személyszállító szolgáltatók személyszállítási üzletszabályzatában 
és a közlekedésszervezők személyszállítási üzletszabályzatában foglaltak megtartását,
14.	hivatalból	vagy	kérelemre	az autóbuszos	közúti	személyszállítási	szolgáltatásokkal	kapcsolatban	piacfelügyeleti	
eljárást folytat le,
15.	az autóbuszos	közúti	személyszállítással	összefüggő	jogsértés	megállapítása	esetén	piacfelügyeleti	vagy	utasjogi	
szankciókat alkalmaz,
16. az autóbusszal közlekedő utasok széles körét érintő jogsértés esetén hivatalból hatósági eljárást folytat le,
17.	 ellenőrzi	 az  autóbuszos	 piacfelügyeleti	 díj	 megfizetésével	 kapcsolatos	 kötelezettségek	 teljesítését,	 szükség	
esetén	megállapítja	a fizetési	kötelezettséget,	túlfizetés	esetén	rendelkezik	a különbözet	jóváírásáról,
18. együttműködik az  autóbuszjáratok engedélyezése területén az  uniós és egyéb európai államok 
minisztériumaival, hatóságaival,
19. ellátja az  autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a  2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 
2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nemzeti végrehajtó szervi 
feladatokat,
20. együttműködik a más EGT államok nemzeti autóbuszos utasjogi szerveivel, valamint az Európai Bizottsággal.”

	 247.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.8.3.13. alpontja	a következő	4. alponttal	egészül	ki:
(Légügyi Hatóság Vezetője)
„4.	jóváhagyja	az éves	LSSIP	(Local	Single	Sky	Implementation	Plan)	jelentést.”

 248. Az SzMSz 2. függelék I.6.10.0.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.6.10.0.1. Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet
a) Funkcionális feladatai körében
1. ellátja az  államtitkár tevékenységéhez kapcsolódó titkársági, ügyviteli feladatokat, szervezi az  államtitkár 
hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket,
2. figyelemmel kíséri és koordinálja az  államtitkár felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét, 
ügyintézését,
3. nyilvántartja, előkészíti, összehívja, megszervezi az  államtitkár feladatkörébe tartozó egyeztetéseket, vezetői 
értekezleteket, szervezi és nyilvántartja az államtitkár hivatalos programjait és sajtószerepléseit,
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4.	 elbírálja	 szakmai	 és	 pénzügyi	 szempontból	 a  GFA	 terhére	 az OFA	Nonprofit	 Kft.	 részére	 nyújtandó	 támogatási	
kérelmeket és miniszteri döntésre felterjeszti, továbbá ezen szerződéstervezeteket elkészíti, a beszámolókat szakmai 
és pénzügyi szempontból ellenőrzi,
5. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat.
b)	A Kiemelt	Programok	Osztály	útján
1. ellátja a feladatkörébe utalt európai uniós programok fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
2.	 nyomon	 követi	 a  foglalkoztatáspolitikáért	 felelős	 államtitkár	 által	 felügyelt,	 a  GINOP	 5.	 prioritása	 által	
finanszírozott kiemelt európai uniós programok tekintetében a  projekt szinten rögzített szakmai elvárások 
teljesülését.”

 249. Az SzMSz 2. függelék I.6.10.1.2. alpont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkaerőpiaci Főosztály
A Főosztály feladatai)
„4.	 kidolgozza	 és	 gondozza	 a  feladat-és	 hatáskörébe	 tartozó	 hazai	 finanszírozású	 országos	 munkaerőpiaci	
programokra,	 a  súlyosan	 hátrányos	 helyzetű	 személyekre,	 a  közfoglalkoztatottak	 elhelyezkedési	 juttatására	
vonatkozó	módszertani	útmutatókat,”

 250. Az SzMSz 2. függelék I.6.10.1.2. alpontja a következő 15–20. alponttal egészül ki:
(Munkaerőpiaci Főosztály
A Főosztály feladatai)
„15. ellátja a munkaerő szabad áramlásával kapcsolatos általános feladatokat,
16. ellátja a  közalkalmazotti területen működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításával, valamint 
az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság munkájával kapcsolatos kormányzati feladatokat,
17.	 működteti	 a  Munkaügyi	 Kapcsolatok	 Információs	 Rendszert,	 kialakítja	 a  kollektív	 munkajogi	 érdekviták	 és	
békéltetés esetén a kollektív munkaügyi jogviták szakmailag független támogató rendszerét, továbbá koordinálja 
az alternatív vitarendezési szolgáltatás működését, működteti a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálatot,
18. ellátja a  kollektív szerződések ágazatra történő kiterjesztésére, valamint a  kiterjesztés visszavonására irányuló 
hatósági eljárással kapcsolatos feladatokat, nyilvántartja a kollektív szerződéseket és az üzemi tanács (európai üzemi 
tanács) választási eredményeket,
19.	részt	vesz	az ágazati	párbeszéd	bizottságok	tagszervezetei	részére	nyújtott	költségvetési	támogatás	felhasználási	
szabályainak kialakításában, kezeli a támogatást, valamint felügyeli annak felhasználását, továbbá ellátja az ágazati 
párbeszéd	 bizottságok,	 az  Ágazati	 Részvételt	 Megállapító	 Bizottság,	 az  Ágazati	 Párbeszéd	 Bizottságok	 Tanácsa	
létrejöttével, működésével és funkcióik továbbfejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatokat, a  társadalmi 
párbeszéddel összefüggő kérdésekben együttműködik az ágazati szociális partnerekkel,
20. ellátja az Országos Munkavédelmi Bizottság titkársági feladatait.”

 251. Az SzMSz 2. függelék I.6.10.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I.6.10.1.3. Munkaerőpiaci Programok Főosztály
A Főosztály feladatai
1. koordinálja a  Strukturális Alapok és Közösségi Kezdeményezések igénybevételére vonatkozó tervek és 
intézkedések szakmai kidolgozását, végrehajtását és monitorozását a foglalkoztatáspolitika területén,
2. kidolgozza a  foglalkoztatási szakpolitikával összefüggésben az  európai uniós forrásokat (Európai Szociális Alap, 
Európai	 Szociális	 Alap	 Plusz,	 REACT-EU	 és	 Helyreállítási	 és	 Ellenállóképességi	 Eszköz	 (RRF))	 érintő	 szabályozással	
kapcsolatos magyar álláspontot, valamint ellátja és koordinálja a  foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 
képviseletét az  európai uniós források tervezésében és végrehajtásában érintett ágazatközi és tárcaközi 
bizottságokban,
3. megtervezi a  foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szakpolitikai felelősségébe tartozó uniós programokat, 
illetve azok foglalkoztatási fejezetét, valamint nyomon követi megvalósulásukat,
4.	 szakpolitikai	 javaslatot	 készít	 az  európai	 uniós	 finanszírozású	 foglalkoztatási	 programok	 kidolgozására	 és	
végrehajtására, a  munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatásának segítése és a  válsághelyzetből 
adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentésére,
5. javaslatot tesz a  foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szakpolitikai felelősségébe tartozó európai uniós 
foglalkoztatási programok tekintetében az egyes pályázati programok végrehajtására vonatkozó stratégiai és éves 
munkatervekre,
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6.	 megtervezi	 a  foglalkoztatáspolitikát	 érintő	 európai	 uniós	 finanszírozású	 programok	 szakmai	 koncepcióját,	
a  programok meghirdetése, bírálata és a  végrehajtás nyomon követése tekintetében együttműködik az  érintett 
irányító hatóságokkal,
7.	 a  foglalkoztatáspolitikáért	 felelős	 államtitkár	 foglalkoztatáspolitikát	 érintő	 szakpolitikai	 felelősségébe	 tartozó	
európai uniós források tekintetében nyomon követi az e forrásokból finanszírozott kiemelt projektek végrehajtását 
és e célból kapcsolatot tart azok végrehajtóival,
8.	ellátja	a minisztérium	mint	kedvezményezett	által	megvalósított	foglalkoztatási	célú	európai	uniós	finanszírozású	
munkaerőpiaci programok részletes megtervezésével, a  megvalósítás szakmai és operatív irányításával, 
koordinálásával, a pénzügyi előrehaladás nyomon követésével kapcsolatos feladatokat,
9.	 kidolgozza	 és	 gondozza	 a minisztérium	mint	 kedvezményezett	 által	megvalósított	 foglalkoztatási	 célú	 európai	
uniós	finanszírozású	munkaerőpiaci	programokhoz	kapcsolódó	eljárásrendeket	és	módszertani	útmutatókat,
10. közreműködik a  GFA tervezésével összefüggő feladatok tekintetében a  projektek előfinanszírozását biztosító 
előirányzat meghatározásában, a források allokációjában,
11.	 kialakítja	 és	 működteti	 az  európai	 uniós	 finanszírozású,	 foglalkoztatási	 célú	 munkaerőpiaci	 programok	
monitoring rendszerét, közreműködik a  jelentéstételi kötelezettségek teljesítésében, külső értékelésekben, 
hatásvizsgálatokban,
12.	ellátja	az Ifjúsági	Garancia	Rendszer	működtetésével	kapcsolatos	koordinációs	feladatokat,
13. közreműködik a  foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár feladatkörét érintően az  egyes kormányzati 
stratégiák, nemzeti programok részanyagainak kidolgozásában és jelentéstételében,
14. koordinálja a  foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár felelősségébe tartozóan az  Európa 2020 stratégiával, 
valamint	 az  Európai	 Szemeszterrel	 összefüggő	 feladatokat,	 részt	 vesz	 a  Nemzeti	 Reform	 Program	 foglalkoztatási	
fejezetének összeállításában és a  kapcsolódó, illetve egyéb foglalkoztatáspolitikai érintettségű stratégiák, 
intézkedési tervek elkészítését, valamint ellátja a  foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár képviseletét 
az e vonatkozásban szervezett európai uniós és nemzetközi találkozókon,
15. ellátja a  Magyarország európai uniós tagságából adódó – foglalkoztatáspolitikát érintő – szakmapolitikai 
feladatokat, kidolgozza és képviseli a magyar álláspontot egyes európai uniós szintű bizottságokban (például EMCO 
és albizottságai, ESZA-Bizottság és Technikai Munkacsoportja), illetve testületekben (például EGAA),
16. részt vesz, illetve ellátja a  szakpolitika képviseletét a  hatáskörét érintő EKTB szakértői munkacsoportok 
munkájában (Foglalkoztatáspolitika, Regionális politika, strukturális eszközök koordinációja, Többéves pénzügyi 
keret, Versenyképességi, Oktatás és képzés, Szociálpolitika és esélyegyenlőség, Társadalmi befogadás, Európa 2020), 
közreműködik a  tanácsi működés megfelelő szintjein a  hatáskörébe tartozó kérdésekben a  magyar álláspont 
előkészítésében,
17.	 ellátja	 a  foglalkoztatáspolitikáért	 felelős	 államtitkár	 felelősségébe	 tartozó	 kérdésekben	 Magyarország	
képviseletét	 az  OECD	 vonatkozó	 munkacsoportjaiban,	 valamint	 az  OECD	 szakbizottságainak	 munkájában	 való	
részvételt	(például	ELSAC,	WPE).”

 252. Az SzMSz 2. függelék I.6.10.1.4. alpont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztály
A Főosztály feladatai)
„5. elbírálja az  állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által hozott 
szakhatósági	 állásfoglalások	 ellen	 benyújtott	 fellebbezéseket,	 az  állami	 foglalkoztatási	 szerv	 hatáskörében	 eljáró	
fővárosi és megyei kormányhivatal eljárása tekintetében bejelentésre, és hivatalból – szükség esetén – intézkedik 
a felügyeleti eljárás lefolytatásáról, a felügyeleti szervként meghozandó intézkedések, döntések előkészítéséről,”

 253. Az SzMSz 2. függelék I.6.10.1.5. alpont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkavédelmi Főosztály
A Főosztály feladatai)
„9. a hatáskörébe tartozó munkavédelmi közigazgatási perekben jogi képviseletet lát el,”

 254. Az SzMSz 2. függelék I.6.10.1.5. alpontja a következő 16–18. alponttal egészül ki:
(Munkavédelmi Főosztály
A Főosztály feladatai)
„16.	ellátja	az igazságügyi	szakértői	névjegyzékbe	vételhez	szükséges	szakmai	gyakorlati	 idő	szakirányú	jellegének	
igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos feladatokat,
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17.	ellátja	a jogszabályban	meghatározott	piacfelügyeleti	hatósági	feladatokat,	továbbá	a munkaeszközöket,	egyéni	
védőeszközöket	érintően	a Központi	Piacfelügyeleti	 Információs	Rendszer	kapcsolattartói	feladatait,	valamint	részt	
vesz	a Piacfelügyeleti	Munkacsoport	munkájában,
18. szakmai irányítóként – megbízólevél alapján – részt vehet a  munkavédelmi hatóság helyszíni ellenőrzésében 
szakmai iránymutatás céljából.”

 255. Az SzMSz 2. függelék I.6.10.1.6. alpont 1. és 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
A Főosztály feladatai)
„1. részt vesz a  foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységet érintő jogalkotási feladatok ellátásában, szükség 
szerint kezdeményezi jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz kidolgozását vagy módosítását, 
az elsőfokú	foglalkoztatás-felügyeleti	hatóság	szakmai	munkájának	egységesítését	elősegítő,	támogató	módszertani	
és tájékoztató anyagokat készít,
2.	tájékoztatást	nyújt	a foglalkoztatás-felügyeleti	hatósági	tevékenységet	érintő	kérdésekben,”

	 256.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.10.1.6. alpont	7.	és	8. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
A Főosztály feladatai)
„7.	 évente	 előkészíti	 a  szakterületébe	 tartozó,	 a  foglalkoztatás-felügyeleti	 hatóság	 tevékenységét	 meghatározó	
ellenőrzési irányelveket, éves hatósági ellenőrzési tervet, meghatározza a  szakterületét érintő éves szakmai 
teljesítmény-célkitűzéseket,	 szakterületét	 érintően	 értékeli	 az  elsőfokú	 foglalkoztatás-felügyeleti	 hatóság	 szakmai	
munkáját,
8.	felügyeleti	eljárás	keretében	hivatalból	 intézkedik	az elsőfokú	foglalkoztatás-felügyeleti	hatóság	eljárását,	 illetve	
döntését érintően, gyakorolja a  felügyeleti jogkört, valamint a  hatáskörébe tartozó közigazgatási perekben jogi 
képviseletet lát el,”

	 257.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.10.1.6. alpont	10. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
A Főosztály feladatai)
„10. együttműködik az Európai Unió tagállamainak foglalkoztatás-felügyeleti feladatokat ellátó hatóságaival, kijelölt 
kapcsolattartóként	 ellátja	 a  Belső	 Piaci	 Információs	 Rendszer	 (IMI)	 munkavállalók	 kiküldetésével	 kapcsolatos	
moduljának	 felhasználói	 feladatait,	 valamint	 a  munkavállalók	 szolgáltatások	 nyújtása	 keretében	 történő	
kiküldetéséről	 szóló,	 1996.	 december	 16-i	 96/71/EK	 európai	 parlamenti	 és	 tanácsi	 irányelv	 végrehajtásával	
összefüggő, a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységét érintően a  minisztérium hatáskörébe tartozó 
feladatokat, kijelölés alapján részt vesz az  Európai Unió és más nemzetközi szervek, szervezetek hatósági 
ellenőrzéssel kapcsolatos munkacsoportjaiban, egyéb szakmai rendezvényein,”

