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I. Utasítások

A kultúráért és innovációért felelős miniszter 1/2022. (VI. 21.) KIM utasítása  
a Kulturális és Innovációs Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

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

1. § (1)	 A  Kulturális	 és	 Innovációs	 Minisztérium	 (a	 továbbiakban:	 minisztérium)	 szervezeti	 és	 működési	 rendjét	
–  a  minisztérium	 új	 szervezeti	 és	 működési	 szabályzatának	 hatálybalépéséig	 terjedő	 időre	 –	 az  1.  mellékletben	
foglaltak	szerint	határozom	meg.

	 (2)	 Ha	ez az	utasítás	eltérően	nem	rendelkezik,	a minisztérium	szervezeti	és	működési	rendjére
a)	 az  Emberi	 Erőforrások	 Minisztériuma	 Szervezeti	 és	 Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 16/2018.	 (VII.	 26.)	

EMMI utasítás,
b)	 a Miniszterelnökség	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	14/2018.	(VII.	3.)	MvM	utasítás,
c)	 a  Külgazdasági	 és	 Külügyminisztérium	 Szervezeti	 és	 Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 4/2019.	 (III.	 13.)	

KKM utasítás,
d)	 az  Innovációs	 és	 Technológiai	 Minisztérium	 Szervezeti	 és	 Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 4/2019.	 (II.	 28.)	

ITM utasítás
2022.	május	23.	napján	hatályos	rendelkezéseit	kell	megfelelően	alkalmazni.

	 (3)	 Ha	 a  (2)  bekezdés	 b)–d)  pontjában	 foglalt	 utasítás	 a  (2)  bekezdés	 a)  pontjában	 foglalt	 utasítás	 rendelkezésével	
ellentétes	 vagy	 párhuzamos	 rendelkezést	 tartalmaz,	 a  (2)  bekezdés	 a)  pontjában	 foglalt	 utasítás	 2022.	május	 23.	
napján	hatályos	megfelelő	rendelkezését	kell	alkalmazni.

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

  Csák János s.	k.,
	 	 kultúráért	és	innovációért	felelős	miniszter

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s.	k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1/2022. (VI. 21.) KIM utasításhoz

A Kulturális és Innovációs Minisztérium szervezeti és működési rendje

	 1.	 A minisztériumban
a)	 közigazgatási	államtitkár,
b)	 innovációért,	felsőoktatásért,	szakképzésért	és	vállalkozásfejlesztésért	felelős	államtitkár,
c)	 családokért	felelős	államtitkár,
d)	 kultúráért	felelős	államtitkár,
e)	 parlamenti	államtitkár	mint	miniszterhelyettes
működik.
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	 2.	 A minisztériumban
a)	 jogi	és	koordinációs	ügyekért	felelős	helyettes	államtitkár,
b)	 költségvetési,	gazdálkodási	és	személyügyekért	felelős	helyettes	államtitkár,
c)	 felsőoktatásért	felelős	helyettes	államtitkár,
d)	 szakképzésért	felelős	helyettes	államtitkár,
e)	 innovációért	felelős	helyettes	államtitkár,
f )	 vállalkozásfejlesztésért	felelős	helyettes	államtitkár,
g)	 családügyekért	felelős	helyettes	államtitkár,
h)	 fiatalokért	felelős	helyettes	államtitkár,
i)	 művészeti,	közművelődési	és	közgyűjteményi	ügyekért	felelős	helyettes	államtitkár,
j)	 kulturális	fejlesztésekért	és	finanszírozásért	felelős	helyettes	államtitkár,
k)	 kulturális	diplomáciáért	és	a külföldi	magyar	kulturális	intézetekért	felelős	helyettes	államtitkár
működik.

	 3.	 A miniszter	közvetlenül	irányítja
a)	 a	közigazgatási	államtitkár,
b)	 az	innovációért,	felsőoktatásért,	szakképzésért	és	vállalkozásfejlesztésért	felelős	államtitkár,
c)	 a	családokért	felelős	államtitkár,
d)	 a	kultúráért	felelős	államtitkár,
e)	 a	parlamenti	államtitkár
tevékenységét.

