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I. Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2022. (II. 17.) MvM utasítása  
a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM 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. § (1) A  Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás (a továbbiakban: 
SzMSz) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

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

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 3/2022. (II. 17.) MvM utasításhoz

1. § (1) Az SzMSz 1. melléklet 6. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A miniszter a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a) a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel ellátja a Nyugdíjbiztosítási Alap felügyeletét,
b) gyakorolja a  kiadmányozási jogot a  Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona vonatkozásában a  tulajdonosi 
joggyakorlót jogszabály és szerződés alapján megillető jogok és kötelezettségek tekintetében,
c) kiadja a  Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona körébe tartozó ingatlanvagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlására vonatkozó szabályzatot.”

 (2) Az SzMSz 1. melléklet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A miniszter közvetlenül irányítja
a) a közigazgatási államtitkár,
b) az üldözött keresztények megsegítésért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár,
c) a parlamenti és stratégiai államtitkár,
d) a területi közigazgatásért felelős államtitkár,
e) az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár,
f ) Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár,
g) a családokért felelős államtitkár,
h) a családokért felelős stratégiai államtitkár,
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i) a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár és
j) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.”

2. §  Az SzMSz 1. melléklet 45. § 24–25. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár)
„24. gyakorolja a miniszternek a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi 
kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 9.  § (2)  bekezdése, 15.  § (3)  bekezdése, valamint 15.  § (4)  bekezdése szerinti 
hatáskörét a 100 millió forintot meg nem haladó összegű finanszírozási igények tekintetében,
25. gyakorolja a  miniszternek a  Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához 
kapcsolódó projektek előkészítése előirányzattal kapcsolatos kötelezettségvállalási jogát,”

3. §  Az SzMSz 1. melléklet 18/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„18/A. A családokért felelős államtitkár
65/A.  § (1) A  családokért felelős államtitkár – a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjában rögzített feladatok 
tekintetében –
1. eljár a miniszter által rábízott ügyekben,
2. segíti a  miniszter országgyűlési munkáját, gondoskodik az  Országgyűlés és a  minisztert segítő szervezeti 
egységek közötti információs összeköttetésről,
3. közreműködik az  általa irányított szervezeti egységek fő szakmai, politikai elveinek és stratégiáinak 
meghatározásában,
4. képviseli a Miniszterelnökséget az Országgyűlésben,
5. felel az irányítása alá tartozó szervezeti egységek zavartalan működéséért,
6. együttműködik az  irányítása alá tartozó szervezeti egységek személyzeti ügyeinek intézése során 
a Humánpolitikai Főosztállyal,
7. – a  vonatkozó jogszabályokra figyelemmel – javaslatot tesz az  irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
tekintetében a személyi juttatások, a  létszám-, a bér- és a  jutalmazási keretek, valamint a béralapot terhelő egyéb 
kifizetések meghatározására,
8. szakmai, politikai irányítást gyakorol az ifjúságpolitikai feladatok ellátásában,
9. ellátja az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokat,
10. felel az ifjúságpolitika kialakításáért,
11. előkészíti a családok támogatásával, a család- és népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, 
a  gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a  munka és a  család összeegyeztetésének és 
összekapcsolásának biztosításával, valamint a  nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő 
és a kapcsolati erőszakkal érintett csoportokat célzó jogszabályokat,
12. kidolgozza a családtámogatások rendszerét,
13. ellátja a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő feladatokat,
14. ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatokat,
15. együttműködik az  egészségügyért felelős miniszter munkaszervezetével a  Kormány meddőségkezelési 
programja ügyében,
16. felel – az  egészségügyért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve – a  családbarát szülészetek 
kialakításáért,
17. koordinálja az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását,
18. koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, és figyelemmel 
kíséri a női jogok érvényesülését,
19. az  egészségbiztosításért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve ellátja a  szociális biztonsági 
tárgyú uniós és nemzetközi feladatokat,
20. előkészíti a csecsemőgondozási díjjal és a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket 
és programokat,
21. közreműködik – az  egészségügyért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve – a  táppénzzel 
kapcsolatos jogszabályok, intézkedések és programok előkészítésében,
22. közreműködik az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló stratégia végrehajtásában,
23. koordinálja a határon túli fiatalokkal való együttműködés rendszerét,
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24. figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
25. közreműködik a kora gyermekkori intervenció koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában,
26. felel – az egészségügyért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve – az 1-es típusú diabétesszel élő 
gyermekek ellátásának alakításáért,
27. ellátja az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat,
28. a  miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében ellátja a  Nemzeti Önkéntes Tanács tagjainak 
–  a  szervezet képviseletét ellátó testület (személy) jelölésére történő – felkérésével, visszahívásával kapcsolatos 
feladatokat [a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 5. pontja],
29. a  miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében ellátja a  Nemzeti Önkéntes Tanács ügyrendjének 
meghatározásával kapcsolatos feladatokat [a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 
13. pontja],
30. a  minisztert megillető hatáskörben dönt a  Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból kiírt pályázatok elbírálásáról, 
a  támogatás odaítéléséről az  erre a  célra létrehozott testület javaslata alapján [a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, 
a  Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az  ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok 
ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 3.  §-a és a  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és 
a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 2. §-a],
31. ellátja az  Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és 
az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. 
és a  Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
szolgáltatásait veszi igénybe,
32. felel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszeréért,
33. a  szociálpolitikáért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve előkészíti a  gyermekek napközbeni 
ellátásával kapcsolatos jogszabályokat,
34. meghatározza a nyugdíjpolitikai feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek szakmai felügyeleti rendszerét, 
illetve annak fejlesztési irányait, feladatait,
35. ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat,
36. a  nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért felelős miniszter munkaszervezetével 
együttműködve előkészíti a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályokat,
37. ellátja az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az ágazathoz tartozó szakképesítési feladatokat,
38. részt vesz a családtámogatások – ideértve a csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat is –, valamint 
a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének tervezésében, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását és annak 
időarányos teljesülését, valamint a jogszabályban meghatározott keretek között intézkedésre tesz javaslatot,
39. a  kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörében eseti jelleggel részt vesz a  Közigazgatási 
Államtitkári Értekezleten, a  Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésein, továbbá – érintettség esetén – a  Gazdasági 
Kabinet, illetve a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein.
(2) A családokért felelős államtitkár ellátja
a) az  Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat alapján létrejött Emberi Jogi 
Munkacsoport
aa) Idősek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának,
ab) Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának,
ac) Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának
elnöki,
b) a Nemzeti Önkéntes Tanács elnöki,
c) az Idősek Tanácsának alelnöki
feladatait.
65/B. § A családokért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a családpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
b) a fiatalokért felelős helyettes államtitkár,
c) a Családokért Felelős Parlamenti és Kommunikációs Főosztály vezetőjének
tevékenységét.
65/C. § (1) A családokért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A családokért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.
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65/D. § A családokért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy 
távolléte esetén a  szakterületükhöz tartozó feladatok tekintetében az  általa irányított helyettes államtitkárok, 
egyéb ügyekben a titkárságvezető helyettesíti.”

4. §  Az SzMSz 1. melléklet 18/B. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„18/B. A családokért felelős stratégiai államtitkár
65/E. § A családokért felelős stratégiai államtitkár
a) felel az irányítása alá tartozó szervezeti egységek zavartalan működéséért,
b) koordinálja a  miniszternek a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontja szerinti feladat- és hatáskörbe tartozó 
ágazati stratégia kialakítását és felel annak hatékony megvalósításáért,
c) mindezek érdekében együttműködik a családokért felelős államtitkárral,
d) közreműködik a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
e) előkészíti a feladatkörébe tartozó, családokat megillető támogatásokkal, a család- és népesedéspolitikai eszközök 
kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával összefüggő jogszabályokat,
f ) kidolgozza a feladatkörébe tartozó, család- és népesedéspolitikai eszközök és a családokat megillető támogatások 
rendszerét,
g) a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, valamint a pénz-, tőke- 
és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal együttműködve közreműködik 
a Kormány otthonteremtési programjának alakításában,
h) gyakorolja a  Magyar Államkincstár felett a  felelősségi körébe tartozó, családokat megillető támogatásokkal 
kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a  Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet] 14. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatásköröket és 
feladatokat,
i) irányítja a tehetségüggyel kapcsolatos feladatokat,
j) ellátja a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő feladatokat,
k) felel a Kormány gyermektáboroztatási programjának alakításáért,
l) ellátja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum elnöki feladatait.
65/F. § (1) A családokért felelős stratégiai államtitkár
a) figyelemmel kíséri a jogszabályok tervezetét és bekapcsolódik azok szakmai előkészítésébe,
b) a miniszter döntése értelmében jogszabályok előkészítését kezdeményezheti az arra jogosult felsővezetőnél,
c) gondoskodik a  közvetlen irányítása alá tartozó helyettes államtitkár, illetve a  közvetlen irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek tekintetében a miniszter által meghozott döntések végrehajtásáról.
(2) A családokért felelős stratégiai államtitkár – a közigazgatási államtitkárral egyeztetve – betartatja az irányítása alá 
tartozó szervezeti egységek tekintetében az  egységes szempontok alapján történő jogszabály-előkészítési 
tevékenységet és a közigazgatási feladatok ellátását.
65/G.  § (1) A  családokért felelős stratégiai államtitkár a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített 
feladatok ellátáshoz kapcsolódó szervezeti egységek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében
a) előkészíti a  Szabályzatnak azon részeit, amelyek a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített 
feladatok ellátáshoz kapcsolódó szervezeti egységeket érintik,
b) javaslatot tesz a miniszter jogalkotási, illetve intézményi munkatervére, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri 
a  jogalkotási, illetve intézményi munkatervi feladatok teljesítését, továbbá összehangolja a  Kormány 
munkatervéhez tett javaslatainak az előkészítését,
c) ellenőrzi a  jogszabályokban, a  közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a  jogalkotási, illetve intézményi 
munkatervben és a miniszter döntéseiben meghatározott feladatok végrehajtását,
d) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt, a  feladatkörét érintő határidős feladatokat, és 
ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi vezetőket,
e) felel a  kormányzati döntés-előkészítés keretében beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi 
szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének a családokért felelős államtitkár 
és a  családokért felelős stratégiai államtitkár munkaszervezetén belüli összehangolásáért, ellenőrzi 
az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását.
(2) A családokért felelős stratégiai államtitkár koordinációs feladatkörében
a) koordinálja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak végrehajtását,
b) együttműködik az irányítása alá tartozó szervezeti egységek személyzeti ügyeinek intézésében a Humánpolitikai 
Főosztállyal,
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c) – a  vonatkozó jogszabályokra figyelemmel – javaslatot tesz az  irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
tekintetében a személyi juttatások, a  létszám-, a bér- és a  jutalmazási keretek, valamint a béralapot terhelő egyéb 
kifizetések meghatározására,
d) figyelemmel kíséri a  költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási 
dokumentációs tevékenységeket,
e) együttműködik a  jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral és a  gazdálkodásért és személyügyekért felelős 
helyettes államtitkárral, továbbá a Miniszterelnöki Kormányirodával,
f ) felel az  irányítása alá tartozó szervezeti egységek minisztériumközi kapcsolatainak működtetéséért és a  más 
szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő 
közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért.
(3) A családokért felelős stratégiai államtitkár
a) a  kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörében eseti jelleggel részt vesz a  Közigazgatási 
Államtitkári Értekezleten, a  Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésein, továbbá – érintettség esetén – a  Gazdasági 
Kabinet, illetve a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein,
b) biztosítja a miniszteri döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok észszerű időben történő összeállítását, 
valamint a  miniszteri döntésekből eredő feladatok megvalósulását az  irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
vonatkozásában.
(4) A  családokért felelős stratégiai államtitkár felel az  irányítása alá tartozó szervezeti egységek működésének 
kontrolljáért és a szakmai irányítása alá tartozó háttérintézmények és gazdasági társaság működésének figyelemmel 
kíséréséért.
65/H. § A családokért felelős stratégiai államtitkár közvetlenül irányítja
a) a családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár,
b) a Családokért Felelős Stratégiai és Elemzési Főosztály vezetőjének,
c) a Tehetségekért Felelős Főosztály vezetőjének
tevékenységét.
65/I.  § (1) A  családokért felelős stratégiai államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság 
működik.
(2) A családokért felelős stratégiai államtitkár közvetlenül irányítja a titkárságvezetőjének tevékenységét.
65/J.  § A  családokért felelős stratégiai államtitkárt – ha nem a  minisztert helyettesítő jogkörében jár el – 
akadályoztatása vagy távolléte esetén a  családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár vagy 
a titkárságvezetője vagy a Családokért Felelős Stratégiai és Elemzési Főosztály vezetője helyettesíti.”