	 258.	 Az	SzMSz	2.	függelék	I.6.10.1.7. alpontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
„I.6.10.1.7. Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztály
A Főosztály feladatai
1. részt vesz a  foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos jogi szabályozás előkészítésében, előkészíti a  munkaerőpiaci 
szolgáltatásokra vonatkozó szabályok egységes alkalmazásának elősegítéséről szóló szakmai iránymutatásokat, 
tájékoztatókat,	módszertani	útmutatókat,	eljárásrendeket,
2. ellátja az  Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (a továbbiakban: EURES) kapcsolatos koordinációs feladatokat, 
ellátja az  EURES Nemzeti Koordinációs Iroda feladatait a  foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), 
a  munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a  munkaerőpiacok további integrációjáról, 
valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról szóló, 2016. április 13-i (EU) 2016/589 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében,
3. koordinálja az  állami foglalkoztatási szerv többcsatornás ügyfélkiszolgáláshoz köthető, elsősorban online és 
elektronizált szolgáltatásaival kapcsolatos tevékenységeit, illetve az ezekhez kötődő kommunikációs tevékenységet, 
gondoskodik	 az  online,	 foglalkoztatási	 információkat	 biztosító	 weblap	 működéséhez	 szükséges	 információk	
rendelkezésre állásáról, az  üzemeltető részére történő átadásról. A  Nemzeti Virtuális Munkaerőpiac fejlesztéséhez, 
működtetéséhez	szakmai-módszertani	támogatást	nyújt,
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4. koordinálja a főosztály szakterületéhez tartozó európai uniós és egyéb projektek projektvezetési és -lebonyolítási 
feladatait, valamint munkaerőpiaci programokat megalapozó pilot programokat indít,
5. előkészíti, koordinálja, támogatja a  képzésekhez (munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatásához) tartozó 
feladatokat,
6. ellátja a  fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalai mint állami foglalkoztatási szervként eljáró szervek minőségirányítással kapcsolatos feladatainak 
országos koordinálását, szakmai irányítását, ellátja az  állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét,
7.	 szakmailag	 előkészíti	 a  foglalkoztatást	 elősegítő	 támogatásokra	 –	 kivéve	 a  helyettes	 államtitkári	 titkárság	más	
szervezeti egységének hatáskörébe tartozó támogatásokra – vonatkozó szabályok egységes alkalmazásának 
elősegítéséről	 szóló	eljárásrendeket,	 szakmai	 iránymutatásokat,	 tájékoztatókat,	módszertani	útmutatókat,	 szakmai	
koordinációt folytat a képzési tevékenység értékelése érdekében,
8. véleményezi, jóváhagyásra előkészíti az  állami foglalkoztatási szerv honlapján meghirdeti a  főváros és megyei 
kormányhivatalok által készített megyei munkaerőpiaci programterveket, szükség szerint értékelést, elemzést készít 
azok végrehajtásának eredményeiről és tapasztalatairól,
9. koordinálja és segíti az  állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint 
az  állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok álláskeresők nyilvántartásba vételével, 
ellátás megállapításával, közérdekű munkával kapcsolatos szakmai feladatait,
10. koordinálja és ellenőrzi az  állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok 
munkaerőpiaci	 szolgáltatás	 igénybevételével,	 a munkaerőpiaci	 szolgáltatást	 nyújtók	 részére	 adható	 támogatással	
kapcsolatos feladatait,
11. meghatározza az  állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szolgáltató 
tevékenységére	 vonatkozó	 szakmai	 követelményeket,	 szakmai	 támogatást	 nyújt	 a  személyes	 és	 online	
állásközvetítés	 fejlesztésével	 kapcsolatos	 feladatok	 végrehajtásához,	 módszertani	 támogatást	 nyújt	
a  munkaközvetítés	 magas	 szintű	 megvalósítása	 érdekében,	 szakmai	 támogatást	 nyújt	 a  belső	 és	 külső	 humán	
szolgáltatásokat	nyújtó	szervezeti	egységek,	illetve	szakemberek	felé,
12. az  ügyfél-kategorizálás és a  szolgáltatási-támogatási rendszer összefüggéseihez szakmai sztenderdeket, 
módszertani ajánlásokat dolgoz ki és működtet, valamint felügyeli azok megvalósulását,
13. koordinálja a  fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi 
munkatársai kompetenciáinak meghatározását, valamint a  munkatársak felkészítését segítő belső képzések 
kidolgozását és megvalósítását,
14. koordinálja a  vállalati kapcsolattartók tevékenységét, munkájukhoz folyamatos szakmai-módszertani 
támogatást	nyújt,	támogatja	az üres	álláshelyek	feltárásnak	folyamatát,
15. szakmailag előkészíti és koordinálja az  állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok munkaerőpiaci tervezéséhez kapcsolódó feladatait,
16. koordinálja az állami foglalkoztatási szerv szakmai feladatainak, szolgáltatásainak, támogatásainak, eszközeinek 
és informatikai rendszereivel kapcsolatos fejlesztési folyamatokat, a  minisztérium érintett szakmai főosztályaival, 
illetve az informatikai fejlesztésekben részt vevő partnerszervezetekkel együttműködésben,
17.	 gondoskodik	 az  EURES-hálózat	 szolgáltatásainak	 fejlesztéséről,	 a  tevékenységek	 megvalósulásáról,	 ellátja	
a  nemzetközi	 munkaerőpiaci	 mobilitást,	 valamint	 a  méltányos	 mobilitást	 segítő	 feladatokat,	 új	 partnerségeket	
készít elő, ellátja az egyéb határ menti partnerségek központi feladatait,
18. ellátja a  munkavállalók foglalkoztatásának kölcsönös cseréjére, valamint a  szociális biztonságra vonatkozó 
nemzetközi	 szerződések	 végrehajtása	 során	 keletkező	hatósági	 feladatokat,	 valamint	 a GFA	Pénzügyi	 Főosztállyal	
együttműködve ellátja a tagállamok közötti munkanélküli ellátások megtérítésével kapcsolatos szakmai feladatokat,
19. nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében koordinálja a  foglalkoztatási szolgálat nemzetközi 
tevékenységét,	elősegíti	az ILO-WAPES-	és	európai	uniós	tagságból	adódó	feladatok	végrehajtását,
20. irányítja, koordinálja, nyilvántartja és nyomon követi a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatáspolitikai, 
foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi szakmai feladatait támogató informatikai rendszerekkel kapcsolatos 
fejlesztési	 folyamatokat,	 előkészíti	 az Állami	Alkalmazás-fejlesztési	 Környezethez,	 valamint	 a Digitális	 Kormányzati	
Ügynökség	 részére	 szükséges	 dokumentációt.	 Kapcsolatot	 tart	 a  minisztérium	 Ágazati	 Integrátorával,	 valamint	
a Belügyminisztériumon keresztül a NISZ Zrt.-vel,
21. ellátja az EURES-tagként, EURES-partnerként történő nyilvántartásba vétellel, valamint a foglalkoztatást elősegítő 
szolgáltatást	nyújtó	szervezetek	nyilvántartásba	vételével	kapcsolatos	döntések	előkészítését.”
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 259. Az SzMSz 2. függeléke a következő I.6.10.1.8. alponttal egészül ki:
„I.6.10.1.8. GFA Pénzügyi Főosztály
A Főosztály feladatai
1. előkészíti a főosztály feladatkörébe tartozó belső szabályzatokat, jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket,
2. ellátja a GFA-val kapcsolatos gazdasági feladatokat (tervezés, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, fedezetigazolás, 
pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, beszámolók készítése, adatszolgáltatások teljesítése),
3. meghatározza a GFA pénzügyi-számviteli rendszerének informatikai fejlesztésével kapcsolatos pénzügy-számviteli 
szakmai feladatokat,
4. felel a GFA egységes számviteli szabályozásának elkészítéséért,
5. ellátja a területi GFA egységek GFA kezeléssel kapcsolatos pénzügyi-számviteli irányítását,
6. ellátja a területi GFA egységek adatszolgáltatásainak ellenőrzését, összesítését,
7.	elkészíti	a GFA	elemi	éves	költségvetését,	költségvetési	–	számszaki	és	szöveges	–	beszámolóját,
8.	a GFA	terhére	biztosított	támogatások	esetén	–	kivéve	az OFA	Országos	Foglalkoztatási	Közhasznú	Nonprofit	Kft.	
részére biztosított támogatásokat – pénzügyi szempontból véleményezi a  miniszteri döntések tervezetét, 
szerződéstervezeteket, támogatói okiratokat, beszámolókat, pályázati kiírásokat,
9. ellátja az  EGT-n belül szabadon mozgó munkavállalók számára megállapított munkanélküli ellátásoknak 
a  szociális biztonsági koordinációs rendeletekben szabályozott megtérítésével kapcsolatos, a  GFA szolidaritási 
alaprészhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatokat; feladata a  kapcsolattartás más tagállamok felelős 
intézményeivel,
10. elkészíti a  GFA foglalkoztatási alaprész keretfelosztására, a  decentralizált keret allokálására és a  központi keret 
felhasználására vonatkozó javaslatot,
11.	elkészíti	a GFA	terhére	nyújtott	támogatások,	ellátások	eljárásrendjében,	módszertani	útmutatójában	a pénzügyi	
folyamatokra vonatkozó szabályozást,
12. ellenőrzi a  fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró szervezeti egysége fővárosi és megyei GFA kerettel kapcsolatos szakmai és 
pénzügyi tevékenységét,
13. ellenőrzi a szakképzési államigazgatási szerv GFA kezeléssel kapcsolatos pénzügyi tevékenységét,
14. a szakmai és pénzügyi tevékenység ellenőrzésére vonatkozóan eljárási rendet készít,
15.	a GFA	Pénzügyi	Főosztály	vezetője	az Ávr.	alapján	ellátja	a GFA	gazdasági	vezetői	feladatait,
16. jóváhagyja a GFA elemi költségvetését, időközi költségvetési jelentését, és időközi mérlegjelentését.”

 260. Az SzMSz 2. függelék
 1. I.6.0.0.2.1.  alpont 8.  alpontjában, I.6.1.0.4.  alpont címében, I.6.1.3.3.  alpont c)  alpont 9. és 12.  alpontjában, 

I.6.1.3.4. alpont c) alpont 5. alpontjában a „Személyügyi” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai” szöveg,
	 2.	 I.6.1.0.2. alpont	d) alpont	7. alpontjában	a „vezeti	a közbeszerzési”	szövegrész	helyébe	a „vezeti	a beszerzési	és	

közbeszerzési” szöveg,
 3. I.6.1.0.2. alpont d) alpont 8. alpontjában a „minisztérium közbeszerzési” szövegrész helyébe a „minisztérium 

beszerzési és közbeszerzési” szöveg,
 4. I.6.1.0.3. alpont a) alpontjában a „Stratégiai tervét” szövegrész helyébe a „Stratégiai Ellenőrzési tervét” szöveg,
 5. I.6.1.0.3.  alpont c)  alpont 12.  alpontjában a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „közigazgatási államtitkár” 

szöveg,
 6. I.6.1.0.3.  alpont d)  alpont 6.  alpontjában a  „miniszter közvetlen tulajdonosi” szövegrész helyébe 

a „minisztérium tulajdonosi” szöveg,
	 7.	 I.6.1.0.4.  alpont	 a)  alpont	 1.  alpontjában	 a  „szóló	 végrehajtási”	 szövegrész	 helyébe	 a  „szóló	 törvény	

végrehajtási” szöveg,
 8. I.6.1.0.4. alpont c) alpont 2. alpontjában a „létszámgazdálkodással” szövegrész helyébe a „humánerőforrás- és 

álláshely-gazdálkodással” szöveg,
 9. I.6.1.0.4. alpont c) alpont 15. alpontjában a „feladatinak” szövegrész helyébe a „feladatainak” szöveg,
10. I.6.1.1.2. alpont a) alpont 1. alpontjában a „határozatok, utasítások” szövegrész helyébe a „határozatok, egyedi 

utasítások” szöveg,
11. I.6.1.1.2. alpont a) alpont 1. alpont 1.3. alpontjában a „megküldésért” szövegrész helyébe a „megküldéséért” 

szöveg,
12. I.6.1.1.2. alpont d) alpont 4. alpontjában az „egyeztetésért” szövegrész helyébe az „egyeztetéséért” szöveg,
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13. I.6.1.1.2.  alpont d)  alpont 5.  alpontjában, I.6.5.0.2.  alpont a)  alpont 1.  pontjában, I.6.5.2.3.  alpont a)  alpont 
2. alpont	2.7. alpontjában,	I.6.8.1.6. alpont	a) alpont	9. alpontjában,	I.6.8.1.6. alpont	c) alpont	1. alpontjában,	
I.6.8.3.4. alpont d) alpont 6. alpontjában a „közösségi” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg,

14. I.6.1.1.3. alpont b) alpont 2. alpontjában a „féléves” szövegrész helyébe az „éves” szöveg,
15. I.6.1.1.3 alpont b) alpont 30. alpontjában az „ellátásáért” szövegrész helyébe a „koordinációjáért” szöveg,
16. I.6.1.3.2.  alpont a)  alpontjában a  „költségvetést” szövegrész helyébe a  „fejezeti és központi kezelésű 

előirányzatokat” szöveg,
17.	 I.6.1.3.3. alpont	c) alpont	10. alpontjában	a „portfólió”	szövegrész	helyébe	a „Portfólió”	szöveg,
18.	 I.6.1.3.3. alpont	c) alpont	13. alpontjában	a „Magyar	Államkincstár”	szövegrész	helyébe	a „Kincstár”	szöveg,
19. I.6.1.3.4.  alpont c)  alpont 1.  alpontjában a „költségvetés tervezését” szövegrész helyébe a „költségvetését” 

szöveg,
20. I.6.1.3.4.  alpont c)  alpont 13.  alpontjában az  „Igazgatás maradvány” szövegrész helyébe 

az „Igazgatásmaradvány” szöveg,
21. I.6.1.3.6.  alpont c)  alpont 1.  alpont 1.1.  alpontjában a „továbbá előkészíti” szövegrész helyébe a „továbbá 

jóváhagyásra előkészíti” szöveg,
22. I.6.1.4.2. alpont c) alpont 1. alpontjában a „hírközlési” szövegrész helyébe a „távközlési” szöveg,
23. I.6.2.0.2. alpont 4. alpontjában az „a Kormányiroda” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Kormányiroda” 

szöveg,
24. I.6.3.1.2. alpont a) alpont 1. alpontjában az „az áruk” szövegrész helyébe az „az egyes áruk” szöveg,
25.	 I.6.3.2.2. alpont	c) alpont	1. alpontjában	a „program	Bizottságában”	szövegrész	helyébe	a „program/Belső	Piaci	

Program	Bizottságában”	szöveg,
26. I.6.3.2.2.  alpont c)  alpont 5.  alpontjában a  „2014–2020-ra valamint” szövegrész helyébe a  „2014–2020-ra, 

valamint” szöveg,
27.	 I.6.3.2.2. alpont	d) alpont	1. alpontjában	az „előkészíti	a kis-”	szövegrész	helyébe	az „előkészíti	és	felülvizsgálja	

a kis-” szöveg,
28. I.6.3.2.2. alpont d) alpont 24. alpontjában a „szakmai” szövegrész helyébe a „szakpolitikai”, az „akcióterveinek” 

szövegrész helyébe az „éves fejlesztési kereteinek” szöveg,
29. I.6.4.1.2. alpont a) alpont 5. alpontjában a „tudománypolitikát érintő” szövegrész helyébe a „tudománypolitikai 

igazgatását érintő” szöveg,
30. I.6.4.1.3.  alpont a)  alpont 5.  alpontjában az „NKFIH irányításával” szövegrész helyébe az „NKFIH szakpolitikai 

irányításával” szöveg,
31. I.6.4.1.3. alpont a) alpont 24. alpontjában a „nemzetközi kutatás-fejlesztési” szövegrész helyébe a „nemzetközi 

és hazai kutatás-fejlesztési” szöveg,
32. I.6.4.2.1.  alpont a)  alpont 3.  alpont 3.3.  alpontjában a  „projekt” szövegrész helyébe „projektek” szöveg, 

a „létrejövő kiemelt” szövegrész helyébe a „létrejövő egyes kiemelt” szöveg,
33. I.6.4.2.2. alpont a) alpont 3. alpontjában a „ , valamint” szövegrész helyébe az „és” szöveg,
34. I.6.4.2.2. alpont b) alpont 2. alpontjában a „Kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben” 

szöveg,
35. I.6.4.2.2.  alpont b)  alpont 12.  alpontjában, I.6.4.2.2.  alpont c)  alpont 9.  alpontjában az „iskolák” szövegész 

helyébe az „intézmények” szöveg,
36. I.6.4.2.3.  alpont címében a „Fejlesztési Főosztály” szövegrész helyébe a „Fejlesztési és Támogatási Főosztály” 

szöveg,
37.	 I.6.5.0.2. alpont	b) alpont	5. alpontjában,	a „(PCI)”	szövegrész	helyébe	az „(IPCEI)”	szöveg,
38. I.6.5.1.2. alpont d) alpont 6. alpontjában a „gázszektor,” szövegrész helyébe a „földgázszektor és” szöveg,
39. I.6.5.1.3. alpont c) alpont 4. alpontjában az „energetikai” szövegrész helyébe a „villamosenergia” szöveg,
40.	 I.6.5.1.3. alpont	c) alpont	7. alpontjában	a „közreműködik”	szövegrész	az „ellátja”	szöveg,
41.	 I.6.5.1.3.  alpont	 d)  alpont	 6.  alpontjában	 az  „az	 energiaszabályozási	 tárgyú”	 szövegrész	 helyébe	

az „a feladatkörét érintő” szöveg,
42. I.6.5.1.3.  alpont d)  alpont 8.  alpontjában az  „energiahatékonysággal” szövegrész helyébe 

az „elektromobilitással” szöveg,
43. I.6.5.1.3.  alpont d)  alpont 10.  alpontjában az  „a magyar” szövegrész helyébe az  „a feladatkörébe tartozó 

magyar” szöveg,
44. I.6.5.1.3.  alpont d)  alpont 11.  alpontjában az  „az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)” szövegrész 

helyébe az „a CEF” szöveg,
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45.	 I.6.5.2.2. alpont	címében	a „Dekarbonizációs”	szövegrész	helyébe	az „Energiahatékonysági”	szöveg,
46. I.6.5.2.2. alpont b) alpont 2. alpontjában az „előkészítésében” szövegrész helyébe az „előkészítését” szöveg,
47.	 I.6.5.2.2.  alpont	 e)  alpont	 23.  alpontjában	 a „klímapolitikai”	 szövegrész	 helyébe	 az „energiahatékonysággal	

kapcsolatos” szöveg,
48. I.6.5.2.3. alpont a) alpont 2. alpont 2.1. alpontjában az „az emisszió-kereskedelmi” szövegrész helyébe az „az 