	 4.	 A miniszter	irányítja
a)	 a	Miniszteri	Kabinet,
b)	 a	Nemzetközi	és	Bilaterális	Kapcsolatokért	Felelős	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét.

	 5.	 A  közigazgatási	 államtitkár	 vezeti	 a  minisztérium	 hivatali	 szervezetét,	 és	 igazgatási	 irányítást	 gyakorol	
a minisztérium	helyettes	államtitkárainak	tevékenysége	felett.

	 6.	 A közigazgatási	államtitkár	közvetlenül	irányítja
a)	 a	jogi	és	koordinációs	ügyekért	felelős	helyettes	államtitkár,
b)	 a	költségvetési,	gazdálkodási	és	személyügyekért	felelős	helyettes	államtitkár
tevékenységét.

	 7.	 A közigazgatási	államtitkár	irányítja
a)	 a	Belső	Ellenőrzési	Főosztály,
b)	 a	Közbeszerzési	Főosztály,
c)	 a	Szervezetbiztonsági,	Informatikai	és	Dokumentációs	Főosztály,
d)	 az	UNESCO	Magyar	Nemzeti	Bizottságának	Titkársága
vezetőjének	tevékenységét.

	 8.	 Az  innovációért,	 felsőoktatásért,	 szakképzésért	 és	 vállalkozásfejlesztésért	 felelős	 államtitkár	 szakmai	 irányítást	
gyakorol	a felsőoktatásért	felelős	helyettes	államtitkár,	a szakképzésért	felelős	helyettes	államtitkár,	az innovációért	
felelős	 helyettes	 államtitkár,	 valamint	 a  vállalkozásfejlesztésért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 felett,	 és	 ennek	
érdekében	a miniszter	által	átruházott	hatáskörben	utasítást	adhat	számukra.

	 9.	 A családokért	felelős	államtitkár	szakmai	irányítást	gyakorol	a családügyekért	felelős	helyettes	államtitkár,	valamint	
a  fiatalokért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 felett,	 és	 ennek	 érdekében	 a  miniszter	 által	 átruházott	 hatáskörben	
utasítást adhat számukra.

	 10.	 A kultúráért	felelős	államtitkár	szakmai	irányítást	gyakorol	a művészeti,	közművelődési	és	közgyűjteményi	ügyekért	
felelős	 helyettes	 államtitkár,	 a  kulturális	 fejlesztésekért	 és	 finanszírozásért	 felelős	 helyettes	 államtitkár,	 valamint	
a  kulturális	 diplomáciáért	 és	 a  külföldi	magyar	 kulturális	 intézetekért	 felelős	helyettes	 államtitkár	 felett,	 és	 ennek	
érdekében	a miniszter	által	átruházott	hatáskörben	utasítást	adhat	számukra.

	 11.	 A parlamenti	államtitkár	közvetlenül	irányítja
a)	 a	Partnerségi	és	Elemzési	Főosztály,
b)	 a	Parlamenti	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét.
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	 12.	 A  helyettes	 államtitkárok	 a  minisztérium	 szervezeti	 egységeinek	 szakmai	 tevékenységét	 a  következők	 szerint	
irányítják:
a)	 a  jogi	 és	 koordinációs	 ügyekért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 irányítja	 az  1.  §	 (2)  bekezdés	 a)  pontjában	

meghatározott utasítás szerinti
aa)	 Kodifikációs	Főosztály,
ab)	 Perképviseleti	Főosztály,
ac)	 Koordinációs	Főosztály,
ad)	 Ügyfélszolgálati	és	Ügyviteli	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét;

b)	 a  költségvetési,	 gazdálkodási	 és	 személyügyekért	 felelős	helyettes	 államtitkár	 irányítja	 az 1.  §	 (2) bekezdés	
a) pontjában	meghatározott	utasítás	szerinti
ba)	 Gazdálkodási	Főosztály,
bb)	 Költségvetési	Főosztály,
bc)	 Portfóliókezelő	Főosztály,
bd)	 Személyügyi	Főosztály,
be)	 Vagyongazdálkodási	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét;