5. §  Az SzMSz 1. melléklet 136/A–136/D. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„136/A. § A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár
1. eljár a miniszter által rá átruházott ügyekben,
2. a  feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli a  minisztert a  hazai és külföldi kormányzati, valamint egyéb 
intézmények, testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztető fórumok munkájában, tájékoztatást ad az  őket érintő 
kormányzati tervekről, döntésekről, állásfoglalásokról,
3. felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok, stratégiai dokumentumok, programok és pályázatok 
szakmai előkészítéséért, kidolgozásáért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, e feladata során 
együttműködik a  jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral és a  gazdálkodásért és személyügyekért felelős 
helyettes államtitkárral, továbbá a Miniszterelnöki Kormányirodával,
4. felelős a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok vonatkozásában a  minisztériumközi 
kapcsolatok működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési 
intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért,
5. kidolgozza a családpolitikával, a nyugdíj- és időspolitikával, valamint a nőpolitikával kapcsolatos szakkérdéseket, 
fejlesztési koncepciókat, irányítja, összehangolja és fejleszti a családpolitikai eszközök rendszerét,
6. gondoskodik a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről, módosításuk 
kezdeményezéséről, illetve azok végrehajtásáról,
7. figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
8. közreműködik a Kormány meddőségkezelési programjának kidolgozásában,
9. együttműködik az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának alakításában,
10. gondoskodik az  örökbefogadás rendszerével kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről, módosításuk 
kezdeményezéséről, illetve azok végrehajtásáról,
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11. közreműködik a népesedéspolitikával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában,
12. közreműködik a családbarát szülészeti rendszer megvalósításában,
13. feladatkörében gondoskodik a fejezeti költségvetési gazdálkodással összefüggő felügyeleti feladatok ellátásáról,
14. a családokért felelős államtitkár kijelölése alapján ellátja az Idősek Tanácsa titkári feladatait,
15. koordinálja a demenciával kapcsolatos szakmai feladatok ellátását,
16. a  családokért felelős államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén ellátja a  65/A.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
szerinti elnöki feladatokat,
17. gondoskodik a  kapcsolati erőszak áldozatait fogadó intézményekkel kapcsolatos jogszabályok és közjogi 
szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatainak előkészítéséről, módosításuk kezdeményezéséről, illetve azok 
végrehajtásáról,
18. előkészíti a csecsemőgondozási díjjal és a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket 
és programokat,
19. az  egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve közreműködik a  táppénzzel kapcsolatos jogszabályok, 
intézkedések és programok előkészítésében,
20. a miniszter szakmai irányító hatáskörében eljár az alábbi intézmények tekintetében:
20.1. a Magyar Államkincstár,
20.2. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az általa fenntartott Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
21. közreműködik a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért szakmai irányítási feladatainak ellátásban,
22. kapcsolatot tart a feladatkörét érintő intézmények, szakmai szervezetek vezetőivel,
23. kiadmányozási jogot gyakorol
23.1. a  minisztert megillető hatáskörben a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalok 
tekintetében [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet] 2. § (4) bekezdése],
23.2. a  minisztert megillető hatáskörökben a  nyugellátásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar 
Államkincstár tekintetében [310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése],
23.3. a  miniszternek a  gyermekek napközbeni ellátása esetén a  módszertani szervezet kijelölése és egyedi 
támogatás nyújtása tekintetében [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (7) bekezdése],
23.4. a minisztert megillető hatáskörökben, a gyermekek napközbeni ellátása körében, a finanszírozási rendszerbe 
történő befogadás szakkérdése tekintetében [az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  melléklet 15.  pontjában foglalt táblázat 
9. és 10. sora],
23.5. a  miniszter nevében a  bölcsődei dajka, a  bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a  napközbeni 
gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez szükséges Egységes Képzési Program jóváhagyása 
tekintetében [a bölcsődei dajka, a  bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a  napközbeni gyermekfelügyelet 
szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 
[a továbbiakban: 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pontja],
23.6. a  miniszter nevében a  bölcsődei dajka, a  bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a  napközbeni 
gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok pályáztatásával, szervezésével, 
elindításának bejelentésével, vizsgáztatásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok tekintetében [20/2017. (IX. 18.) 
EMMI rendelet],
23.7. a  miniszter nevében a  bölcsődei nevelés, gondozás országos alapprogramjának jóváhagyása tekintetében 
[a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet [a továbbiakban: 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet] 41. § (1) bekezdése],
23.8. a  minisztert megillető hatáskörben a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a  befogadási eljárással 
kapcsolatosan közleményben közzé teszi a  naptári évre vonatkozó kapacitást [a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet] 19/A. § (1) bekezdése],
23.9. a  minisztert megillető hatáskörben a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében adatlapok, 
formanyomtatványok rendszeresítése a  szolgáltatók engedélyezése és finanszírozása ügyében [369/2013. (X. 24.) 
Korm. rendelet 15.  § (1)  bekezdése, az  egyházi és állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése],
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23.10. a  minisztert megillető hatáskörben a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a  szakmai irányító és 
a  felügyeleti jogkört ellátó hatáskörök a  működést engedélyező szervként eljáró kormányhivatalok tekintetében 
[369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 5. § (1)–(2) bekezdése],
23.11. a  minisztert megillető hatáskörben a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében indokolt esetben 
a  szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám befogadásának szükségességéről való döntés 
az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben [Gyvt. 145. § (2f ) bekezdése],
23.12. a minisztert megillető hatáskörökben a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatkörében eljáró 
Magyar Államkincstár tekintetében [310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése],
23.13. a  minisztert megillető hatáskörökben a  családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében – a  65/E.  § 
g) pontjában meghatározott kivétellel – eljáró Magyar Államkincstár tekintetében [310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdése],
23.14. a  minisztert megillető hatáskörökben a  családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörükben eljáró 
kormányhivatalok tekintetében [a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1/C. § (2) bekezdése],
23.15. a  minisztert megillető hatáskörben az  egyedül örökbefogadó személyek örökbefogadásra való 
alkalmasságának megállapításához történő hozzájárulás tekintetében [Gyvt. 101. § (6) bekezdése],
23.16. a  minisztert megillető hatáskörben az  örökbefogadás előtti tanácsadás, valamint az  örökbefogadói 
tanfolyamokhoz szükséges Egységes Képzési Program jóváhagyásával, pályáztatásával, elindításának bejelentésével, 
szervezésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatellátás tekintetében [a helyettes szülők, a  nevelőszülők, a  családi 
napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az  örökbefogadás előtti 
tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 14.  § (4)  bekezdése és 
14/A–14/D. §-a],
23.17. a  minisztert megillető hatáskörben az  örökbefogadást elősegítő és az  örökbefogadás utánkövetését végző 
közhasznú szervezetek működésének engedélyezése és ellenőrzése tekintetében [Gyvt. 69/C.  § (2)  bekezdése, 
69/H.  § (2)  bekezdése, az  örökbefogadást elősegítő és az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú 
szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1.  § 
(1) bekezdése],
23.18. a minisztert megillető hatáskörben a krízisközpontok és a titkos menedékházak finanszírozásával kapcsolatos 
feladatkörök tekintetében [a támogató szolgáltatás és a  közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdése, 6.  § (3)  bekezdés a)  pontja, 7.  § (1)  bekezdése, 8.  § 
(5) bekezdése, 9/A. § (2) bekezdése, 15. § (1) és (2) bekezdése],
23.19. a minisztert megillető hatáskörben a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörükben eljáró kormányhivatalok 
tekintetében [a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése],
23.20. a  minisztert megillető hatáskörben a  miniszter a Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjában 
meghatározott feladatkörét érintő, a  23.1–23.19.  alpontban nem említett közigazgatási hatósági döntések 
tekintetében, ha jelen Szabályzat másként nem rendelkezik.
136/B. § A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Gyermekekért Felelős Főosztály,
b) az Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály,
c) a Családügyi Támogatási Főosztály,
d) az Örökbefogadási és Nőpolitikai Főosztály
vezetőjének tevékenységét.
136/C. § (1) A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság 
működik.
(2) A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja titkárságvezetőjének tevékenységét.
136/D.  § A  családpolitikáért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a  családokért felelős államtitkárt helyettesítő 
jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén szakmai ügyekben a  közvetlen irányítása alá tartozó, 
a szakterület szerint illetékes főosztályvezető, egyéb esetekben a titkárságvezetője helyettesíti.”

6. §  Az SzMSz 1. melléklet 136/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„136/I. § A családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár
a) figyelemmel kíséri a  Kormány elé benyújtott jogszabálytervezeteket, határozati javaslatokat, jelentéseket, 
beszámolókat, tájékoztatókat,
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b) a  Családokért Felelős Parlamenti és Kommunikációs Főosztály útján a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 
24–27.  pontjában rögzített feladatok vonatkozásában figyelemmel kíséri az  Országgyűléshez benyújtott 
jogszabálytervezeteket, határozati javaslatokat, jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, a  kormányzat 
intézkedését igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat,
c) ellátja a  családokért felelős stratégiai államtitkár által esetenként meghatározott feladatokat, és általános 
hatáskörrel támogatja a családokért felelős stratégiai államtitkárt feladatai végrehajtásában,
d) eseti jelleggel gondoskodik a  kormányülés, a  kormányzati döntéshozói fórumok napirendjén szereplő 
előterjesztések, jelentések kapcsán felkészítő feljegyzések elkészítéséről, illetve beszerzéséről, valamint az elkészült 
felkészítők felsővezetők részére történő eljuttatásáról, a véleményezésre kapott előterjesztések koordinációjáról,
e) kezdeményezi a  családokért felelős stratégiai államtitkár szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok, 
intézmények és egyéb szervezetek vezető tisztségviselőinek kinevezését,
f ) gondoskodik a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatköröket érintő európai uniós 
fejlesztéspolitikai stratégiai tervezés megvalósulásáról, a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített 
feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai 
megvalósításának nyomon követéséről,
g) koordinálja a  családokért felelős államtitkár és a  családokért felelős stratégiai államtitkár irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek költségvetési tervezési feladatainak ellátását,
h) koordinálja a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladat- és hatáskörökhöz kapcsolódó 
miniszteri elismeréseket, valamint a családokért felelős államtitkár és a családokért felelős stratégiai államtitkár által 
felterjesztett állami kitüntetéseket.”

7. §  Az SzMSz 1. melléklet 49/A. alcíme a következő 161/D. §-sal egészül ki:
„161/D. § A 161/A–161/C. § szerinti feladatokat a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatkör 
tekintetében a  családokért felelős államtitkár a  családokért felelős stratégiai államtitkárral együttműködve 
– a Parlamenti Főosztály tájékoztatása mellett – látja el.”