Európai Unió emisszió-kereskedelmi” szöveg,
49.	 I.6.5.2.3. alpont	b) alpont	7. alpontjában	az „azok	adaptációs”	szövegrész	helyébe	az „azok	hazai	adaptációs”	

szöveg,
50. I.6.5.3.  alpont címében, I.6.5.3.1.  alpontjában a  „közszolgáltatási fejlesztésekért” szövegrész helyébe 

a „körforgásos gazdaságpolitikáért” szöveg,
51. I.6.5.3.1.  alpontjában a  „Közszolgáltatási Fejlesztésekért” szövegrészek helyébe a  Körforgásos 

Gazdaságpolitikáért” szöveg,
52. I.6.5.3.4. alcím címében, I.6.5.3.5. alpont a) alpont 8. alpontjában a „Termékdíj” szövegrész helyébe a „Gyártói 

Felelősség” szöveg,
53. I.6.5.3.4. alpont f ) alpont 5. alpontjában a „Hulladékhasznosítási” szövegrész helyébe a „Körforgásos Gazdaság” 

szöveg,
54.	 I.6.5.3.4. alpont	f ) alpont	7. alpontjában,	I.6.5.3.5. alpont	címében	a „Hulladékhasznosítás”	szövegrész	helyébe	

a „Körforgásos Gazdaság” szöveg,
55.	 I.6.5.3.5.  alpont	 a)  alpont	 4.  alpontjában	 a  „dokumentumalapú	 ellenőrzési”	 szövegrész	 helyébe	

a „dokumentumalapú	és	helyszíni	ellenőrzési”	szöveg,
56. I.6.5.3.5. alpont a) alpont 8. alpontjában a „felelős” szövegrész helyébe „felel” szöveg,
57.	 I.6.5.4.5.  alpont	 b)  alpont	 24.  alpontjában	 a  „Magyar	 Államkincstárral”	 szövegrész	 helyébe	 a  „Kincstárral”	

szöveg,
58.	 I.6.7.2.4.  alpont	 c)  alpont	 6.  alpontjában	 a  „RAPEX-rendszer”	 szövegrészek	 helyébe	 a  „Safety	 

Gate/RAPEX-rendszer”	szöveg,
59.	 I.6.7.2.4.  alpont	 c)  alpont	 6.  alpontjában	 a  „RAPEX-rendszerbe”	 szövegrész	 helyébe	 a  „Safety	 

Gate/RAPEX-rendszerbe”	szöveg,
60.	 I.6.7.2.4.  alpont	 c)  alpont	 6.  alpontjában	 a  „RAPEX-rendszert”	 szövegrész	 helyébe	 a  „Safety	 

Gate/RAPEX-rendszert”	szöveg,
61.	 I.6.7.2.4.  alpont	 d)  alpontjában,	 I.6.7.2.4.  alpont	 e)  alpont	 13.  alpont	 13.4.  alpontjában,	 I.6.7.2.4.  alpont	

e) alpont	14. alpont	14.4. alpontjában	a „RAPEX-rendszer”	szövegrész	helyébe	a „Safety	Gate/RAPEX-rendszer”	
szöveg,

62.	 I.6.8.0.5. alpont	a) alpont	3. alpontjában	az „Európai	Vasúti	Ügynökség”	szövegrész	helyébe	az „Európai	Unió	
Vasúti	Ügynöksége”	szöveg,

63. I.6.8.0.5.  alpont b)  alpont 8.  alpontjában az  „Európai Repülésbiztonsági Ügynökség” szövegrész helyébe 
az „Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége” szöveg,

64. I.6.8.1.2.  alpont a)  alpont 1. és 2.  alpontjában a  „felel” szövegrész helyébe a  „közreműködik” szöveg, 
az „előkészítéséért” szövegrész helyébe az „előkészítésében” szöveg,

65.	 I.6.8.1.2. alpont	c) alpont	15. alpontjában	a „stratégiák	 infrastruktúra”	szövegrész	helyébe	a „stratégiák	hazai	
vasúti	infrastruktúra”	szöveg,

66. I.6.8.1.2. alpont d) alpont 11. alpontjában az „a kötöttpályás közlekedés” szövegrész helyébe az „az országos 
vasúti	infrastruktúra”	szöveg,

67.	 I.6.8.1.6. alpont	a) alpont	9. alpontjában	a „közösségi”	szövegrész	helyébe	az „uniós”	szöveg,
68.	 I.6.8.1.6. alpont	b) alpont	8. alpontjában	a „Program	feladatainak”	szövegrész	helyébe	a „Program	közlekedési	

feladatainak” szöveg,
69. I.6.8.1.6. alpont c) alpont 1. alpontjában a „közösségi” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg,
70.	 I.6.8.1.8. alpont	b) alpont	6. alpontjában	a „közösségi	illetve”	szövegrész	helyébe	az „uniós,	illetve”	szöveg,
71.	 I.6.8.1.8.  alpont	 c)  alpont	 5.  alpontjában	 az „a	 Légügyi	 Főigazgatóval	 egyeztetett	 álláspontot”	 szövegrész	

helyébe az „az álláspontot” szöveg,
72.	 I.6.8.2.4.  alpont	 c)  alpont	 8.  alpontjában	 a  „metró	 költségvetési”	 szövegrész	 helyébe	 a  „metró	 projekt	

költségvetési” szöveg,
73.	 I.6.8.3.4. alpont	d) alpont	6. alpontjában	a „közösségi”	szövegrész	helyébe	az „uniós”	szöveg,
74.	 I.6.8.3.4. alpont	d) alpont	11. alpontjában	a „légijárművek	nyilvántartását”	szövegrész	helyébe	a „légijárművek,	

repülőeszközök nyilvántartását” szöveg,
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75.	 I.6.8.3.4.  alpont	 d)  alpont	 12.  alpontjában	 a  „kiadására,	 módosítására”	 szövegrész	 helyébe	 a  „kiadására,	
felügyeletére, módosítására” szöveg,

76.	 I.6.8.3.5. alpont	d) alpont	45. alpontjában	az „1007/2006”	szövegrész	helyébe	az „1107/2006”	szöveg,
77.	 I.6.8.3.5. alpont	e) alpont	8. alpontjában	a „kockázatkezelési”	szövegrész	helyébe	a „kockázatelemzési”	szöveg,
78.	 I.6.8.3.6. alpont	c) alpont	3. alpontjában	a „2017/737/EU”	szövegrész	helyébe	a „(EU)	2017/373”	szöveg,
79.	 I.6.8.3.6. alpont	c) alpont	4. alpontjában	az „elfogadja”	szövegrész	helyébe	a „jóváhagyja”	szöveg,
80. I.6.8.3.6. alpont c) alpont 9. alpontjában a „2018/1138/EU” szövegrész helyébe a „(EU) 2018/1139” szöveg,
81.	 I.6.8.3.6. alpont	c) alpont	27. alpontjában	a „légijárművek	engedélyezését”	szövegrész	helyébe	a „légijárművek	

berepülésének engedélyezését” szöveg,
82.	 I.6.8.3.7. alpont	a) alpont	2. alpontjában	a „Vasút”	szövegrész	helyébe	a „Vasúti”	szöveg,
83.	 I.6.8.3.11.  alpont	 címében	 a „Piacfelügyeleti	 és	 Utasjogi	 Főosztály”	 szövegrész	 helyébe	 a „Vasúti	 Igazgatási	

Szerv” szöveg,
84. I.6.10.1.2.  alpont címében a  „Munkaerőpiaci Főosztály” szövegrész helyébe a  „Munkaerőpiaci Stratégiai 

Főosztály” szöveg,
85.	 I.6.10.1.2.  alpont	 2.  alpontjában,	 I.6.10.1.2.  alpont	 7.  alpontjában	 a  „munakerőpiaci”	 szövegrész	 helyébe	

a „foglalkoztatást elősegítő” szöveg,
86. I.6.10.1.2. alpont 3. alpontjában a „központi” szövegrész helyébe az „országos” szöveg,
87.	 I.6.10.1.2. alpont	6. alpontjában	az „az	NFA”	szövegrész	helyébe	az „a	GFA”	szöveg,
88. I.6.10.1.4. alpont címében a „Szabályozási” szövegrész helyébe az „Irányítási” szöveg,
89.	 I.6.10.1.4. alpont	7. alpontjában	az „az	NFA-t”	szövegrész	helyébe	az „a	GFA-t”	szöveg,
90. I.6.10.1.5.  alpont címében a  „Munkavédelmi Főosztály” szövegrész helyébe a  „Munkavédelmi Irányítási 

Főosztály” szöveg,
91. I.6.10.1.6.  alpont címében a  „Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály” szövegrész helyébe a  „Foglalkoztatás-

felügyeleti Irányítási Főosztály” szöveg,
92. I.6.10.1.6. alpont 3–6. alpontjában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti” szöveg,
93. I.6.10.1.6.  alpont 12.  alpontjában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-felügyeleti hatósági” 

szöveg
lép.

 261. Hatályát veszti az SzMSz 2. függelék
 1. I.6.1.0.4.  alpont d)  alpont 1.  alpontjában a  „valamint az  üdültetéssel kapcsolatos feladatkör ellátásáért,” 

szövegrész,
 2. I.6.1.1.3. alpont b) alpont 8. alpontjában a „félévenként” szövegrész,
	 3.	 I.6.1.1.3. alpont	c) alpont	17. alpontja,	22. alpontja,
 4. I.6.1.1.3.  alpont c)  alpont 24–26.  alpontjában az „együttműködve a  Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes 

Államtitkári	Titkársággal,”	szövegrész,
 5. I.6.1.1.3. alpont c) alpont 28. alpontja,
 6. I.6.1.2.2. alpont c) alpontja,
	 7.	 I.6.1.2.2. alpont	d) alpont	6. alpontja,
 8. I.6.1.3.2. alpont b) alpont 8. alpontja,
 9. I.6.1.3.3. alpont c) alpont 4. alpontjában az „ellátja a szakmai kezelői feladatokat,” szövegrész,
10.	 I.6.1.3.3. alpont	c) alpont	14. alpontjában	az „a	Központi	Nukleáris	Pénzügyi	Alappal	(a	továbbiakban:	KNPA),”	

szövegrész,
11. I.6.1.3.6. alpont c) alpont 1. alpont 1.1. alpontjában a „miniszteri jóváhagyásra” szövegrész,
12. I.6.3.1.2. alpont a) alpont 1. alpontjában az „és forgalmazásáról” szövegrész,
13. I.6.3.2.2. alpont a) alpont 3. alpontja,
14. I.6.3.2.2. alpont d) alpont 11. alpontjában az „alternatív” szövegrész,
15. I.6.3.2.4. alpont c) alpont 11. alpontjában a „módszertani” szövegrész,
16. I.6.4.1.3. alpont b) alpont 1. alpontja,
17.	 I.6.4.1.3. alpont	b) alpont	2. alpontjában	az „(a	továbbiakban:	MISZ)”	szövegrész,
18. I.6.4.2.2. alpont b) alpont 3. alpontja,
19. I.6.4.2.2. alpont b) alpont 12. alpontjában az „és felnőttképzésért” szövegrész,
20. I.6.4.2.2. alpont b) alpont 14. alpontja,
21. I.6.4.2.2. alpont c) alpont 5., 6. és 8. alpontja,
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22. I.6.4.2.3. alpont a) alpont 2. alpontja,
23. I.6.4.2.3. alpont b) alpont 3. alpontja,
24. I.6.4.2.3. alpont b) alpont 5. alpontjában az „a felnőttképzést folytató intézményekkel,” szövegrész,
25. I.6.4.2.3. alpont b) alpont 10. és 11. alpontja,
26. I.6.5.0.3. alpontja,
27.	 I.6.5.1.2. alpont	a) alpont	3. alpontjában	az „	,	az üzemanyagok	minősítésével	és	forgalmazásával”	szövegrész,
28. I.6.5.1.2. alpont c) alpont 8. alpontjában az „értelmezési és” szövegrész,
29. I.6.5.1.2. alpont c) alpont 11. alpontjában az „az alapkezelői feladatok kivételével,” szövegrész,
30. I.6.5.1.2. alpont e) alpont 6. alpontja,
31. I.6.5.1.3. alpont a) alpont 5. alpontjában az „ , üzemanyagok minősítéséhez és forgalmazásához” szövegrész,
32. I.6.5.1.3. alpont c) alpont 4. alpontjában a „minisztérium” szövegrész,
33. I.6.5.1.3. alpont c) alpont 5. alpontjában az „értelmezési és” szövegrész,
34. I.6.5.1.3. alpont d) alpont 5. alpontja,
35.	 I.6.5.1.3. alpont	e) alpont	2. alpontjában	az „az	Energia-	és	klímapolitikai	Programok	és	Projektek	Főosztállyal”	

szövegrész,
36. I.6.5.2.2. alpont b) alpont 4. alpontja,
37.	 I.6.5.2.2. alpont	c) alpontja,
38.	 I.6.5.2.2. alpont	e) alpont	3. alpontjában	az „a	Svájci–Magyar	Együttműködési	Program,”	szövegrész,
39.	 I.6.5.2.2. alpont	e) alpont	17–19. alpontja,	24. alpontja,
40.	 I.6.5.2.2. alpont	f ) alpont	1. alpontjában	az „az	Energia-	és	Klímapolitikai	Programok	és	Projektek	Főosztállyal”	

szövegrész,
41. I.6.5.2.3. alpont a) alpont 2. alpont 2.8. alpontja,
42.	 I.6.5.2.3. alpont	a) alpont	5. alpontjában	az „és	a Dekarbonizációs	Főosztály”	szövegrész,
43. I.6.5.2.3. alpont c) alpontja,
44. I.6.5.2.3. alpont e) alpont 10. alpontja,
45. I.6.5.2.3. alpont e) alpont 26. alpontjában az „a Svájci,” szövegrész,
46. I.6.5.2.5. alpontja,
47.	 I.6.5.3.4. alpont	e) alpont	5. alpontja,
48. I.6.5.3.4. alpont f ) alpont 8. alpontja,
49. I.6.5.3.5. alpont a) alpont 1. alpontjában az „és együttműködés” szövegrész,
50. I.6.5.3.5. alpont a) alpont 2. és 4. alpontjában a „negyedéves” szövegrész,
51. I.6.5.4.5. alpont b) alpont 23. alpontja,
52. I.6.8.0.3. alpont a) alpont 3., 4. és 6. alpontja,
53. I.6.8.0.4. alpontja,
54. I.6.8.0.6. alpontja,
55. I.6.8.1.2. alpont a) alpont 5. alpontja,
56.	 I.6.8.1.2. alpont	c) alpont	6. alpontjában	az „a	DG	MOVE	képviselőivel,”	szövegrész,
57.	 I.6.8.1.2. alpont	c) alpont	8. alpontjában	az „	,	Interreg”	szövegrész,
58.	 I.6.8.1.2. alpont	d) alpont	13. alpontjában	a „rendkívüli	helyzetek	alkalmával	közreműködik	a vasúti	forgalom	

szervezésében,” szövegrész,
59.	 I.6.8.1.6. alpont	a) alpont	4. alpontjában	az „és	vasúti”	szövegrész,
60.	 I.6.8.1.6. alpont	b) alpont	7. alpontja,
61. I.6.8.1.6. alpont d) alpont 5. alpontja,
62. I.6.8.1.6. alpont e) alpont 1. alpontja,
63. I.6.8.1.6. alpont e) alpont 6. alpontja,
64. I.6.8.1.8. alpont b) alpont 1. és 2. alpontjában az „együttműködve a Légügyi Főigazgatóval,” szövegrész,
65. I.6.8.1.8. alpont b) alpont 15. alpontja,
66. I.6.8.1.8. alpont c) alpont 3. alpontjában az „egyeztetve a Légügyi Főigazgatóval,” szövegrész,
67.	 I.6.8.2.2. alpont	b) alpont	18–24. alpontja,
68. I.6.8.2.3.  alpont b)  alpont 5.  alpontjában az  „az elfogadott kormányhatározatok végrehajtásában 

közreműködik,” szövegrész,
69.	 I.6.8.2.3. alpont	b) alpont	17. alpontja,
70.	 I.6.8.2.4. alpont	b) alpont	16. alpontja,
71.	 I.6.8.2.5. alpont	b) alpont	5. alpontja,
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72.	 I.6.8.2.5. alpont	b) alpont	6. alpontjában	a „TEN-T	és”	szövegrész,
73.	 I.6.8.3.4.  alpont	 d)  alpont	 26.  alpontjában	 a „2730	 kg-nál	 kisebb	maximális	 felszálló	 tömegű	 légijárművek	

légialkalmassági felülvizsgálatát, valamint tömeghatár megkötés nélkül a” szövegrész,
74.	 I.6.8.3.6. alpont	b) alpont	5. alpontjában	az „(a	továbbiakban:	2015/340	bizottsági	rendelet)”	szövegrész,
75.	 I.6.8.3.8. alpont	b) alpont	ba) alpont	15. alpontja,
76.	 I.6.8.3.8. alpont	c) alpont	3. alpontja,
77.	 I.6.8.3.9. alpontja,
78.	 I.6.8.3.11. alpont	a) alpont	1–7. alpontja,
79.	 I.6.8.3.11. alpont	b) alpont	1–10. alpontja,
80. I.6.8.3.11. alpont c) alpont 1. és 2. alpontja,
81. I.6.10.0.2. alpontja,
82. I.6.10.1.2. alpont 5. alpontja,
83. I.6.10.1.4. alpont 9–12. alpontja,
84. I.6.10.1.5. alpont 11. alpontja.
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3. függelék