c)	 a  felsőoktatásért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 irányítja	 az  1.  §	 (2)  bekezdés	 d)  pontjában	 meghatározott	
utasítás szerinti
ca)	 Felsőoktatási	Képzési	Főosztály,
cb)	 Felsőoktatási	Stratégiai	és	Intézményfejlesztési	Főosztály,
cc)	 Felsőoktatási	Ágazatirányítási	és	Finanszírozási	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét;

d)	 a szakképzésért	felelős	helyettes	államtitkár	irányítja	az 1. §	(2) bekezdés	d) pontjában	meghatározott	utasítás	
szerinti
da)	 Szakképzési	Szabályozási	és	Intézményirányítási	Főosztály,
db)	 Szakképzési	Fejlesztési	és	Támogatási	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét;

e)	 az innovációért	felelős	helyettes	államtitkár	irányítja	az 1. §	(2) bekezdés	d) pontjában	meghatározott	utasítás	
szerinti
ea)	 Innovációs	Igazgatásszervezésért	Felelős	Főosztály,
eb)	 Innovációért	Felelős	Végrehajtási	és	Elemzési	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét;

f )	 a  vállalkozásfejlesztésért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 irányítja	 az  1.  §	 (2)  bekezdés	 d)  pontjában	
meghatározott utasítás szerinti
fa)	 Vállalkozásfejlesztési	Főosztály,
fb)	 Stratégiai	Tervezési	és	Program	Főosztály,
fc)	 Nemzeti	Fejlesztési	Programok	Főosztálya
vezetőjének	tevékenységét;

g)	 a  családügyekért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 irányítja	 az  1.  §	 (2)  bekezdés	 b)  pontjában	 meghatározott	
utasítás szerinti
ga)	 Gyermekekért	Felelős	Főosztály,
gb)	 Családügyi	Támogatási	Főosztály,
gc)	 Örökbefogadási	és	Nőpolitikai	Főosztály,
gd)	 Családokért	Felelős	Fejlesztéspolitikai	Főosztály,
ge)	 Családokért	Felelős	Stratégiai	és	Elemzési	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét;

h)	 a fiatalokért	 felelős	helyettes	államtitkár	 irányítja	az 1. §	 (2) bekezdés	b) pontjában	meghatározott	utasítás	
szerinti
ha)	 Fiatalokért	Felelős	Főosztály,
hb)	 Tehetségekért	Felelős	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét;
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i)	 a  művészeti,	 közművelődési	 és	 közgyűjteményi	 ügyekért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 irányítja	 az  1.  §	
(2) bekezdés	a) pontjában	meghatározott	utasítás	szerinti
ia)	 Előadó-művészeti	Főosztály,
ib)	 Közművelődési	és	Alkotóművészeti	Főosztály,
ic)	 Múzeumi	Főosztály,
id)	 Könyvtári	és	Levéltári	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét;

j)	 a  kulturális	 fejlesztésekért	 és	 finanszírozásért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 irányítja	 az  1.  §	 (2)  bekezdés	
a) pontjában	meghatározott	utasítás	szerinti
ja)	 Kulturális	Fejlesztési	és	Monitoring	Főosztály,
jb)	 Kultúrafinanszírozási	és	Szervezési	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét;

k)	 a kulturális	diplomáciáért	és	a külföldi	magyar	kulturális	intézetekért	felelős	helyettes	államtitkár	irányítja
ka)	 a	Külföldi	Magyar	Kulturális	Intézetek	Működéséért	Felelős	Főosztály,
kb)	 a Kulturális	Diplomáciai	Stratégiai	Főosztály
vezetőjének	tevékenységét;

l)	 a Miniszteri	Kabinet	vezetője	irányítja	az 1. §	(2) bekezdés	a) pontjában	meghatározott	utasítás	szerinti
la)	 Miniszteri	Titkárság,
lb)	 Sajtóosztály,
lc) Protokoll és Elismerések Osztálya
vezetőjének	tevékenységét.