8. §  Az SzMSz 1. melléklet
a) 17.  § d)  pontjában a „családokért felelős parlamenti államtitkár” szövegrész helyébe a „családokért felelős 

államtitkár” szöveg,
b) 136/E. § (1) bekezdés k) pontjában a „szakterülettel” szövegrész helyébe az „államtitkár irányítása alá tartozó 

szervezeti egységekkel” szöveg,
c) 136/E.  § (1)  bekezdés l)  pontjában a  „minisztériummal” szövegrész helyébe a  „miniszter által vezetett 

minisztériummal” szöveg,
d) 161/A. § (2) bekezdésében a „parlamenti” szövegrész helyébe a „parlamenti és stratégiai” szöveg,
e) 161/C. § (5) bekezdésében a „Házszabályban” szövegrész helyébe a „HHSZ-ben” szöveg,
f ) 179.  § (3)  bekezdésében a „kiadásáról a” szövegrész helyébe a „kiadásáról – a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 

24–27. pontjában rögzített feladatkör tekintetében a családokért felelős államtitkár és a családokért felelős 
stratégiai államtitkár eltérő döntése hiányában – a” szöveg,

g) 179.  § (4)  bekezdésében az  „eljuttatásáról a” szövegrész helyébe az  „eljuttatásáról – a  Statútum 14.  § 
(1)  bekezdés 24–27.  pontjában rögzített feladatkör tekintetében a  családokért felelős államtitkár és 
a családokért felelős stratégiai államtitkár eltérő döntése hiányában – a” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az SzMSz 1. melléklet
a) 5/A. alcíme,
b) 136/E. § (1) bekezdés o) pontjában az „a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős” szövegrész,
c) 136/H. §-ában a „parlamenti” szövegrész,
d) 170. § (1) bekezdésében a „vagy a családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész.
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1. függelék a 3/2022. (II. 17.) MvM utasításhoz
„1. függelék a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz

”

Miniszterelnökséget Vezető 
Miniszter

Gazdálkodásért és
Személyügyekért Felelős

Helyettes Államtitkár

Közigazgatási 
Államtitkár 

Közigazgatási 
Államtitkári Titkárság

Belső Ellenőrzési
Főosztály

Szervezetbiztonsági 
Főosztály 

Jogi Ügyekért Felelős
Helyettes Államtitkár

Intézményi  
Személyügyi 

Osztály

Perképviseleti és 
Döntőbizottsági

Főosztály

Intézményi Személyügyi 
és Gazdálkodási 

Főosztály

Gazdálkodásért és 
Személyügyekért Felelős

Helyettes Államtitkári 
Titkárság

Jogi Ügyekért Felelős 
Helyettes Államtitkári 

Titkárság

Költségvetési és 
Intézményfelügyeleti

Főosztály

Költségvetési
Osztály

Intézményfelügyeleti
Osztály

Támogatáskezelő
Osztály I.

Pénzügyi és Számviteli
Főosztály

Pénzügyi
Osztály

Számviteli
Osztály

Illetmény-
számfejtési

Osztály

Projektkezelési
Osztály

Jogi Szolgáltatási
Főosztály

Jogi Előkészítő
Osztály

Támogatási Jogi 
Osztály

Humánpolitikai
Főosztály

Személyügyi
Osztály

Humánigazgatási 
Osztály

Képzési, Szociális 
és Nyilvántartási

Osztály

Humánerőforrás 
Osztály

Miniszteri
Kabinet

Parlamenti és Stratégiai 
Államtitkár,

Miniszterhelyettes

Parlamenti és 
Stratégiai Államtitkári 

Kabinet

A Budapest és a Fővárosi 
Agglomeráció Fejlesztéséért 

Felelős Államtitkár

A Budapest és a Fővárosi 
Agglomeráció Fejlesztésének 

Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkár

Budapest-fejlesztési Főosztály

A Budapest és a Fővárosi 
Agglomeráció Fejlesztésének 

Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkári Titkárság

A Budapest és a 
Fővárosi 

Agglomeráció 
Fejlesztéséért 

Felelős Államtitkári 
Kabinet

Területi 
Közigazgatásért 

Felelős Államtitkár
Területi Közigazgatásért 

Felelős Államtitkári 
Kabinet

Hatósági Ügyekért 
Felelős Helyettes 

Államtitkár

Építészeti, Építésügyi 
és Örökségvédelmi 
Helyettes Államtitkár

Törvényességi 
Felügyeleti és 

Eljárásjogi Főosztály

Hatósági 
Szakigazgatási 

Főosztály

Hatósági Ügyekért 
Felelős Helyettes 

Államtitkári Titkárság

Építészeti, Építésügyi 
és Örökségvédelmi 

Helyettes Államtitkári 
Titkárság

Településtervezési,
Területrendezési és 

Világörökségi 
Főosztály

Építészeti és 
Műemlékvédelmi 

Főosztály

Szabályozási és 
Hatósági Osztály

Miniszterelnök

A Miniszterelnök Általános
Helyettese

Nemzetpolitikáért 
Felelős 

Államtitkár

Nemzetpolitikáért 
Felelős Államtitkári 

Kabinet

Nemzetközi Ügyekért 
Felelős Helyettes 

Államtitkár

Egyházi Koordinációs és 
Kapcsolattartási Főosztály

Nemzetiségi Főosztály

Egyház-finanszírozási,
Támogatási Koordinációs és 

Fejlesztési Főosztály

Egyház-finanszírozási 
Osztály

Támogatási 
Koordinációs és 

Fejlesztési Osztály

Civil és Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős 
Helyettes Államtitkár

Nemzetközi 
Ügyekért Felelős 

Helyettes Államtitkári 
Titkárság

Nemzetközi és 
Külkapcsolatok 

Főosztálya

Civil Kapcsolatok és 
Társadalmi Konzultáció 

Főosztálya

Társadalmi Ügyek 
Főosztálya 

Fejlesztési Koordinációs 
Osztály

Kiküldetés és 
Utaztatási
Osztály

Jogi, Kodifikációs és 
Koordinációs Főosztály

Iratkezelési
Főosztály 

Perképviseleti
Osztály

Döntőbizottsági
Osztály

Szervezetellátási és 
Logisztikai

Osztály
Civil Kapcsolatok

Osztálya

Nemzeti Gazdasági 
és Társadalmi 

Tanács Titkársága 
Osztály

Társaságfelügyeleti 
Főosztály

Társasági Jogi 
Osztály 

Minősített 
Adatvédelmi és 

Biztonsági Osztály

Kifizetési
Osztály

Kontrolling
Osztály

Támogatáskezelő
Osztály II.

Vagyon- és 
Államháztartási 

Jogi Osztály

Parlamenti
Koordinációs Osztály

Parlamenti  Főosztály 

Stratégiai Elemzésért 
Felelős

Helyettes Államtitkár

Stratégiai Elemzési 
Főosztály

Stratégiai Elemzésért 
Felelős 

Helyettes Államtitkári 
Titkárság

Nemzetközi Elemzési 
Főosztály

Stratégiai Elemzési
Osztály

Nemzetközi 
Elemzési
Osztály

Építésügyi Szabályozási 
és Hatósági Főosztály

Területi Közigazgatás 
Működtetéséért Felelős 

Helyettes Államtitkár

Területi Közigazgatás 
Működtetéséért Felelős 
Helyettes Államtitkári 

Titkárság

Kormányhivatali Szakmai 
Irányítási és Koordinációs 

Főosztály

Kormányhivatali Működtetés 
Irányítási Főosztály

Kormányhivatali 
Üzemeltetési Osztály

Területi Stratégiai Főosztály

Kormányhivatali 
Működtetési, Pénzügyi 

és Gazdálkodási 
Osztály

Ügyfélbarát E-közigazgatás-
Fejlesztési Főosztály

Miniszterelnök-
helyettesi Kabinet

Egyházi és 
Nemzetiségi 

Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkár

PTNM Műszaki és 
Nukleáris Biztonsági

Főosztály

PTNM Engedélyezési 
és Elemzési

Főosztály

Diaszpóra és Délvidéki 
Főosztály

Nemzetpolitikai Jogi és 
Gazdasági Főosztály

Felvidéki Főosztály

Kárpátaljai Főosztály

Nemzetpolitikai Stratégiai 
Tervező Főosztály

Egyházi és Nemzetiségi 
Kapcsolatokért Felelős 
Helyettes Államtitkár

Egyházi és 
Nemzetiségi 

Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkári 

Kabinet

Egyházi és Nemzetiségi 
Kapcsolatokért Felelős 
Helyettes Államtitkári 

Titkárság

Nemzetiségi 
Támogatáskezelési 

Osztály

Koordinációs és Döntés-
előkészítő Főosztály

Stratégiai Elemző és 
Külkapcsolati Főosztály

Miniszteri
Titkárság

Tájékoztatási 
Főosztály

A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja 
Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe 

Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter

A Paksi Atomerőmű 
Kapacitásának 

Fenntartásáért Felelős 
Államtitkár

A Paksi Atomerőmű 
Kapacitásának Fenntartásához 

Kapcsolódó Infrastruktúra-
fejlesztésért, Innovációért és 

Lokalizációért 
Felelős Államtitkár

A Modern Települések 
Fejlesztéséért felelős 

kormánybiztos

Települési Fejlesztések Koordinációjáért 
Felelős Helyettes Államtitkár

Modern Városok Program 
Végrehajtásáért Felelős 

Főosztály

Kiemelt Kormányzati 
Településfejlesztési 

Főosztály 

Településfejlesztési 
Programok Szakmai

Főosztálya

Miniszteri Titkárság

A Paksi Atomerőmű Két Új 
Blokkja Tervezéséért,

Megépítéséért és Üzembe 
Helyezéséért Felelős Tárca 
Nélküli Miniszteri Kabinet

Sajtókapcsolatok,
Külügyi és Protokoll 

Osztály

A Paksi Atomerőmű 
Kapacitásának 
Fenntartásáért 

Felelős Államtitkári 
Titkárság A Paksi Atomerőmű 

Kapacitásának 
Fenntartásához 

Kapcsolódó Infrastruktúra-
fejlesztésért, Innovációért 
és Lokalizációért Felelős 

Államtitkári Kabinet

PTNM Költségvetési 
Kapcsolatok Főosztálya

PTNM Jogi és 
Közbeszerzési Főosztály

PTNM Szabályozási és 
Koordinációs Főosztály

PTNM Infrastruktúra-
fejlesztési Főosztály

PTNM Innovációért,
Lokalizációért és 

Oktatásért Felelős 
Főosztály

PTNM Stratégiai 
Menedzsment és 

Monitoring Főosztály

Kormányhivatali 
Szervezetfejlesztési 

Főosztály

Tájékoztatásért és 
Kapcsolattartásért 
Felelős Főosztály

Kormányhivatali Online 
Tájékoztatási Főosztály 

Szervezet-fejlesztési 
Módszertani Osztály

Szakmai Tanácsadói 
Főosztály 

Koordinációs és 
Elemzési Főosztály

Protokoll
Osztály

Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Fenntartói 
Hivatala Főosztály

Az Üldözött Keresztények 
Megsegítéséért és a 

Hungary Helps Program
Megvalósításáért Felelős 

Államtitkár

Az Üldözött Keresztények 
Megsegítéséért és a Hungary 

Helps Program
Megvalósításáért Felelős 

Államtitkári Kabinet

Az Üldözött Keresztények 
Megsegítéséért és a 

Hungary Helps Program
Megvalósításáért Felelős 

Államtitkári Titkárság

Kapcsolati és Elemző 
Osztály

Jogi Támogató 
Osztály

Kiemelt budapesti
fejlesztésekért és 

nemzetközi 
sportpályázatokért 

felelős 
kormánybiztos 

2022-ben Budapesten, Veszprémben,
Szegeden és Debrecenben megrendezendő 

férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz 
kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra 

fejlesztések megvalósításával összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

A Budai Várnegyed 
területén megvalósuló 

kormányzati 
beruházásokért felelős 

kormánybiztos

Nyilvántartási Osztály

Civil és Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős 
Helyettes Államtitkári 