 1. Az SzMSz 3. függelék I.6.1. sora helyébe a következő sor lép:

I.6.1. Közigazgatási államtitkár I.6.1.0.1.	Közigazgatási	Államtitkári	Titkárság

I.6.1.0.2. Jogtanácsosi Főosztály

I.6.1.0.2.1.	Peres	Ügyek	Osztálya	

I.6.1.0.2.2. Szerződéses Ügyek Osztálya 

I.6.1.0.2.3. Közbeszerzési Osztály

I.6.1.0.3. Ellenőrzési Főosztály

I.6.1.0.4. Humánpolitikai Főosztály

I.6.1.0.4.1. Személyügyi Osztály

I.6.1.0.4.2. Humánigazgatási Osztály

I.6.1.0.4.3. Személyzetfejlesztési és Kompenzációs Osztály
I.6.1.0.5. Építés- és Zöldgazdaságért Felelős Főosztály
I.6.1.0.5.1. Építésgazdasági Osztály
I.6.1.0.5.2.	Zöldítési	Programok	Osztálya

 2. Az SzMSz 3. függelék I.6.2. sor I.6.2.0.2. pontja a következő I.6.2.0.2.2. alponttal egészül ki:
„I.6.2.0.2.2. Törvény-előkészítési Koordinációs Osztály”

 3. Az SzMSz 3. függelék I.6.3. sora helyébe a következő sor lép:

I.6.3. Gazdaságstratégiáért és szabályozásért 
felelős államtitkár

I.6.3.0.1. Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős 
Államtitkári	Kabinet 
I.6.3.0.1.1. Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős 
Államtitkári	Titkárság
I.6.3.0.2. Felnőttképzési Főosztály

 4. Az SzMSz 3. függelék I.6.3.2. sora helyébe a következő sor lép:

I.6.3.2. Gazdaságfejlesztésért felelős helyettes 
államtitkár

I.6.3.2.1.	Gazdaságfejlesztésért	Felelős	Helyettes	Államtitkári	
Titkárság

I.6.3.2.2. Vállalkozásfejlesztési Főosztály 

I.6.3.2.2.1. Vállalkozásfejlesztési Osztály 

I.6.3.2.2.2.	KKV	Programok	Osztálya

I.6.3.2.3.	Stratégiai	Tervezési	és	Program	Főosztály

I.6.3.2.3.1. Tervezési Osztály

I.6.3.2.3.2.	Kiemelt	Programok	Osztály

I.6.3.2.4.	Nemzeti	Fejlesztési	Programok	Főosztálya	

I.6.3.2.4.1.	Településfejlesztési	Programok	Osztálya	

I.6.3.2.4.2.	Hazai	Program-végrehajtási	Osztály
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 5. Az SzMSz 3. függelék I.6.4.2. sora helyébe a következő sor lép:

I.6.4.2. Szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

I.6.4.2.1.	Szakképzésért	Felelős	Helyettes	Államtitkári	Titkárság 
I.6.4.2.1.1.	Szakképzési	Projektek	Osztálya
I.6.4.2.2. Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály 
I.6.4.2.2.1. Szakképzési Szabályozási Osztály 
I.6.4.2.2.2. Szakképzési Intézményirányítási Osztály 
I.6.4.2.3. Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztály  
I.6.4.2.3.1. Szakképzési Fejlesztési Osztály

 6. Az SzMSz 3. függelék I.6.5. sora helyébe a következő sor lép:

I.6.5. Körforgásos gazdaság fejlesztéséért, 
energia- és klímapolitikáért felelős 
államtitkár

I.6.5.0.1. Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- 
és Klímapolitikáért	Felelős	Államtitkári	Kabinet
I.6.5.0.1.1. Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- 
és Klímapolitikáért	Felelős	Államtitkári	Titkárság
I.6.5.0.1.2. Koordinációs Osztály
I.6.5.0.2.	Stratégiai	Tervezési	és	Programozási	Főosztály
I.6.5.0.2.1.	Fejlesztéspolitikai	és	Programozási	Osztály

	 7.	 Az SzMSz	3.	függelék	I.6.5.1–I.6.5.3.	sora	helyébe	a következő	sor	lép:

I.6.5.1. Energiapolitikáért felelős helyettes 
államtitkár

I.6.5.1.1.	Energiapolitikáért	Felelős	Helyettes	Államtitkári	Titkárság	
I.6.5.1.2. Energiagazdálkodási, Atomenergia és Bányászati 
Főosztály 
I.6.5.1.2.1. Atomenergia Osztály
I.6.5.1.2.2. Bányászati és Energiagazdálkodási Osztály
I.6.5.1.3. Villamosenergia Főosztály
I.6.5.1.3.1. Villamosenergia Osztály
I.6.5.1.3.2. Tiszta Energia Technológiák Osztály
I.6.5.1.3.3. Elektromobilitási Osztály
I.6.5.1.3.4. CEF Energia Osztály

I.6.5.2. Klímapolitikáért felelős helyettes 
államtitkár

I.6.5.2.1.	Klímapolitikáért	Felelős	Helyettes	Államtitkári	Titkárság 
I.6.5.2.2. Energiahatékonysági Főosztály
I.6.5.2.2.1. Kvótakereskedelmi Osztály 
I.6.5.2.2.2. Energiahatékonysági Osztály 
I.6.5.2.3. Klímapolitikai Főosztály 
I.6.5.2.3.1. Nemzetközi Klímapolitikai Osztály  
I.6.5.2.3.2. Hazai Klímapolitikai Osztály  
I.6.5.2.4. Nemzeti Klímavédelmi Hatóság  
I.6.5.2.4.1.	Hatósági	és	Pénzügyi	Osztály 
I.6.5.2.4.2. Emisszió-kereskedelmi és Ellenőrzési Osztály 
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I.6.5.3. Körforgásos gazdaságpolitikáért 
felelős helyettes államtitkár

I.6.5.3.1. Körforgásos Gazdaságpolitikáért Felelős Helyettes 
Államtitkári	Titkárság
I.6.5.3.2. Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály
I.6.5.3.2.1. Fenntartható Fejlődési és Szemléletformálási Osztály
I.6.5.3.2.2. Körforgásos Gazdaság Nemzetközi Ügyek Osztály
I.6.5.3.2.3. Víziközmű Osztály
I.6.5.3.3. Hulladékgazdálkodási Főosztály
I.6.5.3.3.1. Hulladék Közszolgáltatási Osztály
I.6.5.3.3.2. Hulladékgazdálkodási Osztály
I.6.5.3.3.3. Hulladékgazdálkodási Jogi Osztály
I.6.5.3.4. Gyártói Felelősség és Hulladékhasznosítási Főosztály
I.6.5.3.4.1. Gyártói Felelősség Osztály
I.6.5.3.4.2. Hulladékhasznosítási Jogi Osztály
I.6.5.3.4.3. Hulladékhasznosítási Stratégiai és Támogatási Osztály
I.6.5.3.5. Körforgásos Gazdaság Elszámolási Főosztály
I.6.5.3.5.1. Körforgásos Gazdaság Ellenőrzési Osztály
I.6.5.3.5.2.	Körforgásos	Gazdaság	Pénzügyi	Osztály
I.6.5.3.5.3. Körforgásos Gazdaság Támogatási Osztály

 8. SzMSz 3. függeléke a következő I.6.5.5. sorral egészül ki:

I.6.5.5. Hulladékgazdálkodási hatósági 
feladatok ellátásáért felelős helyettes 
államtitkár

I.6.5.5.1. Hulladékgazdálkodási Hatósági Feladatok Ellátásáért 
Felelős	Helyettes	Államtitkári	Titkárság
I.6.5.5.2. Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatósági Főosztály
I.6.5.5.2.1. Felügyeleti Hatósági Osztály
I.6.5.5.2.2. Hulladékhatósági Osztály
I.6.5.5.3. Hulladékfelszámolási, Elemzési és Képzési Főosztály
I.6.5.5.3.1. Elemzési Osztály
I.6.5.5.3.2. Elhagyott Hulladék Koordináló és Képzési Osztály
I.6.5.5.4. Hulladékgazdálkodási, Jogi és Vagyongazdálkodási 
Főosztály
I.6.5.5.4.1. Hulladékgazdálkodási Jogi Ellenőrzési Osztály 
I.6.5.5.4.2.	Hulladékgazdálkodási	Infrastruktúra	Osztály

	 9.	 Az SzMSz	3.	függeléke	a következő	I.6.7.2.	sorral	egészül	ki:

I.6.7.2.	Fogyasztóvédelemért	felelős	helyettes	
államtitkár

I.6.7.2.1.	Fogyasztóvédelemért	Felelős	Helyettes	Államtitkári	
Titkárság 
I.6.7.2.2.	Fogyasztóvédelmi	Stratégiai	Főosztály 
I.6.7.2.2.1.	Fogyasztóvédelmi	Képzési	és	Szervezetfejlesztési	
Osztály 
I.6.7.2.3.	Fogyasztóvédelmi	Szolgáltatás-ellenőrzési	Főosztály	 
I.6.7.2.4.	Fogyasztóvédelmi	Piacfelügyeleti	Főosztály	 
I.6.7.2.4.1.	Élelmiszer	és	Vegyipari	Laboratórium 
I.6.7.2.4.2.	Mechanikai	és	Villamos	Laboratórium
I.6.7.2.5.	Európai	Fogyasztói	Központ
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 10. Az SzMSz 3. függelék I.6.8. sor I.6.8.0.2. pontja a következő I.6.8.0.2.1. alponttal egészül ki:
„I.6.8.0.2.1. Közlekedési Tervezési Osztály”

 11. Az SzMSz 3. függelék I.6.8.3. sor I.6.8.3.10. pontja a következő I.6.8.3.10.2. alponttal egészül ki:
„I.6.8.3.10.2. Műszaki Engedélyezési Osztály”

 12. Az SzMSz 3. függelék I.6.8.3. sor I.6.8.3.12. pontja a következő I.6.8.3.12.8. és I.6.8.3.12.9. alponttal egészül ki:
„I.6.8.3.12.8. Forgalmi Engedélyezési Osztály
I.6.8.3.12.9.	Piacfelügyeleti	és	Utasjogi	Osztály”

 13. Az SzMSz 3. függelék I.6.10. és I.6.10.1. sora helyébe a következő sor lép:

I.6.10. Foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkár

I.6.10.0.1.	Foglalkoztatáspolitikáért	Felelős	Államtitkári	Kabinet	
I.6.10.0.1.1.	Foglalkoztatáspolitikáért	Felelős	Államtitkári	Titkárság	
I.6.10.0.1.2.	Kiemelt	Programok	Osztály

I.6.10.1. Munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

I.6.10.1.1.	Munkaerőpiacért	Felelős	Helyettes	Államtitkári	Titkárság
I.6.10.1.2. Munkaerőpiaci Stratégiai Főosztály
I.6.10.1.2.1. Munkaerőpiaci Felügyeleti és Végrehajtási Osztály
I.6.10.1.2.2. Elemzési és Bérpolitikai Osztály 
I.6.10.1.2.3.	Társadalmi	Párbeszéd	Osztály
I.6.10.1.3.	Munkaerőpiaci	Programok	Főosztály	
I.6.10.1.3.1. Tervezési és Monitoring Osztály 
I.6.10.1.3.2.	Program	Végrehajtási	Osztály	
I.6.10.1.4. Munkaerőpiaci Irányítási Főosztály 
I.6.10.1.4.1. Munkaerőpiaci Koordinációs és Munkajogi Osztály 
I.6.10.1.4.2. Foglalkoztatási Jogi Osztály 
I.6.10.1.5. Munkavédelmi Irányítási Főosztály
I.6.10.1.5.1. Munkabiztonsági Osztály
I.6.10.1.5.2. Munkakörnyezeti Osztály
I.6.10.1.5.3. Munkafelügyeleti Módszertani és Tájékoztatási Osztály
I.6.10.1.6. Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
I.6.10.1.6.1. Foglalkoztatás-felügyeleti Hatósági Osztály
I.6.10.1.6.2. Foglalkoztatás-felügyeleti Módszertani Osztály 
I.6.10.1.6.3. Foglalkoztatás-felügyeleti Információs és Tájékoztatási 
Osztály
I.6.10.1.6.4. Nyilvántartási Osztály
I.6.10.1.7.	Munkaerőpiaci	Fejlesztési	Főosztály
I.6.10.1.7.1.	Foglalkoztatási	Szolgálat	és	EURES	Osztály
I.6.10.1.7.2.	Foglalkoztatás	Támogatási	és	Szolgáltatási	Osztály
I.6.10.1.8.	GFA	Pénzügyi	Főosztály
I.6.10.1.8.1.	GFA	Pénzügyi	és	Számviteli	Osztály
I.6.10.1.8.2. Felügyeleti Ellenőrzési Osztály
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 14. A 3. függelék 
a) I.6.1.3. sor I.6.1.3.4.4. pontjában a „Bérgazdálkodási, Előirányzat és Bevételkezelési” szövegrész helyébe 

az „Előirányzat-, Bevétel- és Illetménygazdálkodási Támogató” szöveg,
b) I.6.4.1. sor I.6.4.1.2. pontjában az „Innováció” szövegrész helyébe az „Innovációs” szöveg,
c)	 I.6.8.1.	 sor	 I.6.8.1.2.	 pont	 I.6.8.1.2.1.	 alpontjában	 a	 „Vasúti	 Fejlesztési”	 szövegrész	 helyébe	 a	 „Vasúti	

Infrastruktúra	Fejlesztési”	szöveg,
d)	 I.6.8.1.	 sor	 I.6.8.1.2.	 pont	 I.6.8.1.2.2.	 alpontjában	 a	 „Vasúti	 Működtetési”	 szövegrész	 helyébe	 a	 „Vasúti	

Infrastruktúra	Működtetési”	szöveg,
e)	 I.6.8.1.	 sor	 I.6.8.1.3.	 pont	 I.6.8.1.3.2.	 alpontjában	 a	 „Közút	 Fejlesztés	 Finanszírozás”	 szövegrész	 helyébe	

az „Útügyi Műszaki Szabályozási” szöveg,
f )	 I.6.8.1.	sor	I.6.8.1.6.	pont	I.6.8.1.6.2.	alpontjában	a	„Vasút”	szövegrész	helyébe	a	„Vasúti”	szöveg,
g)	 I.6.8.3.	 sor	 I.6.8.3.11.	 pontjában	 a	 „Piacfelügyeleti	 és	 Utasjogi	 Főosztály”	 szövegrész	 helyébe	 a	 „Vasúti	

Igazgatási Szerv” szöveg,
h) I.6.8.3. sorában az „I.6.8.3.12.2.” szövegrész helyébe az „I.6.8.3.12.1.” szöveg, az „I.6.8.3.12.3.” szövegrész helyébe 

az „I.6.8.3.12.2.” szöveg, az „I.6.8.3.12.4.” szövegrész helyébe az „I.6.8.3.12.3.” szöveg, az „I.6.8.3.12.5.” szövegrész 
helyébe	 az	„I.6.8.3.12.4.”	 szöveg,	 az	„I.6.8.3.12.6.”	 szövegrész	 helyébe	 az	„I.6.8.3.12.5.”	 szöveg,	 az	„I.6.8.3.12.7.”	
szövegrész helyébe az „I.6.8.3.12.6.” szöveg

lép.