	 13.	 A  miniszter,	 valamint	 az  1.	 és	 2.  pontban	 meghatározott	 vezetők	 tevékenységének	 ellátását	 titkárság	 segíti.	
A miniszter,	valamint	az 1. pont	b)–e) alpontja	szerinti	államtitkár	munkáját	kabinet	is	segíti.

	 14.	 Az 1. §	(2) bekezdés	a) pontjában	meghatározott	utasítás	alapján
a)	 a  nemzetközi	 és	 Kárpát-medencei	 kapcsolatokért	 felelős	 államtitkárt	 megillető	 kiadmányozási	 jogköröket	

a miniszter,
b)	 a közbeszerzési	ügyek	kivételével	a  jogi	ügyekért	 felelős	helyettes	államtitkárt,	valamint	a portfóliókezelési	

és  vagyongazdálkodási	 ügyek	 kivételével	 a  koordinációs	 ügyekért	 felelős	 helyettes	 államtitkárt	 megillető	
kiadmányozási	jogköröket	a jogi	és	koordinációs	ügyekért	felelős	helyettes	államtitkár,

c)	 a  jogi	 ügyekért	 felelős	 helyettes	 államtitkárt	 közbeszerzési	 ügyekben	megillető	 kiadmányozási	 jogköröket	
a közigazgatási	államtitkár,

d)	 a  koordinációs	 ügyekért	 felelős	 helyettes	 államtitkárt	 a  portfóliókezelési	 és	 vagyongazdálkodási	 ügyekben	
megillető	kiadmányozási	jogköröket	a költségvetési,	gazdálkodási	és	személyügyi	helyettes	államtitkár,

e)	 a stratégiai	helyettes	államtitkárt	megillető	kiadmányozási	jogköröket	a parlamenti	államtitkár
gyakorolja.

	 15.	 Az 1. §	(2) bekezdés	b) pontjában	meghatározott	utasítás	alapján
a)	 a  családokért	 felelős	 stratégiai	 államtitkárt	 megillető	 kiadmányozási	 jogköröket	 a  családokért	 felelős	

államtitkár,
b)	 a családpolitikáért	 felelős	helyettes	államtitkárt	és	a családügyi	koordinációért	 felelős	helyettes	államtitkárt	

megillető	 kiadmányozási	 jogköröket	 a  családügyekért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 gyakorolja,	 azzal,	 hogy	
az 1. §	(2) bekezdés	b) pontjában	meghatározott	utasítás	alapján	a családügyi	koordinációért	felelős	helyettes	
államtitkár	koordinációs	 feladatai	 tekintetében	a kiadmányozási	 jogköröket	a  jogi	és	koordinációs	ügyekért	
felelős	helyettes	államtitkár

gyakorolja.
	 16.	 Az  1.  §	 (2)  bekezdés	 c)  pontjában	 meghatározott	 utasítás	 alapján	 a  kulturális	 diplomáciáért	 felelős	 helyettes	

államtitkárt	 a  kulturális	 diplomáciáért	 és	 a  külföldi	 magyar	 kulturális	 intézetekért	 felelős	 miniszter	 feladat-	 és	
hatáskörébe	tartozó	ügyekben	megillető	kiadmányozási	jogköröket	a kulturális	diplomáciáért	és	a külföldi	magyar	
kulturális	intézetekért	felelős	helyettes	államtitkár	gyakorolja.

	 17.	 Az 1. §	(2) bekezdés	d) pontjában	meghatározott	utasítás	alapján
a)	 a  felsőoktatásért,	 innovációért	 és	 szakképzésért	 felelős	 államtitkárt	 megillető	 kiadmányozási	 jogköröket	

az innovációért,	felsőoktatásért,	szakképzésért	és	vállalkozásfejlesztésért	felelős	államtitkár,
b)	 a  gazdaságfejlesztésért	 felelős	 helyettes	 államtitkár	 vállalkozásfejlesztéssel	 kapcsolatos	 kiadmányozási	

jogköreit	a vállalkozásfejlesztésért	felelős	helyettes	államtitkár
gyakorolja.
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	 18.	 A  közigazgatási	 államtitkár	 kiadmányoz	 mindazokban	 az  ügyekben,	 amelyekben	 a  kiadmányozásra	 jogosult	
személye	nem	állapítható	meg.