Titkárság

Igazgatási
Osztály

Kodifikációs
Osztály

Koordinációs
Osztály

Parlamenti és 
Stratégiai Államtitkári 

Titkárság

Közigazgatási 
Ösztöndíjprogramért 

Felelős Osztály

Területi Közigazgatásért 
Felelős Államtitkári 

Titkárság

Szervezési 
Osztály

Médiakapcsolatokért 
Felelős Osztály

Törvényességi 
Felügyeleti Osztály

Eljárásjogi és 
Statisztikai Osztály

Anyakönyvi és 
Állampolgársági 
Ügyek Osztálya

Műemlékvédelmi 
Osztály

Építészeti Osztály

Településfejlesztési 
Osztály

Településrendezési 
és Szabályozási 

Osztály

Területrendezési 
Osztály

Világörökségi 
Osztály

Építésügyi 
Szabályozási 

Osztály

Hatósági Osztály

Régészeti Főosztály

Kormányhivatali 
Koordinációs és 

Igazgatási Osztály

Kormányhivatali 
Ellenőrzési és 

Elemzési Osztály

Területi Stratégiai 
Osztály

Kormányablak 
Stratégiai Osztály

Ingatlan-nyilvántartási 
és Térképészeti 

Főosztály

Ingatlan-nyilvántartási 
Osztály

Térképészeti Osztály

A Modern Települések 
Fejlesztéséért Felelős 

Kormánybiztos 
Titkársága 

Műtárgyfelügyeleti 
Hatósági Főosztály

Erdélyi Főosztály

Kontrolling
Osztály

Közpolitikai Elemzési 
Főosztály

Közpolitikai 
Elemzési
Osztály

Kormányhivatali 
Kontrolling Főosztály

Intézményi  
Gazdálkodási 

Osztály

Koordinációs 
Osztály

Az Európa Kulturális 
Fővárosa 2023 Veszprém 

nyertes pályázati programja 
megvalósításának 

koordinálásáért felelős 
kormánybiztos

MKK Országos Iroda

Biztosi Titkársági 
Főosztály

Tervezési és 
Ellenőrzési Osztály

Közigazgatás-
Fejlesztési Programok 
Koordinációs Osztály

Területi Közigazgatás 
Informatikai

Koordinációjáért Felelős 
Főosztály

Kormányhivatali 
Informatikáért 

Felelős Osztály

Kormányzati 
Kapcsolatokért 
Felelős Osztály

Az Északnyugat-
magyarországi 

Gazdaságfejlesztési 
Zóna komplex 

fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos

A Dél-alföldi 
Gazdaságfejlesztési 

Zóna komplex 
fejlesztéséért felelős 

kormánybiztos

A Dél-dunántúli 
Gazdaságfejlesztési 

Zóna komplex 
fejlesztéséért felelős 

kormánybiztos

Települési Fejlesztések 
Koordinációjáért Felelős 

Helyettes Államtitkári 
Titkárság

Magyar Falu Program
Pályázati Főosztály

Településhálózati 
Koordinációs Főosztály

Pályázatkezelő Osztály

Az Északkelet-
magyarországi 

Gazdaságfejlesztési 
Zóna komplex 

fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos

A földügyi 
szabályozás 

érvényesítésének 
koordinálásáért 

felelős 
kormánybiztos

A „30 éve 
szabadon” 
emlékév 

koordinálásáért 
felelős 

kormánybiztos

Tehetségekért Felelős 
Főosztály

Tehetségügyi 
Programok Osztálya

Tehetségügyi 
Támogatások Osztálya

Családokért Felelős 
Államtitkár

Családokért Felelős 
Államtitkári Titkárság

Családokért Felelős 
Startégiai Államtitkár

Családpolitikáért Felelős 
Helyettes Államtitkár

Fiatalokért Felelős 
Helyettes Államtitkár

Családpolitikáért 
Felelős Helyettes 

Államtitkári Titkárság
Fiatalokért Felelős 

Helyettes Államtitkári 
Titkárság

Gyermekekért 
Felelős Főosztály

Idősügyi és 
Nyugdíjbiztosítási 

Főosztály

Családügyi 
Támogatási 
Főosztály

Fiatalokért Felelős 
Főosztály

Esélyteremtési  
Osztály

Bölcsődékért 
Felelős Osztály

Idősügyi Osztály

Nyugdíjbiztosítási 
Osztály

Családügyi 
Támogatási,

Elszámolási és 
Koordinációs 

Osztály

Családtámogatási 
Osztály

Ifjúságügyi 
Programok
Osztálya

Önkéntesügyi 
Osztály

Családokért Felelős 
Stratégiai Államtitkári 

Titkárság

Családokért Felelős 
Kontrolling Osztály

Családokért Felelős 
Stratégiai és Elemzési 

Főosztály

Családokért Felelős 
Elemzési Osztály

Családokért Felelős 
Jogszabály-előkészítési 

és Stratégiai Osztály

Családügyi 
Koordinációért Felelős 
Helyettes Államtitkár

Családügyi 
Koordinációért 

Felelős Helyettes 
Államtitkári Titkárság

Családokért Felelős 
Koordinációs 

Főosztály

Családokért Felelős 
Fejlesztéspolitikai 

Főosztály

Családokért 
Felelős 

Koordinációs 
Osztály

Családokért 
Felelős Erőforrás 

Támogatási  
Osztály

Családokért Felelős 
Programtervezési 

Osztály

Családokért Felelős 
Programtámogatási 

Osztály 

Családokért Felelős 
Nemzetközi Osztály

Családokért Felelős 
Parlamenti  OsztályCsaládokért Felelős 

Igazgatási és 
Programszervezési 

Osztály Családokért Felelős 
Kommunikációs 

Osztály

Nőpolitikai Osztály

Támogatáskezelési 
Osztály

Számviteli
Osztály

Kiemelt Projektek
Főosztálya

Tájékoztatás-
szervezési Főosztály

Európai Uniós 
Fejlesztésekért Felelős 

Államtitkár

Európai Uniós 
Fejlesztésekért 

Felelős Államtitkári 
Kabinet

Európai Uniós 
Fejlesztésekért 

Felelős Államtitkári 
TitkárságProgram- és 

Projektfelügyeleti 
Osztály

Döntés-támogatási 
Osztály

Tartalom
Előkészítő Osztály

Rendezvény-
szervezési Osztály

Tájékoztatás-
koordinációs 

Osztály

RRF Terv Végrehajtásáért 
és Fejlesztéspolitikai Jogi 

Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkár

Európai Uniós Fejlesztések 
Koordinációjáért Felelős 

Helyettes Államtitkár

RRF Terv Végrehajtásáért 
és Fejlesztéspolitikai Jogi 

Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkári Titkárság

Monitoring és 
Értékelési Főosztály

Fejlesztéspolitikai 
Szabályozási 

Főosztály

Támogatási 
Kontrolling és 

Elemzési Osztály

Értékelési és 
Tervezési Osztály

Európai Uniós 
Fejlesztések 

Koordinációjáért 
Felelős Helyettes 

Államtitkári Titkárság

Vezetői 
Információs 

Osztály

Fenntartható 
Fejlesztéspolitikai 

Osztály

Fejlesztéspolitikai 
Módszertani 

Osztály

Folyamatszabályozási 
Osztály

Fejlesztéspolitikai 
Képzési Osztály

Fejlesztéspolitikai 
Jogszabály-

előkészítő Osztály

Projektértékelői 
Koordinációs 

Főosztály

Projektértékelési 
Koordinációs és 

Monitoring Osztály

Projektértékelői 
Személyügyi 

Osztály

Fejlesztéspolitikai 
Nemzetközi 

Koordinációs 
Főosztály

Fejlesztéspolitikai 
Nemzetközi 

Kapcsolatokért 
Felelős Osztály

Fejlesztéspolitikai 
Uniós Intézményi 
Ügyekért Felelős 

Osztály

Fejlesztéspolitikai Jogi 
Főosztály

Kifogáskezelési Osztály

Szabálytalansági 
Döntések Elleni 

Jogorvoslati Osztály

RRF Kifogás és 
Szabálytalanságkezelési 

Osztály

Fejlesztéspolitikai 
Ellenőrzési Főosztály

Támogatási Rendszer 
Ellenőrző Osztály 

Ellenőrzéskoordinációs 
Osztály

RRF Kontrolling és 
Ellenőrzési Főosztály

Kontrolling Osztály 

Ellenőrzési Osztály

Jogi és Módszertani 
Osztály

RRF Végrehajtási és 
Közvetlen Uniós Forrás-
koordinációs Főosztály

Szerződéskezelési és 
Kifizetési Osztály I.

Pályázatkezelési 
Osztály

Projektmegvalósítási 
Osztály

Közvetlen Uniós 
Forrás-koordinációs 

Osztály

Fejlesztéspolitikai 
Szolgáltatásokért Felelős 

Helyettes Államtitkár

Fejlesztéspolitikai 
Szolgáltatásokért Felelős 

Helyettes Államtitkári 
Titkárság

Nemzetközi 
Együttműködési 

Programok
Végrehajtási 

Főosztály

Nemzetközi 
Program- és 

Projektmenedzsment
Osztály

Pénzügyi és Jogi 
Támogatási Osztály

Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda 

Horizontális Állami 
Támogatási Ügyek  

Osztály

Kiemelt Ágazatokra 
Vonatkozó Állami 

Támogatások 
Osztály

Mezőgazdasági,
Halászati, Erdészeti 
és Vidékfejlesztési 

Támogatások 
Osztály

Uniós Fejezeti 
Főosztály

Uniós Fejezeti 
Számviteli  Osztály

Uniós Fejezeti 
Szabályozási 

Osztály

Uniós Fejezeti 
Pénzügyi Osztály

Uniós Fejezeti 
Költségvetési 

Osztály

Fejlesztéspolitikai 
Testületek Titkársági 

Főosztály

Fejlesztéspolitikai 
Kodifikációs 

Osztály

Fejlesztéspolitikai 
Koordinációs 

Osztály

Végrehajtás Operatív 
Program Irányítási és 

Végrehajtási 
Főosztály

Tervezési és 
Monitoring Osztály

Szabályszerűségi 
és Ellenőrzési 

Osztály

Közbeszerzési 
Felügyeletért Felelős 
Helyettes Államtitkár

Közbeszerzési 
Felügyeletért Felelős 
Helyettes Államtitkári 

Titkárság

Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztály

Közbeszerzési 
Szabályozási 

Főosztály

Közbeszerzési 
Szakmai Koordinációs 

Főosztály

Közbeszerzési 
Monitoring Főosztály

Projektértékelői 
Számfejtési 

Osztály

Örökbefogadási és 
Nőpolitikai Főosztály

Örökbefogadási 
Ügyek OsztályaKormányzati 

Beruházás-
monitoring Iroda

A felsőoktatási modellváltással 
és az új fenntartói modell 
működésével kapcsolatos 

kormányzati feladatok 
koordinációjáért felelős 

kormánybiztos

Civil Fejlesztések és 
Programok Osztálya

Szerződéskezelési és 
Kifizetési Osztály II.

Családokért Felelős 
Parlamenti és 

Kommunikációs 
Főosztály
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2. függelék a 3/2022. (II. 17.) MvM utasításhoz

 1. Az SzMSz 2. függelék 4.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.1. A Társadalmi Ügyek Főosztálya szakmai feladatai körében
a) koordinálja a miniszter által a feladat- és hatáskörébe utalt, összkormányzati együttműködést igénylő programok 
megvalósítását, melynek keretében kapcsolatot tart a minisztériumokkal, egyéb állami és nem állami szervekkel,
b) koordinálja a  jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény szerinti szervezetek más 
minisztériumot is érintő jogalkotási kezdeményezéseinek egyeztetését,
c) a  civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben 
koordinálja a kormányzati stratégiai dokumentumok előzetes és utólagos egyeztetését az érintett szervezetekkel,
d) a  civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben 
koordinálja a kiemelt tudásalapú ágazatok fejlesztését szolgáló kormánystratégia és intézkedési terv kidolgozásával, 
végrehajtásának koordinálásával, értékelésével és nyomon követésével kapcsolatos feladatokat,
e) segíti az  örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkárt minden olyan feladat ellátásában, amelyet 
a miniszter kiemelt ügynek nyilvánít,
f ) részt vesz a zsidó közösségeket érintő stratégiai tervek, programok megalkotásában és végrehajtásában,
g) közreműködik a  zsidó közösségekkel való kapcsolattartásban és az  azzal összefüggő szakmai feladatok 
koordinálásában,
h) segíti a  civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó, a  zsidó 
kulturális örökség megóvása érdekében a  zsinagógák, temetők, valamint egyéb emlékhelyek rekonstrukciójával 
kapcsolatos feladatainak ellátását és koordinálását,
i) részt vesz a  zsidó közösségek részére nyújtott vallási, szociális, kulturális és civil életet érintő támogatások 
lebonyolításában,
j) ellátja hazai és nemzetközi szinten az antiszemitizmus elleni fellépéssel összefüggő szakmai feladatokat,
k) közreműködik a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
törvény szerint a  nemzetpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, Magyarország címerét és 
zászlaját tartalmazó védjegy vagy formatervezési minta oltalmához szükséges engedélyezéssel összefüggő szakmai 
feladatok előkészítésében.”

