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I. Utasítások

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 6/2022. (VII. 27.) MK utasítása  
a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés előmozdításával kapcsolatos  
diplomáciai feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről és feladatairól

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az  alábbi 
utasítást adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22.  § (1)  bekezdésében és 221.  § 
(2)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a  2025. évi Oszakai Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) 
történő magyar megjelenés előmozdításával kapcsolatos diplomáciai feladatok ellátására 2022. augusztus 1. napjától 
Tatár Szabolcsot miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a) a  Világkiállításon történő magyar megjelenés eredményes előkészítése érdekében felel Magyarország 

politikai szintű képviseletéért,
b) támogatja és nyomon követi a  Világkiállításon történő magyar megjelenéssel foglalkozó munkacsoport 

munkáját,
c) a  feladatai ellátása során együttműködik a  világkiállítási pavilon létrehozásához kapcsolódó feladatokért 

felelős Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal,
d) felel a  Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions, BIE) hatáskörébe tartozó, 

világkiállításokon történő magyar részvétellel kapcsolatos hazai koordinációért és a  döntések nemzetközi 
képviseletéért,

e) rendszeresen tájékoztatja a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, valamint félévente írásbeli 
beszámolót készít a tevékenységéről.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányítja.

4. §  A miniszteri biztos a  fenti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 
és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38.  § (6)  bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra 
jogosult.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában – a Kit. 22. § (3) bekezdésére figyelemmel – titkárság nem segíti.

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

7. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 11/2020. (XI. 19.) MK utasítás.

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
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