	 19.	 Az 1. §	(2) bekezdés	a) pontjában	meghatározott	utasítás	szerinti
a)	 Miniszteri	Stratégiai	Főosztály	a 12. pont	l) alpontja	szerinti	szervezeti	egységbe,
b)	 Online	Kommunikációs	Osztály	a 12. pont	l) alpont	lb) pontja	szerinti	szervezeti	egységbe,
c)	 Bilaterális	 Projektekért	 és	 Kapcsolatokért	 Felelős	 Főosztály,	 valamint	 Multilaterális	 Kapcsolatokért	 Felelős	

Főosztály	a 4. pont	b) alpontja	szerinti	szervezeti	egységbe
beolvadással	megszűnik.

	 20.	 Az 1. §	(2) bekezdés	a) pontjában	meghatározott	utasítás	szerinti	Stratégiai	Főosztály,	valamint	az 1. §	(2) bekezdés	
a) pontjában	meghatározott	utasítás	szerinti	Stratégiai	és	Tervezési	Főosztály	összeolvadással	megszűnik,	jogutódja	
a 11. pont	a) alpontja	szerinti	szervezeti	egység.

	 21.	 Az 1. §	(2) bekezdés	b) pontjában	meghatározott	utasítás	szerinti
a)	 Családokért	 Felelős	 Parlamenti	 és	 Kommunikációs	 Főosztály	 Parlamenti	 Osztálya	 a  11.  pont	 b)  alpontja	

szerinti,	Kommunikációs	Osztálya	a 12. pont	l) alpont	lb) pontja	szerinti	szervezeti	egységbe,
b)	 Családokért	 Felelős	 Koordinációs	 Főosztály	 Családokért	 Felelős	 Koordinációs	Osztálya	 a  12.  pont	 a)  alpont	

ac) pontja	szerinti,	Családokért	Felelős	Erőforrás	Támogatási	Osztálya	a 12. pont	g) alpont	gb) pontja	szerinti	
szervezeti	egységbe

beolvadással	megszűnik.
	 22.	 Az 1. §	(2) bekezdés	a) pontjában	meghatározott	utasítás	szerinti	Protokoll	Osztály	Protokoll	és	Elismerések	Osztálya	

elnevezéssel	működik	tovább.
	 23.	 Az 1. §	(2) bekezdés	b) pontjában	meghatározott	utasítás	szerinti	Felsőoktatási	Intézményirányítási	és	Finanszírozási	

Főosztály	Felsőoktatási	Ágazatirányítási	és	Finanszírozási	Főosztály	elnevezéssel	működik	tovább.
	 24.	 Az 1.	és	2. pont	szerinti	vezetők	akadályoztatása	vagy	távolléte	esetén	a helyettesítés	rendjét	az 1.	és	2. pont	szerinti	

vezető	esetileg	határozza	meg.
	 25.	 Az Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	tulajdonosi	joggyakorlása	alatt	álló	gazdasági	társaságokkal	kapcsolatos	jogok	

gyakorlásának	 rendjéről	 szóló	 19/2018.	 (VIII.	 31.)	 EMMI	 utasításban	 foglaltaktól	 eltérően	 a  döntés-előkészítés,	
valamint	a miniszter	által	átruházott	hatáskörben	gyakorolt	jogkörök	tekintetében	a felelős	vezető	a költségvetési,	
gazdálkodási	és	személyügyekért	felelős	helyettes	államtitkár.	

A	Hivatalos	Értesítőt	az	Igazságügyi	Minisztérium	szerkeszti.	
A	szerkesztésért	felelős:	dr.	Salgó	László	Péter.	
A	szerkesztőség	címe:	1051	Budapest,	Nádor	utca	22.
A	Hivatalos	Értesítő	hiteles	tartalma	elektronikus	dokumentumként	a	http://www.magyarkozlony.hu	honlapon	érhető	el.	
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