 2. Az SzMSz 2. függelék 25. fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„25. A CSALÁDOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

25.1. A Családokért Felelős Államtitkári Titkárság
25.1.1. A Családokért Felelős Államtitkári Titkárság
a) ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat,
b) elősegíti a családokért felelős államtitkár parlamenti, érdekegyeztetési, döntés-előkészítő tevékenységét,
c) elősegíti a családokért felelős államtitkár sajtó és kommunikációs feladatainak ellátását,
d) közreműködik a családokért felelős államtitkár eseti jellegű feladatainak ellátásában.
25.1.2. A  Családokért Felelős Államtitkári Titkárságon osztályként működő Családokért Felelős Igazgatási és 
Programszervezési Osztály biztosítja a  családokért felelős államtitkár munkájához kapcsolódó adminisztratív 
és  koordinációs feladatok előkészítését és folyamatos ellátását, továbbá mindazon ügyek vitelét, melyet 
a családokért felelős államtitkár számára meghatároz, így különösen
a) segíti a családokért felelős államtitkár igazgatási feladatait,
b) segíti a  családokért felelős államtitkárhoz érkező iratok feldolgozását, az  ügyviteli munka ellátását, ennek 
keretében szorosan együttműködik a Családokért Felelős Államtitkári Titkársággal,
c) gondoskodik az  állampolgári megkeresések megválaszolásáról, ennek keretében együttműködik a  Családbarát 
Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Családbarát Magyarország Központ) által 
működtetett ügyfélponttal,
d) közreműködik a  családokért felelős államtitkár, valamint a  családokért felelős stratégiai államtitkár által 
meghatározott feladatok ellenőrzésében, illetve azok végrehajtásában, e  jogkörében eljárva a  kijelölt felelősöktől 
tájékoztatást kérhet, valamint a feladatvégzésre biztosított határidőt nyilvántartja.
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25.1.3. A  Családokért Felelős Államtitkári Titkárságon osztályként működő Családokért Felelős Igazgatási és 
Programszervezési Osztály funkcionális feladatai tekintetében
a) előkészíti és koordinálja a  családokért felelős államtitkár belföldi és külföldi programjait és útjait 
együttműködésben a  Családokért Felelős Nemzetközi Osztállyal, valamint gondoskodik a  családokért felelős 
államtitkár programjainak megvalósításában részt vevők megfelelő tájékoztatásáról,
b) koordinálja a programokhoz kapcsolódó háttéranyagok elkészítését,
c) koordinálja, nyilvántartja és döntésre előkészíti a  családokért felelős államtitkárnak címzett felkéréseket, 
programjavaslatokat,
d) koordinálja, nyilvántartja és döntésre előkészíti a családokért felelős államtitkár által kezdeményezett találkozó-
kezdeményezéseket és más kapcsolatfelvételeket,
e) elkészíti a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egységekhez kapcsolódó protokoll- és egyéb rendezvények programtervét,
f ) előkészíti és megszervezi a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős 
szervezeti egységek hazai és nemzetközi protokolláris programjait, egyéb rendezvényeit,
g) előkészíti és szervezi a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős 
szervezeti egységek által adományozható elismerésekkel kapcsolatos rendezvényeket, ünnepségeket 
együttműködésben az illetékes szakterülettel,
h) az  utazási és protokollterv alapján koordinálja és ellenőrzi a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban 
rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek hazai protokollszerepléseit,
i) intézi a  Magyarországon megrendezett, a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok 
ellátásáért felelős szervezeti egységeket érintő többoldalú tanácskozások, konferenciák, illetve a  nemzetközi 
szervezetek magyarországi üléseinek protokolláris és szervezési teendőit,
j) ellátja a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős állami vezetők 
külföldi látogatásainak, rendezvényeinek protokolláris és szervezési teendőit a  Családokért Felelős Nemzetközi 
Osztállyal együttműködve,
k) ellátja a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek 
által Magyarországra meghívott külföldi személyek és diplomáciai küldöttségek, valamint a  Statútum 14.  § 
(1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek által egyéb okból magas 
szintűnek minősített külföldi delegációk érkezésével, magyarországi tartózkodásával és elutazásával kapcsolatos 
protokolláris szervezési feladatokat,
l) ellátja a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek 
napi munkájához szükséges és a miniszteri sajtóprogramokhoz kapcsolódó protokolláris teendőket,
m) ellátja a rendezvényügynökségi kapcsolattartást.

25.2. Családokért Felelős Parlamenti és Kommunikációs Főosztály
25.2.1. A Családokért Felelős Parlamenti és Kommunikációs Főosztály parlamenti feladatai tekintetében a Statútum 
14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok tekintetében – a Parlamenti Főosztály tájékoztatása mellett –
a) felkészíti a minisztert és a családokért felelős államtitkárt a feladatkörét érintő parlamenti megjelenéseire,
b) támogatja az államtitkárok országgyűlési munkáját, felel az országgyűlési munka előkészítéséért,
c) előkészíti a családokért felelős államtitkár feladatkörét érintő parlamenti kérdésekre javasolt választervezeteket, 
törvényjavaslatok, országgyűlési határozati javaslatok, beszámolók tárgyalásához a  nyitó- és záróbeszédeket 
(szükség esetén megkereséssel élhet a kérdéssel érintett szakterület felett irányítást gyakorló helyettes államtitkár 
vagy államtitkár felé),
d) figyelemmel kíséri a  családokért felelős államtitkár feladatkörét érintő képviselői indítványokat, gondoskodik 
az azokkal kapcsolatos szakértői vélemények, kötelező nyilatkozatok elkészíttetéséről,
e) tájékoztatja a  családokért felelős államtitkárt, valamint az  érintett vezetőket az  Országgyűlés plenáris ülésének 
napirendjéről, az ott elhangzottakról, a feladatkörét érintő képviselői hozzászólásokról és indítványokról, a miniszteri 
vagy államtitkári intézkedést igénylő felszólalásokról, valamint a  törvényjavaslatok, határozati javaslatok aktuális 
állásáról,
f ) közreműködik a  családokért felelős államtitkár feladatkörét érintő, törvényalkotással kapcsolatos feladatainak 
elvégzésében,
g) közreműködik az  Országgyűlés képviselőcsoportjaival (a képviselőcsoportok kabinetjeivel) történő 
kapcsolattartás megszervezésében,
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h) gondoskodik a  családokért felelős államtitkárnak az  Országgyűlés plenáris ülésein való részvételéről 
a feladatkörét érintő esetekben,
i) kezeli az országgyűlési képviselői megkereséseket,
j) tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkárt és titkárságát vagy közvetlen államtitkári irányítás alatt 
álló szakmai területek esetében a hatáskörrel rendelkező vezetőt a feladatkörébe eső országgyűlési bizottsági ülések 
napirendjéről, és megszervezi az országgyűlési bizottságok ülésein történő részvételt,
k) gondoskodik a  plenáris ülések családokért felelős államtitkár feladatkörét érintő napirendi anyagainak 
elkészíttetéséről, a szakértők részvételének biztosításáról,
l) gondoskodik arról, hogy a parlamenti kérdésekre adandó válasz az előírt formában és határidőn belül elkészüljön, 
továbbá gondoskodik a válasz családokért felelős államtitkár általi jóváhagyásáról,
m) a  hatáskörrel rendelkező szakfőosztályokkal együttműködve a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban 
rögzített feladatkörbe tartozó törvényjavaslatok tekintetében segíti a  Parlamenti Főosztály munkáját 
az  Országgyűléshez történő benyújtásában, az  indítványokhoz kapcsolódó esetleges módosító javaslatok 
elkészítésében,
n) koordinálja a  szakfőosztályoktól érkező módosítójavaslat-igényeket, és ezekről haladéktalanul tájékoztatja 
a Parlamenti Főosztályt,
o) segíti a  Parlamenti Főosztály munkáját a  Kormány nevében az  m)  pont szerint benyújtott törvényjavaslat 
egységes javaslattervezetének, előterjesztői tájékoztatójának, zárószavazást előkészítő módosító javaslatának, 
az  elfogadott törvény kihirdetésre kerülő, egységes szerkezetű szövegjavaslatának a  HHSZ-ben foglalt határidőre 
történő elkészítésében, címzettekhez történő eljuttatásában.
25.2.2. A  Családokért Felelős Parlamenti és Kommunikációs Főosztály kommunikációs feladatai tekintetében 
a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok tekintetében
a) irányítja, szervezi és összefogja a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatokhoz 
kapcsolódó kommunikációt, gondoskodik a Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok 
ellátásáért felelős szervezeti egységek folyamatos, összehangolt és kiegyenlített kommunikációjának 
megteremtéséről, ellátja a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatokhoz kapcsolódó sajtó-, 
PR-, marketing- és belső kommunikációs feladat- és hatásköreit,
b) megtervezi, szervezi, illetve jóváhagyja a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatokhoz 
kapcsolódó marketingeszközöket, online és nyomtatott kiadványokat,
c) ellátja a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatokhoz kapcsolódó online felületek 
szakmai vezetését (csalad.hu oldal, Családbarát Magyarország közösségi oldalak),
d) előkészíti és szükség szerint aktualizálja a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok 
ellátásáért felelős szervezeti egységek közötti információ és kommunikáció rendjéről és a  Statútum 14.  § 
(1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek irányítása alá tartozó 
intézmények nyilatkozati rendjéről szóló szabályzatot,
e) kampányokat tervez és folytat a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok tárgykörében 
hozott döntések társadalmi elfogadtatása érdekében, jóváhagyja a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban 
rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek tervezett kampányait,
f ) koordinálja a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egységekhez és azok felügyelete alá tartozó intézmények sajtó- és kommunikációs munkáját,
g) előkészíti és szervezi a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős 
szervezeti egységek vezetőinek sajtószereplését, gondoskodik a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban 
rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek sajtóközleményeinek kiadásáról,
h) elősegíti a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egységekhez tartozó bármely ágazatot érintő új jogszabályok megismerését és társadalmi elfogadtatását,
i) válaszol a  sajtó megkereséseire az  adott szakterületért felelős államtitkár vagy helyettes államtitkár útján 
megkeresett szervezeti egységek közreműködésével,
j) az államtitkárok kérésére vagy saját hatáskörben kezdeményezi a sajtóval kapcsolatos helyreigazításokat,
k) biztosítja a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egységek vezetőinek a napi sajtószemlét,
l) sajtó- és kommunikációs ügyekben felel a Miniszterelnöki Kabinetirodával való kapcsolattartásért,
m) kommunikációs szakmai szempontból jóváhagyja a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére megküldésre 
kerülő, a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a  kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja által előírt adatszolgáltatások tartalmát,
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n) előkészíti a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős államtitkár 
javaslata alapján a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti, 
a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős minisztérium vagy annak 
jogelődje által alapított sajtótermékek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban az adatszolgáltatás teljesítését,
o) vezetője vagy az általa megbízott munkatárs részt vesz a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített 
feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységeken belül működő vezetői (államtitkári, helyettes államtitkári) 
értekezleten,
p) képviseli a médiumok különböző felületein a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok 
ellátásáért felelős szervezeti egységek véleményét, előkészíti az  ezekkel kapcsolatos sajtóközleményeket, eseti 
tájékoztató anyagokat készít a  sajtó részére, sajtóközleményeket készít a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 
24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek parlamenti szerepléseinek 
bemutatásáról,
q) folyamatos kapcsolatot tart a  médiaszereplőkkel, valamint a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban 
rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek irányítása alá tartozó intézmények sajtófeladatokat ellátó 
szervezeti egységeivel.”