 15. Hatályát veszti a 3. függelék 
a) I.6.1.3. sor I.6.1.3.5. pont I.6.1.3.5.1. alpontja,
b)	 I.6.7.1.	sora,
c) I.6.8. sor I.6.8.0.4. pontja,
d) I.6.8. sor I.6.8.0.6. pontja,
e) I.6.8.3. sor I.6.8.3.8. pont I.6.8.3.8.1. alpontja,
f ) I.6.8.3. sor I.6.8.3.9. pontja,
g) I.6.8.3. sor I.6.8.3.11. pont I.6.8.3.11.1. alpontja.
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4. függelék

 1. Az SzMSz 4. függelékében foglalt I. Költségvetési szervek című táblázat a következő 10. sorral egészül ki:

(A B C

Sor- 

szám
Költségvetési szerv megnevezése Miniszteri hatáskör

A miniszteri hatáskört gyakorló 

politikai/szakmai felsővezető)

10. A nemzeti felsőoktatásról szóló  
2011. évi CCIV. törvény  

1. mellékletében meghatározott  
állami felsőoktatási intézmények 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet  
ide nem értve

fenntartói irányítás  
az Nftv. XIX. Fejezete alapján

felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár

 2. Az SzMSz 4. függelékében foglalt I. Költségvetési szervek című táblázat C:5 mezőjében a „szakképzésért felelős 
helyettes államtitkár” szövegrész helyébe az „a felnőttképzéssel kapcsolatos hatáskörök tekintetében 
a  gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, a szakképzéssel kapcsolatos hatáskörök tekintetében 
a szakképzésért felelős helyettes államtitkár” szöveg lép.

 3. Az SzMSz 4. függelékében foglalt II. A minisztérium alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványok című táblázat 
A:1 mezőjében a „Kivállalkozás” szövegrész helyébe a „Kisvállalkozás” szöveg lép.
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5. függelék

 1. Az SzMSz 5. függelékében foglalt A) A kiadmányozási jogkör átruházása egyéb ügyekben című táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[A) A kiadmányozási jogkör átruházása egyéb ügyekben]
„

A B C D

1. Ügytípus megnevezése
Ügytípus forrása (jogszabály, közjogi 

szervezetszabályozó eszköz)

Átruházott	jogkörben	eljáró	személy	

megnevezése
Előkészítésért felel (Főosztály megnevezése)

2. Szakma megszerzéséhez szükséges 
kompetenciák tekintetében történő 
orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő 
évfolyamra vonatkozó szakmai program 
elfogadása.

Szkt. 19. § (4) bekezdése,  
a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról	szóló	12/2020.	(II.	7.)	
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 

51. § (1) bekezdése

szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Fejlesztési és Támogatási 
Főosztály

3.  Oklevél- és bizonyítványnyomtatvány 
formátumának kidolgozása.

Szkr. 36. § (1) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

4. Oklevél- és bizonyítványnyomtatvány, 
valamint ezek kiállításának alapjául szolgáló 
nyomtatvány előállításának és 
forgalmazásának engedélyezése, nyomda 
kijelölése a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
egyetértésével.

Szkr. 36. § (1) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

5.  Kitöltetlen, elveszett oklevél- és 
bizonyítványnyomtatvány, valamint ezek 
kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány 
érvénytelenítése és az érvénytelenített 
okmány személyes adatot nem tartalmazó 
azonosító adatainak közzététele.

Szkr. 36. § (6) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

6.  a szakképző intézmény alapfeladat-
megváltoztatására, illetve nevének 
megállapításra vonatkozó alapítói döntés 
meghozatalához kapcsolódó véleményezési 
jogkör.

Szkr.	72.	§	(2)	bekezdése	 szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály



H
IV

A
T

A
L

O
S

 É
R

T
E

S
ÍT

Ő
	•	2021.	évi	37.	szám

	
3655

7. a szakképzési keretszámra vonatkozó 
irányszámok meghatározása, valamint 
a középtávú	képzési	szerkezetre	vonatkozó	
javaslat, illetve a fenntartói megállapodás 
határidőig történő megkötése hiányában 
a középtávú	képzési	szerkezet	megállapítása	
az érintett megyére, illetve a fővárosra 
vonatkozóan.

Szkr. 92. § (1) bekezdés a) pontja  
és	(7)	bekezdése	

szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

8. a szakképzési centrumok és a szakképzési 
centrumok részeként működő szakképző 
intézmények feletti fenntartói jogkörben 
hozott – a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal irányítói szervi 
hatásköreit nem érintő – döntések 
kiadmányozása.

Szkt. 96. § (1) bekezdés a) pontja szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

9. A szakképzési centrumok és a szakképzési 
centrumok részeként működő szakképző 
intézmények átalakításáról szóló döntések 
kiadmányozása.

Szkt. 96. § (1) bekezdés a) pontja
az államháztartásról szóló  

2011. évi CXCV. törvény  
(a	továbbiakban:	Áht.)	9.	§	a)	pontja

szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

10. Döntés	kiadmányozása	a szakmai	vizsga	
lefolytatásával kapcsolatos hatósági 
eljárásokban (2025. december 31-éig). 

Szkt. 125. § (9) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási 
Intézményirányítási Főosztály

11. A Kormány adott ágazatért felelős tagjának 
egyetértésével a tankönyvvé nyilvánítással és 
a szakképzési tankönyvjegyzékkel kapcsolatos 
eljárás, a Szakmai Tankönyv és Taneszköz 
Tanács ügyrendjének jóváhagyása, elnökének 
és tagjainak felkérése és megbízása.

Szkt. 96. § (2) bekezdése,
a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
184/A. §-a

szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

12. A szakmai vizsga központi vizsgatevékenysége 
tartalmának meghatározása a Kormány adott 
ágazatért felelős tagjának egyetértésével.

Szkt. 93. § (3) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály
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13. Az interaktív vizsgatevékenység országos 

központi vizsganapjainak – a Kormány adott 
ágazatért felelős tagjának egyetértésével 
történő – meghatározása a minisztérium 
honlapján közzétett közleményben a szakmai 
vizsga tanévét megelőző tanév májusának 
utolsó munkanapjáig.

Szkr. 262. § (2) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

14. A gazdasági társaság, alapítvány vagy 
egyesület által alapított vagy fenntartott 
szakképző intézmények nyilvántartásba 
vételét megelőzően a szakképzés 
megszervezésére való alkalmasságra 
vonatkozó véleményezési jogkör gyakorlása.

Szkt. 22. § (4) bekezdése,
Szkr. 64. §-a

szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

15. Külső értékelési kézikönyv közzététele. Szkr. 332. § (2) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Fejlesztési és Támogatási 
Főosztály

16. A szakképzési centrum ágazati 
képzőközpontban és tudásközpontban való 
részesedésszerzésének engedélyezése.

Szkt. 26. § (8) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Fejlesztési és Támogatási 
Főosztály

17. 	Állami	felsőoktatási	intézmény	szakképző	
intézmény fenntartói jogai gyakorlásához 
történő hozzájárulási jog gyakorlása.

Szkt.	27.	§	(3)	bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

18. Magyar szakképző intézmény külföldön 
történő alapításának, Magyarországon 
működő magyar szakképző intézmény 
intézményegysége számára a szakképzés 
külföldön történő folytatásának 
engedélyezése.

Szkt. 120. §-a szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

19. Ágazati	készségtanácsok	ügyrendjének	
jóváhagyása.

Szkr. 318. § (1) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Fejlesztési és Támogatási 
Főosztály

20. Szakképzési Innovációs Tanács ügyrendjének 
jóváhagyása.

Szkr. 310. § (1) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Fejlesztési és Támogatási 
Főosztály

21. Az oktatók háromévente történő 
értékelésének módszertanára vonatkozó 
javaslat közzététele.

Szkt. 50. § (2) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Fejlesztési és Támogatási 
Főosztály
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22. Az oktatók továbbképzéséhez elérhető 
képzések listájának a minisztérium honlapján 
történő közzététele.

Szkr. 142. § (4) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Fejlesztési és Támogatási 
Főosztály

23. Külföldi vizsgázó szakmai vizsgájának 
a vizsgaidőszaktól eltérő időben történő 
letételére vonatkozó engedélyezési jogkör 
gyakorlása.

Szkr. 262. § (3) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási és 
Intézményirányítási Főosztály

24. Országos szakmai tanulmányi verseny 
versenyfelhívásának a Hivatalos Értesítőben 
történő közzététele.

Szkr. 321. § (3) bekezdése szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási 
Intézményirányítási Főosztály; 

Jogszabály-előkészítő Főosztály

25. 	Döntés	a képzési	és	kimeneti	követelmények,	
valamint programkövetelmények 
nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartásba 
vétel módosításáról, valamint 
a nyilvántartásból történő törlésről.

Szkt. 13.§ (3) bekezdése,
Szkr.	17.	§	(2)	bekezdése

szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Szabályozási 
Intézményirányítási Főosztály

26. A felnőttképzési szakértői tevékenység 
végzésére jogosult személyekről vezetett 
nyilvántartással, valamint a felnőttképzési 
szakértői tevékenység ellenőrzésével 
összefüggő, a felügyeleti szerv számára 
az Ákr.-ben	meghatározott	jogkörök	
gyakorlása	a Pest	Megyei	Kormányhivatal	
(felnőttképzési államigazgatási szerv) döntései 
tekintetében.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 

8. § (4) bekezdése,
a felnőttképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról	szóló	11/2020.	(II.	7.)	
Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése és 

35. §-a 

gazdaságstratégiáért és 
szabályozásért felelős 

államtitkár

Felnőttképzési Főosztály

27. A felnőttképzési államigazgatási szerv  
(Pest	Megyei	Kormányhivatal)	felnőttképzéssel	
összefüggő feladatai tekintetében az irányító 
szervi hatáskörök gyakorlása.

 Szkr. 34. § (2) bekezdése gazdaságstratégiáért és 
szabályozásért felelős 

államtitkár

Felnőttképzési Főosztály
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28. A felnőttképzési szakértői és felnőttképzési 

programszakértői tevékenység végzésére 
jogosult személyekről vezetett 
nyilvántartással, valamint a felnőttképzési 
szakértői tevékenység ellenőrzésével 
összefüggő, a felügyeleti szerv számára 
az Ákr.-ben	meghatározott	jogkörök	
gyakorlása 2022. december 31-éig  
a Pest	Megyei	Kormányhivatal	és	a Magyar	
Kereskedelmi és Iparkamara döntései 
vonatkozásában.

Fktv. 8. § (4) bekezdése  
és 30. § (4) és (5) bekezdése

gazdaságstratégiáért és 
szabályozásért felelős 

államtitkár

Felnőttképzési Főosztály

29. A szakképzésért felelős miniszternek  
a GFA	képzési	alaprészéből	nyújtandó	
támogatásokkal összefüggő miniszteri döntési 
jogkörének gyakorlása.

Szkt. 110. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti miniszteri döntési jogkör 

gyakorlása

 szakképzésért felelős helyettes 
államtitkár

Szakképzési Fejlesztési és Támogatási 
Főosztály

30. A	Pest	Megyei	Kormányhivatal	felnőttképzési	
hatósági feladatköreivel összefüggésben 
az Áht.	9.	§	f )–i)	pontjában	meghatározott,	
valamint a törvényességi és szakszerűségi 
ellenőrzési hatáskörök szakmai irányító 
miniszteri jogköreinek gyakorlása. 

Fktv. 30. § (2) és (5) bekezdése: 
a felnőttképzési tevékenység 

folytatásához szükséges engedélyezési 
eljárásra és követelményrendszerre, 

a felnőttképzést folytató intézmények 
nyilvántartásának vezetésére

gazdaságstratégiáért és 
szabályozásért felelős 

államtitkár

Felnőttképzési Főosztály

31. 1. A hulladékgazdálkodási igazgatás irányítása
2. Az adatszolgáltatás ellátása

a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 

(a továbbiakban: Ht.)
1.		 78.	§	(1)	bekezdés	

a) pont ac) alpontja, 
2.	a Ht.	87.	§	(1)	bekezdése	 
és a (2) bekezdés a) pontja

körforgásos 
gazdaságpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár

Hulladékgazdálkodási Főosztály
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32. A területi és az országos hulladékgazdálkodási 
hatóság hulladékgazdálkodással és 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
minősítésével kapcsolatos közigazgatási 
hatósági ügyeivel összefüggésben gyakorolja 
az	Áht.	9.	§	f )–i)	pontjaiban	meghatározott,	
valamint a törvényességi és szakszerűségi 
ellenőrzési hatásköröket.

a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről	szóló	71/2015.	(III.	30.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 
71/2015.	(III.	30.)	Korm.	rendelet]	8/C.	§	
(1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási 

hatóság kijelöléséről szóló  
124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 4. §-a

feladatkörében 
a hulladékgazdálkodási 

hatósági feladatok ellátásáért 
felelős helyettes államtitkár

Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Hatósági Főosztály

33. Az országos környezetvédelmi hatóság 
termékdíjjal, visszaváltási rendszerrel 
kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyeivel 
összefüggésben	gyakorolja	az	Áht.	9.	§	f )–i)	
pontjaiban meghatározott, valamint 
a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket.

71/2015.	(III.	30.) 
Korm. rendelet 8/C. § (1) bekezdése

körforgásos 
gazdaságpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár

Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Hatósági Főosztály

34. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szakpolitikai döntés előkészítése, jogalkotási 
feladat teljesítése, vagy a Kormány 
tájékoztatása érdekében eseti 
adatszolgáltatásért fordulhat a Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz, 
és egyeztethet annak részletkérdéseiről és 
határidejéről.

a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal miniszter 
részére történő hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást érintő 
adatszolgáltatás rendjéről szóló 

16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet  
4. § (1)–(3) bekezdése

adatszolgáltatás: körforgásos 
gazdaság fejlesztéséért, 

energia- és klímapolitikáért 
felelős államtitkár;

egyeztetés: körforgásos 
gazdaságpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár

Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási, Jogi és 

Vagyongazdálkodási Főosztály,
Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Hatósági Főosztály

35. Ellátja	a KEHOP	3.	hulladékgazdálkodási	
közszolgáltatást érintő projektekkel 
kapcsolatos szakpolitikai felelősi 
tevékenységet

	272/2014.	(XI.	5.)	Korm.	rendelet	18.	§,	
20. §, 29. § és 30. §, 32. §, 41/A. §, 42. §, 

45.	§,	70/B.	§,	82.	§,	149.	§	 
és 2. melléklet 21. sora 

 Hulladékgazdálkodási 
Főosztály vezetője

 Hulladékgazdálkodási  
Főosztály

36. Ellátja	a KEHOP	2.	települési	vízellátást,	
szennyvíz-elvezetést érintő projektekkel 
kapcsolatos szakpolitikai felelősi 
tevékenységet.

272/2014.	(XI.	5.) 
Korm. rendelet 18. §, 20. §, 29. § és 

30. §,	32.	§,	41/A.	§,	42.	§,	45.	§,	70/B.	§,	
82. §, 149. § és 2. melléklet 

20. sora

Fenntarthatósági és 
Szemléletformálási Főosztály 

vezetője

Fenntarthatósági és 
Szemléletformálási Főosztály
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37. Ellátja a miniszter hatáskörébe utalt, 

az Európai Unió vagy más nemzetközi 
szervezet felé vállalt kötelezettséggel 
összefüggő,	a 2007–2013	programozási	
időszakban a Kormány által a nemzeti 
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 
hulladékgazdálkodási szennyvízelvezetési 
és -tisztítási és az ivóvízminőség-javító 
beruházások, valamint a 2014–2020 
programozási időszakban 
a hulladékgazdálkodási, szennyvízelvezetési 
és -tisztítási és az ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósításával kapcsolatos 
feladatokat a projekteknek a Kormány saját 
hatáskörében történő megvalósításáról való 
döntés meghozatala kivételével.

az Európai Unió vagy más nemzetközi 
szervezet felé vállalt kötelezettséggel 

összefüggő,	a 2007–2013	
programozási időszakban a Kormány 

által a nemzeti fejlesztési miniszter 
hatáskörébe utalt beruházások, 

valamint a 2014–2020 programozási 
időszakban a szennyvízelvezetési és 
-tisztítási, a hulladékgazdálkodási és 
az ivóvízminőség-javító beruházások 

megvalósításáról szóló  
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet  
7.	§	(1)	bekezdés	b),	c)	és	f )	pontja

körforgásos gazdaság 
fejlesztéséért, energia- és 

klímapolitikáért felelős 
államtitkár /
körforgásos 

gazdaságpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár

Fenntarthatósági és 
Szemléletformálási Főosztály

38. Közcélú	IKVA	adatbázis	működtetése. a víziközmű-szolgáltatásról szóló  
2011. évi CCIX. törvény  

(a továbbiakban: Vksztv.)  
61/E. § (1) bekezdése

körforgásos gazdaság 
fejlesztéséért, energia- és 

klímapolitikáért felelős 
államtitkár

Fenntarthatósági és 
Szemléletformálási Főosztály

39. Víziközművek vagyonértékelésének részletes 
szabályainak megállapítása.

Vksztv.	74.	§	(2)	bekezdés	1.	pontja körforgásos 
gazdaságpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár

Fenntarthatósági és 
Szemléletformálási Főosztály

40. A víziközmű-szolgáltatók által közérdekből 
közzéteendő adatok körének és a közzététel 
módjának megállapítása.

Vksztv.	74.	§	(2)	bekezdés	2.	pontja körforgásos 
gazdaságpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár

Fenntarthatósági és 
Szemléletformálási Főosztály

41. A gördülő fejlesztési terv részét képező 
felújítási	és	pótlási	terv,	valamint	beruházási	
terv részletes tartalmi és formai 
követelményeinek megállapítása.

Vksztv.	74.	§	(2)	bekezdés	8.	pontja körforgásos 
gazdaságpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár

Fenntarthatósági és 
Szemléletformálási Főosztály

42. A	Modern	Városok	Program	keretében	
a Kormány más érintett tagja véleményének 
megküldése.

a	Modern	Városok	Program	
megvalósításáról szóló 250/2016.  

(VIII. 26.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 250/2016. (VIII. 26.) 

Korm. rendelet] 2. § (4) bekezdése

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység vezetője

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység
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43. A	Modern	Városok	Program	Bizottságának	
elektronikus döntéshozatali eljárásának 
keretében történő kiadmányozás.

250/2016. (VIII. 26.) 
Korm. rendelet 5–6. §-a

gazdaságfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár

Nemzeti	Fejlesztési	Programok	
Főosztálya

44. A	Modern	Városok	Program	Bizottság	részére	
elkészített előterjesztések miniszteri 
jóváhagyást	követő	benyújtása.

250/2016. (VIII. 26.) 
Korm. rendelet 6. §-a

A	Modern	Városok	Program	
Bizottsága által 

megtárgyalandó előterjesztést 
összeállító főosztály vezetője, 

illetve a projekt kezelésére 
kijelölt szakpolitikai felelős 
szervezeti egység vezetője

Nemzeti	Fejlesztési	Programok	
Főosztálya koordinálásával, 

a megtárgyalandó előterjesztés 
szakterületileg hatáskörrel 
rendelkező főosztályának 

bevonásával

45. A	Modern	Városok	Program	keretében	
támogatott projektek költségtervében 
bekövetkezett változások jóváhagyása.

250/2016. (VIII. 26.) 
Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység vezetője

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység

46. A	Modern	Városok	Program	keretében	
támogatott projektek tekintetében 
a Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé történő 
adatszolgáltatás.

250/2016. (VIII. 26.) 
Korm.	rendelet	8/D.	§	(1)	bekezdése

 a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység vezetője

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység

47. A	Modern	Városok	Program	keretében	
támogatott projektek tekintetében az észszerű 
nyereségről való döntés.

250/2016. (VIII. 26.) 
Korm. rendelet 8/N. § (1) bekezdése

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység vezetője

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység

48. A	Modern	Városok	Program	keretében	
támogatott projektek tekintetében az 
előrehaladási jelentés másolatának 
megküldése a Miniszterelnökség részére.

250/2016. (VIII. 26.) 
Korm. rendelet 10. §-a

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység vezetője

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység

49. A	Modern	Városok	Program	keretében	
támogatott projektek tekintetében 
hiánypótlási eljárás lefolytatása.

250/2016. (VIII. 26.) 
Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység vezetője

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység

50. A	Modern	Városok	Program	keretében	kiadott	
támogatói okiratok módosításához 
kapcsolódó szakpolitikai felelősi vélemény 
megküldése.

250/2016. (VIII. 26.) 
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés  

b) pontja

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység vezetője

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység

51. Javaslattétel a beszámolók elfogadására, 
valamint a javaslatról a kedvezményezett 
tájékoztatása.

egyes	megyei	jogú	városok	fejlesztési	
célú	támogatásáról	szóló	 

1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat  
5. pontja

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység vezetője

a projekt kezelésére kijelölt 
szervezeti egység
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52. Tervekre vonatkozó minisztériumi vélemény 

megküldése.
a területfejlesztési koncepció, 
a területfejlesztési program és 
a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól 

szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 
10. melléklet 2. pontja, 11. melléklet  

1. pontja

gazdaságfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár

Nemzeti	Fejlesztési	Programok	
Főosztálya

53. Közreműködés a kiemelt térségekre vonatkozó 
fejlesztési programok kidolgozásában, 
a végrehajtásukkal összefüggő feladatok 
teljesítésének és az e célt szolgáló anyagi 
eszközök felhasználásának szervezése az 
érintett miniszterekkel együttműködve.

a területfejlesztésről és 
a területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi 
XXI. törvény) 9. § (1) bekezdés  

c) pontja

gazdaságfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár

Nemzeti	Fejlesztési	Programok	
Főosztálya

54. Az országos és az országos jelentőségű, 
valamint	az	országhatáron	átnyúló,	közös	
koncepciók és tervek kialakításának 
szervezése, elkészítésükről történő 
gondoskodás.

1996. évi XXI. törvény 9. § (1) bekezdés 
d) pontja

gazdaságfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár

Nemzeti	Fejlesztési	Programok	
Főosztálya

55. Közreműködés a Kormány részére történő, 
a régiók területi lehatárolására vonatkozó 
javaslattételben.

1996. évi XXI. törvény 9/B. § d) pontja gazdaságfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár

Nemzeti	Fejlesztési	Programok	
Főosztálya

56. Közreműködés a kedvezményezett járások 
besorolásának feltételrendszerére és 
besorolására történő javaslattétel során.

1996. évi XXI. törvény 9/B. § i) pontja gazdaságfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár

Nemzeti	Fejlesztési	Programok	
Főosztálya

57. Ellátja	a KEHOP	5.	energiahatékonyság	
növelését,	megújuló	energiaforrások	
alkalmazását érintő projektekkel kapcsolatos 
szakpolitikai felelősi tevékenységet.

272/2014.	(XI.	5.) 
Korm. rendelet 18. §-a, 20. §-a, 29. §-a, 

30. §-a, 32. §-a, 41/A. §-a, 42. §-a,  
45.	§-a,	70/B.	§-a,	82.	§-a,	149.	§-a	és	

a 2. melléklet 23. sora

klímapolitikáért felelős 
helyettes államtitkár

Stratégiai	Tervezési	és	Programozási	
Főosztály
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58. Egyetértési jog gyakorlása infokommunikációs 
infrastruktúrát	érintő	kötelezettségvállalások	
tekintetében (a minisztérium irányítása vagy 
felügyelete alatt álló költségvetési szervek és 
az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok esetében, amelyek felett 
a minisztérium tulajdonosi jogot gyakorol).

a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Statútum	rendelet)	128.	§	b)	pont	 

bb) alpontja

digitalizációért felelős helyettes 
államtitkár

Infokommunikációs	Infrastruktúra-	
és Szolgáltatás- fejlesztési Főosztály

59. Egyetértési jog gyakorlása az 
infokommunikációs	infrastruktúráért	felelős	
vezetők és az informatikai biztonságért felelős 
vezetők személye tekintetében  
(a minisztérium irányítása vagy felügyelete 
alatt álló költségvetési szervek és az olyan 
állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
esetében, amelyek felett a minisztérium 
tulajdonosi jogot gyakorol).

Statútum	rendelet	128.	§	b)	pont	 
bb) alpontja

digitalizációért felelős helyettes 
államtitkár

Infokommunikációs	Infrastruktúra-	
és Szolgáltatás- fejlesztési Főosztály

60. Az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 
jóváhagyása, módosítása.

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 
2011. évi LXXXV. törvény  

(a továbbiakban: 2011. évi  
LXXXV. törvény) 21. § (2) bekezdése

körforgásos gazdaság 
fejlesztéséért, energia- és 

klímapolitikáért felelős 
államtitkár

Gyártói Felelősségi és 
Hulladékhasznosítási Főosztály

61. Az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervben 
meghatározott feladatok végrehajtása 
érdekében szükséges közbeszerzési eljárások 
jóváhagyása.

2011. évi LXXXV. törvény  
22. § (3) bekezdése

körforgásos 
gazdaságpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár

Gyártói Felelősségi és 
Hulladékhasznosítási Főosztály

62. A fővárosi és megyei kormányhivatalok járási 
(fővárosi kerületi) hivatalai, valamint Budapest 
Főváros Kormányhivatala által ellátott 
feladatok tekintetében a Budapest Főváros 
Kormányhivatalának egyes ipari és 
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 
szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 365/2016. 
(XI. 29.) Korm. rendelet] szerinti szakmai 
irányítói feladatok gyakorlása.

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet iparági stratégiákért és 
szabályozásért felelős helyettes 

államtitkár

Iparszabályozási Főosztály
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63. A miniszterhez telepített, a nemzeti 

felsőoktatási kiválóság ösztöndíjjal 
kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása.

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 
szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

innovációért felelős helyettes 
államtitkár

64. Az oktatásért felelős minisztert az állami 
felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos 
fenntartói irányítási jogkörében megillető  
–	az	1.	melléklet	4.	§	(2)	és	(5),	valamint	7.	§	 
(4)	és	(7)	bekezdésében	nem	szabályozott	–	
kiadmányozási jogkörei gyakorlása.

Nftv. 13/A. § (4) bekezdése  
és	73–75.	§-a

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Intézményirányítási és 
Finanszírozási Főosztály

65. Az oktatásért felelős minisztert az állami 
felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos 
fenntartói irányítási jogkörében megillető  
– az 1. melléklet 4. § (2) és (5) bekezdésében, 
valamint	7.	§	(4)	és	(7)	bekezdésében	nem	
szabályozott – kiadmányozási jogkörei 
gyakorlása.

Nftv.	75.	§	(2)	bekezdése felsőoktatásért, innovációért és 
szakképzésért felelős 

államtitkárt

Felsőoktatási Intézményirányítási és 
Finanszírozási Főosztály

66. A többletpontok megállapítása érdekében 
képzési területenként a szakiránynak 
megfelelő,	2012	után	szerzett	középfokú	
szakképzettségek és szakképesítések köréről 
szóló miniszterhez telepített döntéshozatali 
jogkör, valamint a döntésről szóló hivatalos 
közzétételi jogkör.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet  

[a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet] 15/A. § (6) bekezdése 

és 21. § (1) bekezdés j) pontja

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

67. Az Nftv.-vel a miniszterhez telepített az adott 
évi felsőoktatási felvételi eljárásokat két évvel 
megelőző a felvételi követelményül szabott 
érettségi vizsgatárgyakról és többletpontokról 
szóló hivatalos kiadvány közzététele.

Nftv. 40. § (3) bekezdés a) pontja, 
valamint 423/2012. (XII. 29.)  

Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés  
a)–c) pontja

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

68. Az Nftv. 46. (5) bekezdés b) pontja, valamint 
a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. §  
(4) bekezdése alapján a miniszter által az éves 
állami ösztöndíjas doktori keretszám 
intézmények közötti megoszlásának 
megállapítása.

Az évenkénti állami ösztöndíjas 
doktori keretszám intézmények közötti 
megosztásának határozatban történő 

megállapítása

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály
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69. Az Nftv. 46. § (4)–(5) bekezdése szerinti 
miniszteri határozattal kapcsolatos 
kormányzati feladatok ellátása.

Nftv. 46. § (4)–(5) bekezdése felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

70. Az Nftv.-vel a miniszterhez telepített, 
a) az Nftv. 39. § (5)–(6) bekezdése szerinti 
megállapodással, 
b)	az	Nftv.	46.	§	(7)	bekezdése	szerinti	felvételi	
tájékoztatással kapcsolatos kormányzati 
feladatok ellátása.

Nftv. 39. § (5)–(6) bekezdése,  
Nftv.	46.	§	(7)	bekezdése

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

71. A	Klebelsberg	Képzési	Ösztöndíjról	szóló	
kormányrendelettel a miniszterhez telepített, 
a) ösztöndíjprogram működtetése keretében 
aa) a pályázati felhívás jóváhagyásával, 
ab) az ösztöndíjprogram működési 
szabályzatának jóváhagyásával, 
ac) a pályázat meghirdetésével, 
ad) az éves beszámoló elfogadásával, 
b)	a Klebelsberg	Képzési	Ösztöndíj	Bizottság	
tagjai megbízásával, a Bizottság működésével,
c) a nem a tankerületi központok által 
fenntartott köznevelési intézményekkel, illetve 
ezek fenntartóival köthető együttműködési 
megállapodással kapcsolatos kormányzati 
feladatok ellátása.

a	Klebelsberg	Képzési	Ösztöndíjról	
szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

72. A felsőoktatási intézmények által fenntartott 
köznevelési és szakképző intézményekkel 
kapcsolatos jogkörök gyakorlása.

Nftv. 14. § (3a) bekezdése,  
Nkt.	84.	§	(7)	bekezdése,	Szt.	23.	§-a

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

73. A	Duális	Képzési	Tanács	ügyrendjének	
jóváhagyása,	a Duális	Képzési	Tanács	tagjainak	
felkérésével kapcsolatos feladatok ellátása.

a felsőoktatási minőségértékelés és 
-fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 

19/2012. (II. 22.) 
Korm. rendelet 18/B. § (2) bekezdése, 

18/D.	§	(1)	bekezdés	b)	pontja

innovációért felelős helyettes 
államtitkár

74. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos 
feladatok ellátása.

a felsőoktatási minőségértékelés és 
-fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 

19/2012. (II. 22.) 
Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály
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75. A közösségi felsőoktatási képzési központ 

létesítéséhez szükséges előzetes miniszteri 
egyetértési jogkör gyakorlása.

a nemzeti felsőoktatásról szóló  
2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló	87/2015.	(IV.	9.) 

Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdés  
d) pontja

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

76. A	Központi	Nukleáris	Pénzügyi	Alap	
Szakbizottságába képviselő delegálásával 
kapcsolatos miniszteri jogkör gyakorlása.

a	Központi	Nukleáris	Pénzügyi	Alap	
Szakbizottságról szóló  

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet  
1. § (3) bekezdés h) pontja

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Intézményirányítási és 
Finanszírozási Főosztály

77. Az állami ösztöndíjas mesterképzésre 
felvehető hallgatói létszám intézmények 
közötti elosztásának meghatározása.

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet  
33. § (1) bekezdése

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

78. Az	Országos	Doktori	Tanács	ügyrendjének	
jóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Nftv.	72.	§	(7)	bekezdése felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

79. A Törőcsik Mari-ösztöndíjjal kapcsolatos 
pályázati döntés a 2020–2021 tanévtől kezdve.

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről	szóló	51/2007.	(III.	26.)	
Korm. rendelet [a továbbiakban: 
51/2007.	(III.	26.)	Korm.	rendelet] 

2. §-a, 24/F–24/J. §-a

felsőoktatásért, innovációért és 
szakképzésért felelős 

államtitkár

Felsőoktatási Stratégiai és 
Intézményfejlesztési Főosztály

80. A székhelyen kívüli képzés indításához 
szükséges előzetes miniszteri egyetértési 
jogkör gyakorlása.

Nftv. 4. § (4) bekezdése felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

81. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alapból	pályázati	úton	biztosított	
közfinanszírozású	támogatások	
vonatkozásában a pályázat- és 
szerződéskezelési eljárással kapcsolatban 
benyújtott	kifogás.

az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
102/D.	§	(6)	bekezdése

felsőoktatásért, innovációért és 
szakképzésért felelős 

államtitkár

82. A Vásáry Tamás-ösztöndíjjal kapcsolatos 
pályázati döntés a 2020–2021 tanévtől kezdve.

51/2007.	(III.	26.)	Korm.	rendelet 
2. §-a, 24/A–24/E. §-a

felsőoktatásért, innovációért és 
szakképzésért felelős 

államtitkár
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83. A	Dózsa	Imre-ösztöndíjjal	kapcsolatos	
pályázati döntés a 2021–2022 tanévtől kezdve.