 3. Az SzMSz 2. függelék 26.2.1. pont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Gyermekekért Felelős Főosztály kodifikációs feladatai körében)
„a) előkészíti a  gyermekek napközbeni ellátására, a  kora gyermekkori intervenció koordinációjára vonatkozó 
jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
b) előkészíti a bölcsődei ellátást nyújtó intézményekben a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak tekintetében 
a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszerének szabályozását,
c) előkészíti a  kapcsolati erőszak áldozatait fogadó intézményekkel kapcsolatos jogszabályokat és közjogi 
szervezetszabályozó eszközöket,”

 4. Az SzMSz 2. függelék 26.2.6. pont 1–13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Gyermekekért Felelős Főosztály egyéb feladatai körében)
„1. cselekvési és szakmai programokat, modellkísérleti programokat működtet a  Családbarát Magyarország 
Központtal együttműködésben, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását, és szükség esetén részt vesz 
az ellenőrzésben,
2. programokat dolgoz ki a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolásának elősegítése érdekében, ellátja 
a gyermekek napközbeni ellátását érintő pályáztatási, értékelési feladatokat,
3. ellátja a  miniszternek a  gyermekek napközbeni ellátásával, a  kora gyermekkori intervenció koordinációjával 
kapcsolatos, más közigazgatási szerv, illetve a  miniszter irányítása alá tartozó más szervezeti egység feladat- és 
hatáskörébe nem tartozó feladatait,
4. ellátja a  miniszternek a  gyermekek napközbeni ellátása esetén a  módszertani szervezet kijelölésével és egyedi 
támogatás nyújtásával kapcsolatos feladatait [Gyvt. 96. § (7) bekezdése],
5. részt vesz a  gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó érdekképviseletet ellátó szervezetekkel való 
kapcsolattartásban,
6. eljár a  miniszter nevében a  bölcsődei dajka, a  bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a  napközbeni 
gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez szükséges Egységes Képzési Program 
jóváhagyásának előkészítése tekintetében [20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja],
7. eljár a  miniszter nevében a  bölcsődei dajka, a  bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a  napközbeni 
gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok pályáztatásával, szervezésével, 
elindításának bejelentésével, vizsgáztatásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok előkészítése tekintetében 
[20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet],
8. eljár a  miniszter nevében a  bölcsődei nevelés, gondozás országos alapprogramja jóváhagyása előkészítésének 
tekintetében [15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (1) bekezdése],
9. a  minisztert megillető hatáskörben a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a  befogadási eljárással 
kapcsolatosan előkészíti a naptári évre vonatkozó kapacitást a közleményben való közzétételhez [369/2013. (X. 24.) 
Korm. rendelet 19/A. § (1) bekezdése],
10. előkészíti a  minisztert megillető hatáskörben a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében adatlapok, 
formanyomtatványok rendszeresítését a  szolgáltatók engedélyezése és finanszírozása ügyében [369/2013. (X. 24.) 
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése, 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése],
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11. eljár a  minisztert megillető hatáskörben a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a  szakmai irányító és 
a felügyeleti jogkört ellátó hatáskörökben a működést engedélyező szervként eljáró kormányhivatalok tekintetében 
[369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 5. § (1)–(2) bekezdése],
12. előkészíti a  minisztert megillető hatáskörben a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében indokolt esetben 
a  szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám befogadásának szükségességéről való döntést 
az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben [Gyvt. 145. § (2f ) bekezdése],
13. ellátja a minisztert megillető hatáskörben a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a Magyar Államkincstár 
nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatainak szakmai irányítását [310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14.  § 
(1) bekezdése],”

 5. Az SzMSz 2. függelék 26.3.1. és 26.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„26.3.1. Az Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti a társadalombiztosítási nyugellátási tárgyú jogszabályokat,
b) előkészíti a  korhatár előtti ellátást, a  szolgálati járandóságot, a  táncművészeti életjáradékot és az  átmeneti 
bányászjáradékot érintő jogszabályokat,
c) előkészíti az idősügyre vonatkozó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
d) közreműködik a  járulékfizetéssel, valamint a  Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésével, zárszámadásával, 
középtávú tervével és szakmai koncepciójával kapcsolatos döntések, előterjesztések elkészítésében,
e) közreműködik a  Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatban a  tulajdonosi joggyakorláshoz szükséges döntések 
előkészítésében,
f ) közreműködik a kétoldalú szociális biztonsági egyezmények nyugdíjszakmai javaslatának kialakításában,
g) közreműködik egyéb, a  nyugdíj-szakpolitika területén felmerülő jogi szabályozás előkészítésében, 
a társadalombiztosítási nyugellátás elveit és szabályait figyelembe véve,
h) vizsgálja az  a)–d)  pont szerinti jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri 
hatályosulásukat.
26.3.2. Az Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
a) gyakorolja a felügyeleti szerv jogait a társadalombiztosítási nyugellátással kapcsolatos ügyekben,
b) az érintett szervezeti egységekkel együttesen, a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében
ba) előkészíti a  kormányhivatalok számára az  éves ellenőrzési terv kiemelt területeinek meghatározását, valamint 
a kormányhivatalok által készített éves beszámolójelentések értékelését,
bb) részt vesz a  kormányhivataloknál lefolytatott törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésekben, 
valamint a  Magyar Államkincstárnál lefolytatott törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésekben, illetve 
kezdeményezheti ezek lefolytatását,
bc) a  kormányhivatalok szakmai munkájának elősegítése érdekében közreműködik a  társadalombiztosítási 
nyugellátással kapcsolatos jogszabályok szakmai szabályainak egységes érvényesülésével összefüggésben kiadott 
jogi aktusok kidolgozásában.”

 6. Az SzMSz 2. függelék 26.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.3.4. Az Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály funkcionális feladatai körében a költségvetés előkészítése során 
közreműködik az idősügyhöz kapcsolódó fejezeti előirányzatok finanszírozására vonatkozó költségvetési javaslatok 
összeállításában, kidolgozza az  előirányzatról finanszírozott feladatok szakmai tartalmát, figyelemmel kíséri 
az előirányzat felhasználását.”

 7. Az SzMSz 2. függelék 26.3. alcíme a következő 26.3.5. ponttal egészül ki:
„26.3.5. Az Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály egyéb feladatai körében
1. előkészíti a  minisztert megillető hatásköröket a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalok 
tekintetében [168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése],
2. előkészíti a  Magyar Államkincstár szakmai irányítása keretében a  minisztert megillető hatásköröket 
a nyugdíjbiztosítási feladatok tekintetében [310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése],
3. elemzéseket, értékeléseket készít a  társadalombiztosítási nyugellátások színvonaláról, a  nyugellátások 
megoszlásának, az ellátások vásárlóértékének alakulásáról,
4. koordinálja az Idősügyi Nemzeti Stratégia végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtását,
5. ellátja az Idősbarát Önkormányzat Díjjal kapcsolatos pályáztatási, értékelési és szervezési feladatokat,
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6. ellátja az  Idősek Tanácsa működtetésével és az  Idősek Világnapja központi rendezvényével kapcsolatos 
feladatokat,
7. ellátja a miniszternek az idősek helyzetével és a társadalombiztosítási nyugdíjakkal kapcsolatos, más közigazgatási 
szerv, illetve a miniszter alá tartozó más szervezeti egység feladat- és hatáskörébe nem tartozó feladatait,
8. részt vesz az  időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor gyakorlatának megvalósítását segítő 
idősbarát programok kidolgozásában, megvalósításában,
9. elősegíti az időskor és az idősödés pozitív társadalmi szemléletű megközelítését,
10. elősegíti az idősek családon belüli és társadalmon belüli szerepvállalásának elismerését,
11. erősíti a családok és helyi közösségek idősek iránti szolidaritását, megbecsülését, felelősségvállalását,
12. feladatkörében együttműködik a  fiatalokért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti 
egységekkel a  generációk közötti együttműködés, tapasztalatátadás fejlesztéséhez kapcsolódó javaslatok 
kidolgozásában,
13. részt vesz az  idősek életkörülményeit befolyásoló kormányzati döntések előkészítésében, az  idősbarát 
társadalom kialakításában,
14. az érintett minisztériumokkal és szervekkel együttműködve, a hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében
14.1. közreműködik az  idősekre vonatkozó népegészségügyi tárgyú stratégiák, programok, cselekvési tervek 
kidolgozásában, továbbá részt vesz a társadalom mozgósításában,
14.2. közreműködik az idősekkel kapcsolatos szervezett lakossági szűrővizsgálatok koordinálásában,
14.3. közreműködik az  időskori egészségproblémák hátterének feltárásában és megoldási javaslatok 
kidolgozásában,
15. közreműködik az  Emberi Jogi Munkacsoport Idősek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának 
tevékenységében,
16. feladatkörében együttműködik a  következő szervezetekkel: Családbarát Magyarország Központ, Kopp Mária 
Intézet a Népesedésért és Családokért,
17. véleményezi az  előzetes és közigazgatási egyeztetésre megküldött, valamint a  kormányzati döntéshozó 
testületek, a  Kormány és az  Országgyűlés üléseire benyújtott előterjesztéseket, és figyelemmel kíséri az  azokkal 
kapcsolatos döntéseket.”

 8. Az SzMSz 2. függelék 26.4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.4.3. A Családügyi Támogatási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
a) gyakorolja a felügyeleti szerv jogait a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyekben,
b) az érintett szervezeti egységekkel együttesen, a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében
ba) előkészíti a  kormányhivatalok számára az  éves ellenőrzési terv kiemelt területeinek meghatározását, valamint 
a kormányhivatalok által készített éves beszámolójelentések értékelését,
bb) részt vesz a  kormányhivataloknál lefolytatott törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésekben, 
valamint a  Magyar Államkincstárnál lefolytatott törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésekben, illetve 
kezdeményezheti ezek lefolytatását,
bc) a  kormányhivatalok szakmai munkájának elősegítése érdekében közreműködik a  családtámogatásokkal 
kapcsolatos jogszabályok szakmai szabályainak egységes érvényesülésével összefüggésben kiadott jogi aktusok 
kidolgozásában.”

 9. Az SzMSz 2. függelék 26.4.6. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Családügyi Támogatási Főosztály egyéb feladatai körében)
„1. előkészíti a  Magyar Államkincstár szakmai irányítása keretében a  minisztert megillető hatásköröket 
a családtámogatások tekintetében [310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése],”

 10. Az SzMSz 2. függelék 26.4.6. pont 20. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Családügyi Támogatási Főosztály egyéb feladatai körében)
„20. ellátja a  minisztert megillető hatásköröket a  családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörükben eljáró 
kormányhivatalok tekintetében [223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/C. § (2) bekezdése],”
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 11. Az SzMSz 2. függelék 26.4.6. pont 24. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Családügyi Támogatási Főosztály egyéb feladatai körében)
„24. összeállítja a  családpolitikáért felelős helyettes államtitkár által irányított szakterülethez kapcsolódó fejezeti 
előirányzatra és a  finanszírozására vonatkozó költségvetési javaslatokat a  Gyermekekért Felelős Főosztály, 
az  Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály, valamint az  Örökbefogadási és Nőpolitikai Főosztály bevonásával, 
figyelemmel kíséri azok felhasználását,”

 12. Az SzMSz 2. függelék 26.4.6. pont 28. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Családügyi Támogatási Főosztály egyéb feladatai körében)
„28. gondoskodik a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egységek vonatkozásában a  kormányzat közbeszerzési politikájának és az  ágazat egységes elveinek érvényre 
juttatásáról a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekben, valamint közbeszerzésekben,”

 13. Az SzMSz 2. függelék 26.4.6. pont 30. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Családügyi Támogatási Főosztály egyéb feladatai körében)
„30. ellátja a  családpolitikáért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásával kapcsolatosan a miniszter által meghatározott kontrolling feladatokat,”

 14. Az SzMSz 2. függelék 27.2.3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Fiatalokért Felelős Főosztály nemzetközi feladatai körében)
„a) közreműködik
aa) Magyarország európai uniós tagságából, valamint a  visegrádi országok együttműködéséből és egyéb 
nemzetközi tagságokból eredő ifjúságügyi feladatok ellátásában és koordinációjában,
ab) az egységes hazai álláspont kialakításában, képviseletében, illetve összehangolásában,
ac) a nemzetközi szervek tájékoztatását szolgáló jelentések előkészítésében és
ad) az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásában,”