51/2007.	(III.	26.)	Korm.	rendelet	2.	§-a,	
24/K–24/O. §-a

felsőoktatásért innovációért és 
szakképzésért felelős 

államtitkár

Felsőoktatási Stratégiai és 
Intézményfejlesztési Főosztály

84. Iskolaszövetkezetben tagként részt vevő állami 
felsőoktatási intézmény esetén az 
iskolaszövetkezet alapszabályának 
jóváhagyása, valamint tagsághoz való 
fenntartói hozzájárulás megadása.

a szövetkezetekről szóló  
2006. évi X. törvény 8. § (2) bekezdése 

és a 9. § (2) bekezdése

 felsőoktatásért innovációért és 
szakképzésért felelős 

államtitkár

Felsőoktatási Intézményirányítási és 
Finanszírozási Főosztály

85. A felsőoktatási ágazatot érintően a címert 
vagy zászlót tartalmazó védjegy, vagy ilyen 
formatervezési minta oltalmának 
megadásához szükséges engedély iránti 
kérelemhez szakmai vélemény kiadása.

Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint 

állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi 
CCII. törvény 10. § (1) bekezdése

felsőoktatásért innovációért és 
szakképzésért felelős 

államtitkár

Felsőoktatási Intézményirányítási és 
Finanszírozási Főosztály

86. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 
átmeneti szabályokról és a járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény  
(a továbbiakban: 2020. évi LVIII. törvény)  
85. alcíme szerinti bejelentéssel kapcsolatos, 
a magyarországi székhelyű gazdasági 
társaságok	gazdasági	célú	védelméhez	
szükséges intézkedések szerinti miniszteri 
döntés.

2020. évi LVIII. törvény  
85. alcíme, 283. §-a

Iparszabályozási Főosztály,
Vállalkozásfejlesztési Főosztály

87. Az országos lefedettséget biztosító műszaki 
vizsgaállomások elismerése iránti kérelmekkel 
kapcsolatban hozott döntések.

a vizsgálóállomás engedélyezésének 
részletes eljárási szabályairól szóló 
181/2017.	(VII.	5.)	Korm.	rendelet	 

2/A. § (1) bekezdése

Közúti	Gépjármű-közlekedési	
Hatósági Főosztály vezetője

Közúti	Gépjármű-közlekedési	
Hatósági Főosztály

88. Állami	foglalkoztatási	szerv	által	
rendezvényhez	kötött	információ	nyújtás	
szolgáltatás megrendelésére vonatkozó 
egyetértés.

 a foglalkoztatást elősegítő 
szolgáltatások és támogatások 

részletszabályairól szóló  
100/2021.	(II.	27.)	Korm.	rendelet	 

17.	§	(6)	bekezdése

 foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkár

Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztály

89. Állami	foglalkoztatási	szerv	munkaerőpiaci	
programjának jóváhagyása.

 a foglalkoztatást elősegítő 
szolgáltatások és támogatások 

részletszabályairól szóló  
100/2021.	(II.	27.)	Korm.	rendelet	 

20. § (2) bekezdése

 foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkár

Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztály
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90. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó 

nemzetközi egyezmények 1.5.1 szakasza 
szerinti multilaterális megállapodása aláírása. 

a	Veszélyes	Áruk	Nemzetközi	Belvízi	
Szállításáról szóló Európai 

Megállapodáshoz	(ADN)	csatolt	
Szabályzat kihirdetéséről, valamint 

a belföldi alkalmazásának egyes 
kérdéseiről	szóló	177/2017.	(VII.	5.)	
Korm. rendelet 3. melléklet 1. pont  

b) alpontja;
a	Veszélyes	Áruk	Nemzetközi	Közúti		

Szállításáról szóló Európai 
Megállapodás	(ADR)	 

„A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, 
valamint a belföldi alkalmazásának 

egyes kérdéseiről szóló  
178/2017.	(VII.	5.)	Korm.	rendelet	 
3. melléklet 1. pont b) alpontja;
a	Nemzetközi	Vasúti	Fuvarozási	

Egyezmény (COTIF) módosításáról 
Vilniusban elfogadott.  

1999.	június	3-án	kelt	Jegyzőkönyv	 
C Függeléke Mellékletének 

kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről 

szóló	179/2017.	(VII.	5.)	Korm.	rendelet	
3. melléklet 1. pont b) alpontja

közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár

Gépjármű-közlekedési	és	Vasúti	
Szabályozási Főosztály

”
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 2. Az SzMSz 5. függelékében foglalt B) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben című táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[B) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben]

A B C D

1. Ügytípus megnevezése Ügytípus forrása (jogszabály)
Átruházott	jogkörben	eljáró	személy	

megnevezése
Előkészítésért felel

2. A területi és az országos 
hulladékgazdálkodási hatóság 
hulladékgazdálkodással, 
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
minősítésével kapcsolatos közigazgatási 
hatósági ügyeiben felügyeleti szervként 
jár el.

a hulladékgazdálkodási hatóság 
kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) 

Korm. rendelet 4. §-a

feladatkörében 
a hulladékgazdálkodási hatósági 

feladatok ellátásáért felelős helyettes 
államtitkár

Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Hatósági Főosztály

3. A hulladékgazdálkodási hatóság 
termékdíjjal, visszaváltási díjjal kapcsolatos 
közigazgatási hatósági ügyeiben felügyeleti 
szervként jár el.

a hulladékgazdálkodási hatóság 
kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) 

Korm. rendelet 4. §-a

hulladékgazdálkodási hatósági 
feladatok ellátásáért felelős helyettes 

államtitkár

 Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Hatósági Főosztály

4. Fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti 
közigazgatási hatósági ügy, illetve 
felügyeleti eljárás.

a központi hivatalok felülvizsgálatával 
és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

megerősítésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint 

egyes költségvetési szervek 
feladatainak átadásáról szóló  

2016. évi CIV. törvény  
(a továbbiakban: 2016. évi  

CIV. törvény) 136. § (4) bekezdése, 
a 2016. évi CL. törvény 40–43. §,  

113. § (1) bekezdés b) pontja,  
(2) bekezdése, 119. § (4) bekezdés, 

121. § (1) bekezdése, valamint 
a fogyasztóvédelmi hatóság 

kijelöléséről	szóló	387/2016.	(XII.	2.) 
Korm. rendelet 

3. § (1)–(2) bekezdése, 
5. § (1) bekezdése

Fogyasztóvédelmi Stratégiai 
Főosztály vezetője

Fogyasztóvédelmi Stratégiai 
Főosztály
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5. A megfelelőségértékelő szervezeteknek 

a mérőeszközökre vonatkozó egyedi 
előírásokról szóló miniszteri rendelet, 
valamint a nem automatikus működésű 
mérlegek méréstechnikai követelményeiről 
és	megfelelőségének	tanúsításáról	szóló	
miniszteri rendelet tekintetében történő 
kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása.

a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet  
1. § (5) bekezdés b) pontja

iparági stratégiákért és szabályozásért 
felelős helyettes államtitkár

Iparszabályozási Főosztály

6. A Budapest Főváros Kormányhivatala által 
ellátott, a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
1. § (1) bekezdése szerinti hatósági 
ügyekben	az Ákr.	szerinti	felügyeleti	
feladatok gyakorlása, valamint az önállóan 
fellebbezhető végzések elleni fellebbezések 
elbírálása.

a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése

iparági stratégiákért és szabályozásért 
felelős helyettes államtitkár

Iparszabályozási Főosztály

7. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok 
által hozott – az összevont kérelmezési 
eljárás alá tartozó tartózkodási engedélyhez 
szükséges – szakhatósági állásfoglalások 
ellen	benyújtott	fellebbezéseket	elbíráló	
döntések.

az állami foglalkoztatási szerv, 
a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint 

e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 320/2014. (XII. 13.) 

Korm. rendelet] 
4. § (1) bekezdés l) pont ld) alpontja

munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

Munkaerőpiaci Irányítási Főosztály

8. Az állami foglalkoztatási szerv 
feladatkörében eljáró kormányhivatal által 
lefolytatott hatósági ügyben indított 
felügyeleti szervként meghozandó 
döntések.

az	Ákr.	113.	§	(2)	bekezdés	b)	pontja,	
valamint a 320/2014. 

(XII. 13.) Korm. rendelet 
4. § (1a) bekezdése

munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

Munkaerőpiaci Irányítási Főosztály

9. A munkavédelmi és foglalkoztatás-
felügyeleti hatóság eljárását, illetve döntését 
érintően felügyeleti szervként meghozandó 
döntések.

az	Ákr.	113.	§	(2)	bekezdés	b)	pontja,	
valamint a 320/2014. 

(XII. 13.) Korm. rendelet 
14.	§	(7)	bekezdése	és 
15.	§	(7)	bekezdése

munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

Munkavédelmi Irányítási Főosztály, 
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási 

Főosztály
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10. A munkabiztonsági szakértők 
engedélyezéséről meghozandó döntések.

a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés a) pontja

munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

Munkavédelmi Irányítási Főosztály

11. A munkavédelmi és foglalkoztatás-
felügyeleti hatóság által vezetett közhiteles 
hatósági nyilvántartások tartalmáról 
elsőfokú	hatóságként	kiadott	hatósági	
bizonyítványok.

a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés c) pontja  

és 15. § (2) bekezdése

munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

Munkavédelmi Irányítási Főosztály

12. A rendezett munkaügyi kapcsolatok 
hatósági nyilvántartásban nyilvánosságra 
hozott adatok nyilvánosságra hozatali 
időtartam leteltét megelőzően történő 
törlésével összefüggő hatósági döntés.

a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 
15. § (3) bekezdése, valamint 

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
tevékenységéről szóló 115/2021.  

(III. 10.) Korm. rendelet 22. §-a

munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási 
Főosztály

13. Az egyéni védőeszközök megfelelőségét 
értékelő szervezetek kijelölése és 
tevékenységük felülvizsgálata.

a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet  
5. § i) pontja, valamint

az egyéni védőeszközök 
megfelelőségét értékelő szervezetek 

kijelölésének és tevékenysége 
felülvizsgálatának szabályairól szóló 

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §-a

munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

Munkavédelmi Főosztály

14. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe 
vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő 
szakirányú	jellegének	igazolására	szolgáló	
hatósági bizonyítványok kiadása.

a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés a) pontja, valamint

az igazságügyi szakértői 
névjegyzékbe vételhez szükséges 
szakmai	gyakorlati	idő	szakirányú	

jellegének igazolására szolgáló 
hatósági bizonyítvány kiadása iránti 

eljárás részletes szabályairól szóló 
418/2017.	(XII.	19.)	Korm.	rendelet	 

4. §-a

munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

Munkavédelmi Főosztály

15. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást 
nyújtó	szervezetek	nyilvántartásba	vételével	
kapcsolatban hozott döntések.

a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet  
4. § (1) bekezdés f ) pontja, valamint

a foglalkoztatást elősegítő 
szolgáltatásokról és támogatásokról

			szóló	100/2021.	(II.	27.)	 
Korm. rendelet 6. §-a

munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztály
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16. EURES-tagként, valamint 

az EURES-partnerként történő 
nyilvántartásba vétellel kapcsolatban hozott 
döntések.

a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet  
4. § (1) bekezdés l) pont lc) alpontja, 
valamint az Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat tevékenységében részt 
vevő állami foglalkoztatási szerv 

feladatairól, valamint más szervezetek 
e tevékenységében történő 

részvételének feltételeiről szóló 
13/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. § 
(1)	bekezdése	és	7.	§	(1)	bekezdése

munkaerőpiacért felelős helyettes 
államtitkár

Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztály

17. A nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű 
ügyekben	útügyi	hatósági	jogkörben	hozott	
döntések.

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 
cím viselésével összefüggésben, 

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programsorozat megrendezéséhez 

szükséges létesítményfejlesztésekkel 
összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról, valamint 
további sajátos szabályok 

megállapításáról szóló 654/2020.  
(XII. 23.) Korm. rendelet  

3. § (2) bekezdése

a	Másodfokú	Hatósági	Főosztály	
vezetője

Másodfokú	Hatósági	Főosztály

18. A közlekedési hatósági jogkörben eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalok 
tekintetében a Kit. 40. §-a szerinti, valamint 
az Áht.	9.	§ f )–i) pontjában	meghatározott,	
valamint törvényességi és szakszerűségi 
ellenőrzési hatáskörök szakmai irányító 
miniszteri	jogköreinek	gyakorlása	útügyi	
hatósági eljárásokban.

a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár

Másodfokú	Hatósági	Főosztály
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19. A közlekedési hatósági jogkörben eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalok 
tekintetében a Kit. 40. §-a szerinti, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi  
CXCV. törvény 9. § f )–i) pontjában 
meghatározott, valamint törvényességi és 
szakszerűségi ellenőrzési hatáskörök 
szakmai irányító miniszteri jogköreinek 
gyakorlása	útügyi	hatósági	eljárások	
kivételével a többi közlekedési hatósági 
jogkörben.

a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár

Hatósági Koordinációs Főosztály 
a szakmai terület bevonásával

20. A szakindítási kérelemről meghozandó 
másodfokú	döntések.

Nftv.	67.	§-a	és	az Oktatási	Hivatalról	
szóló 121/2013. (IV. 26.)  
Korm. rendelet 16. §-a

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály

21. Képesítések elismeréséről hozott 
felsőoktatási döntésekről meghozandó 
másodfokú	határozatok.

2001. évi C. törvény 11. §-a,  
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §-a

felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár

Felsőoktatási Képzési Főosztály
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6. függelék

 „6. függelék

MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

I. A minisztérium hivatali szervezete tekintetében gyakorolt miniszteri munkáltatói jogkörök

A B

1. Munkáltatói jogkörök Miniszter

2. Jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos és 
egyéb jogkörök 
 
Az e függelék egyéb pontjaiban meghatározott esetek 
kivételével, illetve eltérő rendelkezés hiányában: 
a) kinevezés, kinevezés módosítása, felmentés, 
b) álláshelyváltáshoz hozzájárulás, a munkavégzési 
kötelezettség alóli mentesítés engedélyezése, 
összeférhetetlenség megállapítása,  
c) fegyelmi jogkör gyakorlása, 
d) kinevezés vezetői álláshelyre, vezető felmentése, 
e) egyéb, nem nevesített munkáltatói jogkörök gyakorlása

a) államtitkár, közigazgatási államtitkár tekintetében a kinevezés, felmentés véleményezése 
 
 
a)–b) helyettes államtitkár tekintetében a kinevezésre, felmentésre, valamint 
az összeférhetetlenség megállapítására javaslattétel 
 
a) miniszteri biztos tekintetében 
 
 
 
d) a Miniszteri Titkárság vezetője tekintetében

3. Illetmény megállapítása, módosítása, az illetmény módosítása 
eltérítéssel

államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár tekintetében a kinevezési jogkörébe 
tartozó kormánytisztviselők tekintetében

4. A rendes és rendkívüli szabadság engedélyezése az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a miniszter kabinetfőnöke, a miniszter által 
közvetlenül irányított szervezeti egység vezetője tekintetében 
 
miniszteri főtanácsadói, miniszteri tanácsadói munkakört politikai főtanácsadóként, politikai 
tanácsadóként betöltők tekintetében