 15. Az SzMSz 2. függelék 27.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.2.5. A Fiatalokért Felelős Főosztály egyéb feladatai körében
a) kidolgozza a  Nemzeti Ifjúsági Stratégia cselekvési terveit, valamint – rendszeres időközönként, de legalább 
a  nagymintás ifjúságkutatás eredményeinek a  közzétételét követően – javaslatot tesz a  Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
megerősítésére vagy felülvizsgálatára,
b) ellátja a  Nemzeti Önkéntes Stratégia kialakításával és végrehajtásával kapcsolatos szakmai és koordinációs 
feladatokat,
c) programokat dolgoz ki az önkéntes tevékenység támogatására, továbbá ellátja a családokért felelős államtitkár 
feladatkörébe tartozó, önkéntességgel kapcsolatos egyéb feladatokat,
d) meghatározza az ifjúságpolitikához tartozó területek szakmai felügyeleti rendszerét és az e területekhez tartozó 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési rendszert és követelményeket,
e) ellátja az ifjúságot segítő telefonos lelki segélyszolgálatok működésével kapcsolatos kötelezettségeket,
f ) a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztériummal együttműködve támogatja 
az önkormányzati ifjúsági referensi hálózat tevékenységét,
g) közreműködik az ifjúsági célú pályázatok szakmai tartalmának kialakításában és elbírálásában,
h) részt vesz a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsával kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában,
i) előkészíti a módszertani fejlesztéseket és tevékenységeket, különösen a helyi ifjúsági munka fejlesztése, az ifjúsági 
szervezetek és szolgáltatók kapacitásának bővítése, valamint a  fiatalok társadalmi aktivitásának fejlesztése 
érdekében,
j) közreműködik a  fiatalok élethelyzetére, körülményeinek alakulására, az  ifjúságpolitikai intézkedések hatásainak 
kimutatására szolgáló kvantitatív és kvalitatív kutatások meghatározásában és koordinációjában,
k) részt vesz a szakterületéhez illeszkedő szakmapolitikai fejlesztési koncepciókkal kapcsolatos feladatok ellátásában,
l) a  jövő nemzedékek érdekében kapcsolatot tart a  környezetvédelemért és fenntartható fejlődésért felelős 
államtitkárok irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel,
m) a szülőföldön való boldogulás elősegítése érdekében kapcsolatot tart az illetékes más szakterületekkel.”
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 16. Az SzMSz 2. függelék 28.1. alcíme a következő 28.1.3. ponttal egészül ki:
„28.1.3. A  Családokért Felelős Stratégiai Államtitkári Titkárságon osztályként működő Családokért Felelős 
Nemzetközi Osztály
a) ellátja a  családpolitikai, gyermek- és ifjúságpolitikai feladatokhoz kapcsolódó nemzetközi szervezetekben való 
tagságból eredő kötelezettségekkel és a nemzetközi szakmai együttműködéssel összefüggő feladatokat,
b) koordinálja a  családokért felelős stratégiai államtitkár és a  családokért felelős államtitkár irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek nemzetközi kapcsolatait, mind a kétoldalú együttműködések, mind a kormányközi, nemzetközi 
szervezetekkel történő együttműködések tekintetében, és gondoskodik a  kormányzati képviselet biztosításának 
megszervezéséről,
c) gondoskodik az  Európai Unió tagállamaival, valamint a  nem európai uniós országokkal kötött családpolitikai, 
gyermek- és ifjúságpolitikai feladatokhoz kapcsolódó nemzetközi szerződések, továbbá egyéb kétoldalú 
megállapodások és együttműködések előkészítéséről,
d) koordinálja az  európai uniós döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó családpolitikai, gyermek- és 
ifjúságpolitikai feladatok ellátását, ennek keretében felügyeli az  egyes intézmények és szervek ülésein 
Magyarországot képviselő személyek részvételének és állásfoglalásra való jogosultságának, valamint a nemzetközi 
tárgyalásokra előterjesztendő anyagoknak az  előkészítését, továbbá az  egyéb, tagállami működésből fakadó 
feladatok ellátását,
e) gondoskodik az  Európai Unió Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácsa (EPSCO) 
és az Oktatás, Ifjúsági, Kultúra és Sport Tanács (OIKST) ülésén történő részvételhez kapcsolódó feladatok ellátásáról,
f ) koordinálja a családpolitikai, gyermek- és ifjúságpolitikai feladatok ellátásához kapcsolódó Európai Koordinációs 
Tárcaközi Bizottsággal (a továbbiakban: EKTB) összefüggő munkát, elősegíti az EKTB ülésein képviselendő egységes 
álláspont kialakítását,
g) kapcsolatot tart és együttműködik más minisztériumokkal – különösen a  Külgazdasági és 
Külügyminisztériummal  –, nemzetközi szervezetekkel, a  magyarországi külképviseletekkel, a  külföldi magyar 
külképviseletekkel,
h) ellátja a  családokért felelős stratégiai államtitkár tevékenységéhez köthetően a  más országokban történő 
változások, fejlemények nemzetközi monitorozását.”

 17. Az SzMSz 28.2.4. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Családokért Felelős Stratégiai és Elemzési Főosztály stratégiai feladatai körében)
„g) szakmai háttéranyagok elkészítésével segíti a  családokért felelős stratégiai államtitkár, valamint a  családokért 
felelős államtitkár munkáját az értekezletek és programok vonatkozásában,”

 18. Az SzMSz 2. függeléke a következő 28.3. alcímmel egészül ki:
„28.3. Tehetségekért Felelős Főosztály
28.3.1. A Tehetségekért Felelős Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti a  Nemzeti Tehetség Programmal kapcsolatos feladatokat érintő jogszabályok és közjogi 
szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát,
b) vizsgálja a  hatáskörébe tartozó jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri 
hatályosulásukat.
28.3.2. A Tehetségekért Felelős Főosztály funkcionális feladatai körében
a) ellátja a Nemzeti Tehetség Program megvalósításával összefüggő minisztériumi feladatokat,
b) koordinálja és előkészíti a Tehetségügyi Koordinációs Fórum munkáját, a Fórum titkári pozícióját a Tehetségekért 
Felelős Főosztály vezetője tölti be,
c) nyomon követi a  Nemzeti Tehetség Program szakmai megvalósulását, valamint végzi az  egyedi támogatások 
szakmai és pénzügyi beszámoltatását,
d) feladatkörében részt vesz a pályázati programok szakmai elbírálásában, valamint a döntés előkészítésében,
e) feladatkörében együttműködik a Nemzeti Tehetség Központtal, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel, 
nyomon követi szakmai feladataik megvalósítását,
f ) egyeztet a tehetségügyi kérdésekben a tárcák között,
g) részt vesz a  tehetséggondozáshoz kapcsolódó hazai és európai programok tematikus egységbe foglalásában, 
valamint a tárcák, továbbá a civil szereplők közötti együttműködési folyamatokban,
h) koordinálja a  Nemzeti Tehetség Program feladataihoz kapcsolódó kommunikációs kampánnyal összefüggő 
feladatokat,
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i) előkészíti a  Nemzeti Tehetség Program 2 éves cselekvési programjainak végrehajtásáról készült beszámoló 
dokumentációját,
j) közreműködik a  hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók köznevelési 
intézményekben történő nevelésének-oktatásának sikerességét szolgáló Arany János programok végrehajtásában,
k) biztosítja a Nemzeti Tehetség Program keretében az esélyegyenlőség megvalósulásának kereteit,
l) részt vesz a szakterületéhez illeszkedő szakmapolitikai fejlesztési koncepciókkal kapcsolatos feladatok ellátásában.”

 19. Az SzMSz 2. függelék 29.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.1.3. A Családügyi Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a 29.1.1. pontban meghatározottakon 
túl
a) ellátja a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egységekhez tartozó, miniszter által adományozható elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő és 
koordinációs feladatokat, amelynek keretében egységesíti, formailag ellenőrzi és felterjeszti a  családokért felelős 
stratégiai államtitkár, majd a  családokért felelős államtitkár jóváhagyására a  beérkezett javaslatokat, ezt követően 
továbbítja azokat az  Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztály részére, kezdeményezi továbbá irányukba 
az elismerések átadási ünnepségének szervezését,
b) ellátja a  szakmai helyettes államtitkárok, főosztályok által kezdeményezett állami kitüntetési indítványok 
összegyűjtésével kapcsolatos szervezési feladatokat, és felterjeszti az  indítványokat a családokért felelős stratégiai 
államtitkár, majd a  családokért felelős államtitkár jóváhagyására, ezt követően továbbítja azokat az  Intézményi 
Személyügyi és Gazdálkodási Főosztály számára,
c) a  Statútum 14.  § (1)  bekezdés 24–27.  pontjaiban rögzített feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek 
vonatkozásában javaslatot tesz a  miniszter által adományozható elismerésekről szóló miniszteri rendelet 
módosítására,
d) kapcsolatot tart a  családokért felelős stratégiai államtitkár szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok, 
intézmények és egyéb szervezetek vezetőivel.”

 20. Az SzMSz 2. függelék 29.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.2.1. A Családokért Felelős Koordinációs Főosztály
1. nyomon követi a  családokért felelős államtitkár és a  családokért felelős stratégiai államtitkár munkaszervezete 
által előkészített jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit az előkészítéstől a kihirdetésig, 
közzétételig,
2. véleményezteti a  családokért felelős államtitkár és a  családokért felelős stratégiai államtitkár feladat- és 
hatáskörével kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
3. egyeztetésre küldés, benyújtás érdekében megküldi a  jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár részére 
a  családokért felelős államtitkár és a  családokért felelős stratégiai államtitkár munkaszervezete által előkészített 
jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
4. feladatkörében eljárva részt vesz a közigazgatási koordinációban, így különösen kapcsolatot tart a jogi ügyekért 
felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel, különösen a  Jogi, Kodifikációs és 
Koordinációs Főosztállyal, más minisztériumokkal, a  Miniszterelnöki Kormányirodával, egyéb állami és nem állami 
szervekkel,
5. az  érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a  jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések 
egyeztetésén,
6. eseti jelleggel gondoskodik a kormányzati döntéshozói fórumok napirendjén szereplő előterjesztések, jelentések 
kapcsán felkészítő feljegyzések elkészítéséről, illetve beszerzéséről, valamint az  elkészült felkészítők családokért 
felelős államtitkár és a családokért felelős stratégiai államtitkár részére történő eljuttatásáról,
7. eseti jelleggel közreműködik a  több szervezeti egység feladatkörét érintő szakkérdésben a koordinált álláspont 
kialakításában,
8. közreműködik a  családokért felelős stratégiai államtitkár feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, 
költségvetési szervek, háttérintézmények és egyéb szervezetek működtetésével, humánerőforrás gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatellátásban,
9. közreműködik a  családokért felelős stratégiai államtitkár szakmai irányítása alatt álló gazdasági társaságok 
tevékenységét érintő utasítások előkészítésében,
10. közreműködik a  Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal, valamint a Társaságfelügyeleti Főosztállyal 
a  családokért felelős stratégiai államtitkár feladatköréhez kapcsolódó költségvetési szervek, gazdasági társaságok, 
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háttérintézmények tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási, adatszolgáltatási műveleteivel összefüggő feladatok 
végrehajtásában,
11. a  központi költségvetésnek az  állami vagyonnal kapcsolatos éves költségvetése, középtávú irányszámai, 
zárszámadása tekintetében a családokért felelős államtitkár és a családokért felelős stratégiai államtitkárhoz tartozó 
feladatkörben
a) közreműködik a  költségvetés és a  zárszámadás elkészítésében, részt vesz e  feladatok módszertanának 
a vagyonelemek sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,
b) a  költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan a  családokért felelős államtitkár és a  családokért felelős 
stratégiai államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében koordinálja és egyezteti a feladatkörébe 
tartozó előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, a normaszöveg-javaslatot, az összefoglaló számításokat, 
a szöveges és számszaki indoklásokat,
c) közreműködik a feladatkörébe tartozó előirányzatokat, azok szabályozását érintő munkákban,
d) együttműködik a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti 
egységekkel, különösen a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal.”

 21. Az SzMSz 2. függelék 29.3.3. pontja a következő h)–j) alponttal egészül ki:
(A Családokért Felelős Fejlesztéspolitikai Főosztály az  éves fejlesztési keretek és felhívások, valamint az  azokkal 
kapcsolatos mandátumok előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatai körében)
„h) a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok tekintetében részt vesz a szakpolitikai felelős 
által ellátandó feladatok végrehajtásában,
i) részt vesz az RRF terv kidolgozásában,
j) koordinálja az  RRF nemzeti forrásainak felhasználásához kapcsolódó „A Demográfia és köznevelés komponens” 
megvalósításához szükséges tervezési és végrehajtási feladatokat, együttműködve az  Emberi Erőforrások 
Minisztériumával és a Nemzeti Hatósággal.”