5. Álláshelyen	ellátandó	feladatok	meghatározása,	
teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos jogkörök: 
 
a) álláshelyen ellátandó feladatok meghatározása 
b) minősítés, teljesítményértékelés

a) az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a miniszter kabinetfőnöke, a miniszter által 
közvetlenül irányított szervezeti egység vezetője tekintetében 
 
b) a miniszter által közvetlenül irányított szervezeti egység vezetője tekintetében
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6. Jutalmazás, célprémium, céljuttatás megállapítása: 
 
a) jutalmazás, 
b) célprémium megállapítása,  
c) céljuttatás megállapítása

  
a)–b) államtitkár tekintetében javaslattétel 
 
 
a)–b) közigazgatási államtitkár tekintetében a közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszterrel együttes javaslattétel 
 
a)–b) helyettes államtitkár tekintetében a közigazgatási államtitkár 
és a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium közigazgatási államtitkárának együttes javaslata alapján 
 
a) és c) a miniszter kabinetfőnöke, a miniszter által közvetlenül irányított szervezeti egység 
vezetője tekintetében

7. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének 
engedélyezése, a bejelentési kötelezettség címzettje

az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a miniszter kabinetfőnöke, a miniszter által 
közvetlenül irányított szervezeti egység vezetője, és a miniszteri főtanácsadói, miniszteri 
tanácsadói munkakört politikai főtanácsadóként, politikai tanácsadóként betöltők tekintetében
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II. A miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények vezetői tekintetében gyakorolt miniszteri, és a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami 
vezető vagy vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő által gyakorolt munkáltatói jogkörök (a középirányító szerv közreműködésével irányított intézmények 
kivételével)

A B C D E F G

1. Munkáltatói jogkörök Miniszter Közigazgatási államtitkár Államtitkár
Kabinet-

főnök
Helyettes államtitkár

Főosztály- 

vezető

2. 1. Jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában 
a jogviszony létesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatos  
és egyéb jogkörök 
 
a) kinevezés vagy megbízás 
adása, kinevezés, megbízás 
módosítása, felmentés, megbízás 
visszavonása, munkaszerződés 
megkötése, módosítása, 
felmondása 
 
b) áthelyezéshez hozzájárulás, 
a munkavégzés alóli felmentés 
engedélyezése

az irányítása alá tartozó 
központi hivatalok vezetője  
– jogszabály külön 
rendelkezése esetén vezető 
helyettese – tekintetében, 
a minisztérium által irányított, 
fenntartott költségvetési 
szervek vezetője  
(a továbbiakban: 
intézményvezetők) 
tekintetében a minisztérium 
által irányított, gazdasági 
szervezettel rendelkező 
költségvetési szervek 
gazdasági vezetőinek 
kinevezése, felmentése, 
megbízása, megbízás 
visszavonása tekintetében  
az intézményvezető 
javaslatára

3. 2.	Díjazás 
 
a) illetmény, munkabér 
megállapítása

az intézményvezetők 
tekintetében 
 
a központi hivatalok vezetői 
tekintetében

4. b) illetmény módosítása 
eltérítéssel, átsorolás 
a 100%-os alapilletménytől való 
eltérítés nélkül, munkabér 
módosítása
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5. 3. A rendes szabadság 
engedélyezése

a központi hivatalok 
vezetője tekintetében

a 4. függelék 
szerint az általa 

átruházott 
hatáskörben 

irányított 
intézmény 
intézmény- 

vezetője 
tekintetében

a 4. függelék szerint 
az általa átruházott 

hatáskörben 
irányított intézmény 
intézményvezetője 

tekintetében

6. 4. Fegyelmi jogkör az általa irányított központi 
hivatalok vezetője 
tekintetében

7. 5. Egyéb munkáltatói jogok 
(munkaköri feladatkörök 
meghatározása, tanulmányi 
szerződés kötése, rendkívüli 
szabadság, támogatások, 
juttatások,	tanulmányút	
engedélyezése, 
összeférhetetlenség 
megállapítása stb.)

a központi hivatalok 
vezetője tekintetében

a 4. függelék 
szerint az általa 

átruházott 
hatáskörben 

irányított 
intézmény 
intézmény- 

vezetője 
tekintetében

a 4. függelék szerint 
az általa átruházott 

hatáskörben 
irányított intézmény 
intézményvezetője 

tekintetében

8. 6. Vagyonnyilatkozat-tétellel 
kapcsolatos munkáltatói 
jogkörök

valamennyi  
vagyon- 

nyilatkozat- 
tételre köteles 

intézményvezető 
tekintetében  

a Humánpolitikai 
Főosztály vezetője
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III. A közigazgatási államtitkár által átruházott munkáltatói jogkörök

A B C

1. Munkáltatói jogkör Átruházott	munkáltatói	jogkör	gyakorlója Személyi kör

2. A kiválasztási eljárás módjának meghatározása (meghívásos vagy 
pályázati eljárás), pályázati felhívás közzététele a minisztérium 
álláshelyeire abban az esetben, ha annak nincs költségvonzata 
(például	Közszolgálati	Állásportál).	[Kit.	83.	§	(1)	bekezdése]

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati

jogviszonyban álló kormánytisztviselő

3. A kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni kívánó személy 
felhívása annak igazolására, hogy nem áll kormányzati szolgálati 
jogviszony létesítését kizáró eltiltás hatálya alatt.  
[Kit. 84. § (4) bekezdése]

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati 

jogviszonyban álló kormánytisztviselő

4. A kormánytisztviselő felhívása annak hatósági bizonyítvánnyal való 
igazolásra, hogy 
a) büntetlen előéletű, 
b) nem áll az álláshelyéhez kapcsolódó foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, 
c) nem áll fenn vele szemben a Kit. 82. § (2) és (4) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok. [Kit. 84. § (5) bekezdése]
Munkavállaló	felhívása,	hogy	megfelel	a Kit.	279.	§	 
(6)	és	(7)	bekezdésében	meghatározott	feltételeknek.

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

5. Esküokmány	aláírása.	[Kit.	87.	§	(2)	bekezdése] Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő

6. Kinevezés, munkaszerződés módosítása a kormánytisztviselőt, 
munkavállalót kötelezően megillető részmunkaidő [Kit. 158. §-a,  
Mt. 61. § (3) bekezdése] esetén, ha a módosítás az illetmény, alapbér 
vonatkozásában kizárólag annak munkaidőhöz viszonyított arányos 
csökkentését jelenti.

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

7. A Kit. 89. § (6) bekezdése szerinti munkahelyváltáshoz kapcsolódó 
értesítés aláírása.

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő

8. Írásbeli felszólítás a kormánytisztviselő részére  
– a jogkövetkezmények megjelölésével – az összeférhetetlenség 
megszüntetésére 30 napos határidővel. [Kit. 95. § (13) bekezdése]

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő
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9. Rendkívüli munkaidő elrendelésére, nyilvántartására és 
elszámolására vonatkozó rend megállapítása.  
[Kit.	122.	§	(4)	bekezdése,	Mt.	107–109.	§-a]

Humánpolitikai Főosztály vezetője, beszámolási 
kötelezettséggel

a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

10. Tájékoztatás a még igénybe nem vett szabadság mértékéről,  
és az igénybevétel lehetőségének határidejéről. 
[Kit.	129.	§	(7)	bekezdése]

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő

11. A jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése 
a kormányzati szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló 
kérésére, abban az esetben, ha az juttatást és egyéb követelményt 
nem tartalmaz. [Kit. 105. § (1) bekezdés a) pontja,  
Mt. 64. § (1) bekezdés a) pontja]

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

12. Kormányzati szolgálati jogviszony és munkaviszony megszüntetése 
próbaidő alatt. [Kit. 105. § (1) bekezdés e) pontja,  
Mt.	79.	§	(1)	bekezdés	a)	pontja]

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

13. Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése kormánytisztviselő 
lemondásával [Kit. 105. § (1) bekezdés b) pontja], munkaviszony 
megszüntetése munkavállalói felmondással. [Mt. 65. § (1) bekezdése]

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

14. Kormányzati szolgálati jogviszony, munkaviszony megszűnése.  
[Kit. 104. §-a, Mt. 63. § (1) bekezdése]

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

15. Munkáltatói jogviszony igazolás kiállítása, valamint gyakorlati idő 
igazolása (például jogi szakvizsga letételéhez szükséges gyakorlati 
idő).

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

16. SzMSz-módosítással összefüggő – illetményváltozással vagy 
besorolási kategória módosulással vagy álláshely azonosító 
módosulással nem járó – munkáltatói intézkedéseket tartalmazó 
okiratok. [Kit. 89. § (1) bekezdése, Mt. 58. §-a]

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló



3680 
H

IV
A

T
A

L
O

S
 É

R
T

E
S

ÍT
Ő
	•	2021.	évi	37.	szám

	
17. Gyermek gondozása, hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett 

fizetés nélküli szabadság kiadása.  
[Kit.	157.	§-a,	Mt.	128.	§-a	130–131.	§-a]

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

18. Illetményelőleg, alapbérelőleg felvételének engedélyezése, valamint 
méltányosságból részletfizetés engedélyezése, ha a kormányzati 
szolgálati jogviszony az utolsó törlesztőrészlet megfizetése előtt 
megszűnik.

Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

19. Legfeljebb évi 15 nap betegszabadság nyilvántartása.  
[Kit. 130. § (1) bekezdése, Mt. 126. §-a]

Az önálló szervezeti egység vezetője minisztérium állományában lévő 
foglalkoztatottak

20. Azon anyagok meghatározása, amelyek után természetes 
mennyiségi csökkenés, kezeléssel járó veszteség nem számolható el, 
valamint a csökkenés és a veszteség alsó és felső határának 
meghatározása. 
[Kit. 164. § (12) bekezdése]

Gazdálkodási Főosztály vezetője kormánytisztviselő

21. Biztosítja a kormánytisztviselő feladataival kapcsolatos indokolt  
és szükséges képzést és továbbképzést. 
[Kit. 91. § (1) bekezdés g) pontja]

Az önálló szervezeti egység vezetője kormánytisztviselő

22. A kormánytisztviselő munkateljesítményének értékelése.  
[Kit. 96. § (1) bekezdése]

Az önálló szervezeti egység vezetője kormánytisztviselő

23. Az általános munkarend, azaz a heti 40 óra és a napi 8 óra keretei 
között a munkavégzés kezdő és befejező időpontjának 
meghatározása a rugalmas munkarend peremidőben való kezdő  
és befejező időpontjának meghatározása. 
[Kit. 118. § (2) bekezdése]

Az önálló szervezeti egység vezetője kormánytisztviselő, munkavállaló

24. Ügyelet, készenlét elrendelése.  
[Kit. 123. § (4) bekezdése]

Az önálló szervezeti egység vezetője kormánytisztviselő

25. A szabadság kiadása. 
[Kit. 129. § (2) bekezdése]

Az önálló szervezeti egység vezetője kormánytisztviselő, munkavállaló

26. Éves szabadságolási tervet készíthet a szabadságok tárgyévi 
ütemezéséről.  
[Kit. 133. § (4) bekezdése]

Az önálló szervezeti egység vezetője kormánytisztviselő, munkavállaló
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IV. A miniszteri kabinetfőnök munkáltatói joggyakorlása

A B C

Munkáltatói jogkör Munkáltatói jogkör gyakorlója Személyi kör

A Miniszteri Kabinet és a Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály 
állományába tartozó kormánytisztviselők és munkavállalók, valamint  
a Miniszteri Kabinet Titkársági Főosztály vezetője feletti munkáltatói 
jogkör gyakorlása – kivéve a vezetői álláshely betöltésére szóló kinevezés 
és annak visszavonása, amely a miniszter hatáskörébe tartozik.  
[Kit. 218. § (1) bekezdése]

a miniszter kabinetfőnöke a Kit. 3. § (6) bekezdés b) és c) pontja 
alapján kormányzati szolgálati  

jogviszonyban álló kormánytisztviselő, 
munkavállaló

”
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7. függelék

 1. Az SzMSz 8. függelékében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E

1.
A miniszter szakmai irányítása alá 

tartozó feladat

A miniszter szakmai irányítási és ellenőrzési 

jogköre

A miniszter szakmai irányítási  

és ellenőrzési jogkörének 

gyakorlásában közreműködő 

központi hivatal

A miniszter által átruházott 

hatáskörben eljáró állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben 

szakmai felelős szervezeti egység)

3. a kormányhivatal közlekedési 
hatósági feladatai

az	Áht.	9.	§	g)–i)	pontjában	
meghatározott jogkör, valamint 
törvényességi és szakszerűségi 

ellenőrzés

közlekedés- 
politikáért felelős 

államtitkár

útügyi	hatósági	kérdésekben:	
Másodfokú	Hatósági 

Főosztály,	közúti	gépjármű-
közlekedési, hajózási hatósági 

ügyekben a Hatósági Koordinációs 
Főosztály, az érintett szakfőosztály, 
(Közúti	Gépjármű-közlekedési	

Hatósági Főosztály 
Közúti	Közlekedési 

Ellenőrzési Főosztály Hajózási 
Hatósági Főosztály) bevonásával
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	 2.	 Az	SzMSz	8.	függelékében	foglalt	táblázat	7.	sora	helyébe	a	következő	sor	lép:

(A B C D E

1.
A miniszter szakmai irányítása alá 

tartozó feladat

A miniszter szakmai irányítási és ellenőrzési 

jogköre

A miniszter szakmai irányítási  

és ellenőrzési jogkörének 

gyakorlásában közreműködő 

központi hivatal

A miniszter által átruházott 

hatáskörben eljáró állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben 

szakmai felelős szervezeti egység)

7. foglalkoztatáspolitikáért való 
felelősségi kör

foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkár

Munkaerőpiaci Stratégiai Főosztály,  
Munkaerőpiaci	Programok	Főosztály, 

Munkaerőpiaci Irányítási Főosztály,  
Munkavédelmi Főosztály,  

Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási 
Főosztály, 

Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztály, 
GFA	Pénzügyi	Főosztály

 3. Az SzMSz 8. függelékében foglalt táblázata a következő 8. sorral egészül ki:

(A B C D E

1.
A miniszter szakmai irányítása alá 

tartozó feladat

A miniszter szakmai irányítási és ellenőrzési 

jogköre

A miniszter szakmai irányítási  

és ellenőrzési jogkörének 

gyakorlásában közreműködő 

központi hivatal

A miniszter által átruházott 

hatáskörben eljáró állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben 

szakmai felelős szervezeti egység)

8. a kormányhivatal 
hulladékgazdálkodási 

feladatai

az	Áht.	9.	§ 
g)–i) pontjában meghatározott 

jogkör, valamint törvényességi és 
szakszerűségi ellenőrzés

feladatkörében  
a körforgásos 

gazdaságpolitikáért 
felelős helyettes 

államtitkár

feladatkörében  
a hulladékgazdálkodási 

hatósági feladatok 
ellátásáért felelős 

helyettes államtitkár

Hulladékgazdálkodási Főosztály

Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Hatósági Főosztály
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2. melléklet a 20/2021. (VII. 26.) ITM utasításhoz

 1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 
7/2020. (II.	13.)	ITM	utasítás	(a	továbbiakban:	Utasítás)	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	7.	sora	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

  (A B C D E

1.
Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 

gazdasági társaság
Jogkör gyakorlója

Szakmai felügyeletet ellátó közreműködő 

vezető
Közreműködést elősegítő vezető/szervezeti egység

Előkészítésben részt vevő 

szervezeti egység)

7.	 ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

közigazgatási 
államtitkár

Építés- és Zöldgazdaságért 
Felelős Főosztály

a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, 
energia- és klímapolitikáért felelős 

államtitkár

Miniszteri Kabinet

 2. Az Utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

  (A B C D E

1.
Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 

gazdasági társaság
Jogkör gyakorlója

Szakmai felügyeletet ellátó közreműködő 

vezető
Közreműködést elősegítő vezető/szervezeti egység

Előkészítésben részt vevő 

szervezeti egység)

19. OFA	Országos	Foglalkoztatási	Közhasznú	
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

közigazgatási 
államtitkár

foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkár

Foglalkoztatáspolitikáért Felelős 
Államtitkári	Kabinet

 3. Az Utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat 
a)	 E:7	mezőjében	a	„Dekarbonizációs”	szövegrész	helyébe	az	„Energiahatékonysági”	szöveg,
b)	 E:8	mezőjében	a	„Stratégiai	Elemzési	és	Értékelési	Főosztály”	szövegrész	helyébe	a	„Nemzeti	Fejlesztési	Programok	Főosztálya”	szöveg,
c) E:9 mezőjében a „Szakképzési Fejlesztési Főosztály” szövegrész helyébe a „Szakképzési Fejlesztési és Támogatási Főosztály” szöveg
lép.
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