 22. Az SzMSz 2. függelék
a) 26.2.4. pont b) alpontjában az „intézményekkel” szövegrész helyébe az „intézményekkel kapcsolatban” szöveg,
b) 26.2.6.  pont 15.  alpontjában a  „Nemzeti Szociálpolitikai” szövegrész helyébe a  „Slachta Margit Nemzeti 

Szociálpolitikai” szöveg,
c) 26.3.3.  pont b)  alpontjában a  „rendelkezéseinek, valamint” szövegrész helyébe a  „rendelkezéseinek 

kidolgozásában, valamint” szöveg,
d) 26.4.1.  pont a) és b)  alpontjában, valamint 26.5.1.  pont a)  alpontjában a „jogszabályok” szövegrész helyébe 

a  „jogszabályokat” szöveg, valamint az  „eszközök szakmai javaslatát” szövegrész helyébe az  „eszközöket” 
szöveg,

e) 26.4.6. pont 26–27. alpontjában a „22.” szövegrész helyébe a „25.” szöveg,
f ) 26.5.2.  pont a)  alpontjában a  „Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok” szövegrész helyébe a  „területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatok” szöveg,
g) 26.5.3.  pont c)  alpontjában az  „a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény” szövegrész helyébe a „Gyvt.” szöveg,
h) 26.5.6. pont 8. alpontjában az „SZGYF-fel, valamint” szövegrész helyébe az „SZGYF-fel, és” szöveg,
i) 26.5.6. pont 21. alpontjában a „Kincstár” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg,
j) 29.3.2. pont b) alpontjában a „tárca nélküli miniszteri” szövegrész helyébe a „vezetői” szöveg,
k) 29.3.2.  pont d)  alpontjában a  „családokért felelős” szövegrész helyébe a  „Statútum 14.  § (1)  bekezdés 

24–27. pontjaiban rögzített” szöveg,
l) 29.3.3.  pont c)  alpontjában a  „Hatósággal” szövegrész helyébe a  „Hatóságokkal, valamint a  Nemzeti 

Hatósággal” szöveg,
m) 29.3.3.  pont d)  alpontjában az „az Irányító Hatóság” szövegrész helyébe az „az Irányító Hatóságok, valamint 

a Nemzeti Hatóság” szöveg
lép.
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 23. Hatályát veszti az SzMSz 2. függelék
a) 7/A. alcíme,
b) 10.3.1. pont l) alpontjában az „a családokért felelős tárca nélküli miniszter és” szövegrész,
c) 26.2.6. pont 14.7. alpontjában az „az” szövegrész,
d) 26.3.3. pont a) alpontjában az „európai uniós, valamint nemzetközi” szövegrész,
e) 26.4.6. pont 6. alpontjában a „tárca nélküli” szövegrészek,
f ) 26.5.6. pont 4. alpontja,
g) 27.2.7. pontjában a „tárca nélküli” szövegrész,
h) 28.1.2. pont c) alpontjában a „tárca nélküli miniszter, illetve a” szövegrész,
i) 28.2.3. pont d) alpontjában az „és felügyeli” szövegrész,
j) 28.2.6. pontjában a „családokért felelős tárca nélküli” és a „parlamenti” szövegrész,
k) 29.3.2. pont c) alpontjában az „a tárca nélküli miniszteri álláspont kialakításában,” szövegrész,
l) 33.4.2.  pont j)  alpontjában a  „XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet tekintetében a” 

szövegrész.

3. függelék a 3/2022. (II. 17.) MvM utasításhoz

 1. Az SzMSz 3. függelékében foglalt táblázat a következő 38–42. sorral egészül ki:

(A B

1
Irányító politikai felsővezető, közigazgatási 

államtitkár és helyettes államtitkár
Szervezeti egység)

38 1.8. Családokért Felelős Államtitkár 1.8.0.1. Családokért Felelős Államtitkári Titkárság
1.8.0.1.1. Családokért Felelős Igazgatási és Programszervezési 
Osztály
1.8.0.2. Családokért Felelős Parlamenti és Kommunikációs 
Főosztály
1.8.0.2.1. Családokért Felelős Parlamenti Osztály
1.8.0.2.2. Családokért Felelős Kommunikációs Osztály

39 1.8.1. Családpolitikáért Felelős 
Helyettes Államtitkár

1.8.1.1. Családpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 
1.8.1.2. Gyermekekért Felelős Főosztály 
1.8.1.2.1. Bölcsődékért Felelős Osztály 
1.8.1.2.2. Esélyteremtési Osztály 
1.8.1.3. Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály 
1.8.1.3.1. Idősügyi Osztály 
1.8.1.3.2. Nyugdíjbiztosítási Osztály 
1.8.1.4. Családügyi Támogatási Főosztály 
1.8.1.4.1. Családügyi Támogatási, Elszámolási és Koordinációs 
Osztály 
1.8.1.4.2. Családtámogatási Osztály 
1.8.1.5. Örökbefogadási és Nőpolitikai Főosztály 
1.8.1.5.1. Örökbefogadási Ügyek Osztálya 
1.8.1.5.2. Nőpolitikai Osztály

40 1.8.2. Fiatalokért Felelős Helyettes 
Államtitkár

1.8.2.1. Fiatalokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 
1.8.2.2. Fiatalokért Felelős Főosztály 
1.8.2.2.1. Ifjúságügyi Programok Osztálya 
1.8.2.2.2. Önkéntesügyi Osztály
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41 1.9. Családokért Felelős Stratégiai 
Államtitkár

1.9.0.1. Családokért Felelős Stratégiai Államtitkári Titkárság 
1.9.0.1.1. Családokért Felelős Kontrolling Osztály
1.9.0.1.2. Családokért Felelős Nemzetközi Osztály 
1.9.0.2. Családokért Felelős Stratégiai és Elemzési Főosztály 
1.9.0.2.1. Családokért Felelős Elemzési Osztály 
1.9.0.2.2. Családokért Felelős Jogszabály-előkészítési és Stratégiai 
Osztály
1.9.0.3. Tehetségekért Felelős Főosztály 
1.9.0.3.1. Tehetségügyi Programok Osztálya 
1.9.0.3.2. Tehetségügyi Támogatások Osztálya

42 1.9.1. Családügyi Koordinációért 
Felelős Helyettes Államtitkár

1.9.1.1. Családügyi Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság 
1.9.1.2. Családokért Felelős Koordinációs Főosztály 
1.9.1.2.1. Családokért Felelős Koordinációs Osztály 
1.9.1.2.2. Családokért Felelős Erőforrás Támogatási Osztály 
1.9.1.3. Családokért Felelős Fejlesztéspolitikai Főosztály 
1.9.1.3.1. Családokért Felelős Programtervezési Osztály 
1.9.1.3.2. Családokért Felelős Programtámogatási Osztály

 2. Hatályát veszti az SzMSz 3. függelékében foglalt táblázat 9–14. sora.

4. függelék a 3/2022. (II. 17.) MvM utasításhoz

 1. Az SzMSz 4. függelékében foglalt
a) I. Költségvetési szervek táblázat C:8 mezőjében a  „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész 

helyébe a „családokért felelős államtitkár” szöveg,
b) II. Alapítványok, közalapítványok táblázat D:8 mezőjében a  „családokért felelős tárca nélküli miniszter” 

szövegrész helyébe a „családokért felelős államtitkár” szöveg
lép.

 2. Hatályát veszti az  SzMSz 4. függelékében foglalt III. Gazdasági társaságok táblázat D:6 mezőjében a „családokért 
felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész.
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A belügyminiszter 3/2022. (II. 17.) BM utasítása  
egyes, a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottai és munkavállalói szociális 
és kegyeleti ellátásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva az alábbi 
utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ezen utasítás hatálya
a) a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek munkavállalóira,
b) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ munkavállalóira,
c) a rendvédelmi technikumok munkavállalóira, valamint
d) az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok közalkalmazottaira, valamint munkavállalóira
[az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: személyi állomány tagja] terjed ki.

 (2) Az 5. alcím tekintetében ezen utasítás hatálya kiterjed
a) a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek nyugállományba helyezett 

munkavállalóira,
b) a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek nyugállományba helyezett közalkalmazottaira,
c) a belügyminiszter vezetése vagy irányítása alatt álló szervek, valamint ezek jogelőd szerveinek 

nyugállományba helyezett
ca) a  köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselőkre és 

ügykezelőkre, valamint
cb) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselőre, 

kormányzati ügykezelőre, köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre.

2. §  Ezen utasítás alkalmazásában belügyi szerv a belügyminiszter vezetése vagy irányítása alatt álló szerv.

2. Szociális gondoskodás

3. § (1) A  belügyi szerv éves költségvetésében az  ezen utasításban meghatározott szociális és kegyeleti gondoskodás 
feladatainak pénzügyi fedezetére külön keretet köteles képezni, amely más célra nem használható fel. A  keret 
felhasználását időarányosan, legalább féléves bontásban ütemezni kell.

 (2) A  belügyminiszter által nyújtott pénzbeli támogatások és a  belügyminiszter hatáskörébe tartozó kegyeleti 
támogatások fedezetére a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében kell fedezetet biztosítani.

4. §  A személyi állomány tagja – szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján – a  költségvetési források által 
biztosított keret erejéig pénzbeli támogatásban részesíthető. A rászorultság egyedileg, a tényleges szociális helyzet 
figyelembevételével állapítható meg.

5. §  A 3. § (1) bekezdése szerinti keret terhére nyújtható pénzbeli támogatások:
a) szociális segély,
b) születési segély,
c) beiskolázási segély, valamint
d) temetési segély.

3. Pénzbeli támogatások

6. § (1) Szociális segélyben – súlyos anyagi megterheléssel járó családi vagy egyéb ok miatt – a  személyi állomány azon 
kedvezőtlen szociális helyzetbe került tagját lehet részesíteni, akinek jövedelemcsökkenés vagy váratlan nagy 
összegű kiadás miatt megélhetése, illetve életkörülményeinek fenntartása átmenetileg veszélybe került.

 (2) A  szociális segély egyszeri nettó összege nem haladhatja meg a  központi költségvetésről szóló törvény által 
megállapított köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) kétszeresét. Az  ugyanazon személynek 
juttatott szociális segély éves nettó összege nem lehet több, mint az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.
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7. § (1) Születési segélyben kell részesíteni a személyi állomány azon tagját, akinek gyermeke született és annak ellátásáról, 
neveléséről saját háztartásában gondoskodik.

 (2) A születési segély nettó összege – a szociális helyzettől függően – gyermekenként legalább az illetményalap 50%-a, 
de nem haladhatja meg az illetményalap kétszeresének megfelelő összeget.

8. § (1) A  személyi állomány tagja a  tankötelezettség alapján oktatásban részt vevő, illetve középfokú oktatási intézmény 
nappali munkarend szerint tanuló, vele egy háztartásban élő gyermeke – ideértve a  nevelt gyermeket is – után 
beiskolázási segélyben részesíthető.

 (2) Beiskolázási segélyben kell részesíteni, ha az (1) bekezdésben írt feltételeknek megfelel
a) a személyi állomány három vagy több gyermeket nevelő tagját,
b) a személyi állomány fogyatékkal élő gyermeket, emelt összegű családi pótlékra jogosult, továbbá tartósan 

beteg gyermeket nevelő tagját, valamint
c) a személyi állomány gyermekét egyedül nevelő tagját.

 (3) A beiskolázási segély legkisebb nettó összege gyermekenként az  illetményalap 30%-a, legnagyobb nettó összege 
pedig gyermekenként az illetményalap 50%-a.

9. § (1) A személyi állomány tagja a közeli hozzátartozója vagy más olyan hozzátartozója halála esetén, akinek eltartására 
kötelezett volt, szociális helyzetének figyelembevételével temetési segélyben részesíthető, feltéve, ha nem részesült 
más szervtől temetés jogcímén segélyben.

 (2) Temetési segélyben részesíthető a személyi állomány elhunyt tagjának házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, ezek 
hiányában más hozzátartozója is, ha a temetéssel járó kiadások elsődlegesen rá hárulnak, és az elhunyt nem került 
ezen utasítás szerint minősítésre.

 (3) Csak különösen indokolt esetben folyósítható temetési segély akkor, ha a  belügyi szerv a  temetés költségeit 
legalább 50%-ban átvállalta.

 (4) A  temetési segély legkisebb nettó összege az  illetményalap mértékének megfelelő összeg, de legfeljebb 
az illetményalap kétszeresének megfelelő összeg lehet.

10. § (1) A  pénzbeli támogatások elbírálásánál és folyósításánál a  hasonló szociális helyzetben lévők esetén előnyben kell 
részesíteni
a) a személyi állomány három vagy több gyermeket, illetve gyermekét egyedül nevelő tagját,
b) a  személyi állomány fogyatékkal élő, emelt összegű családi pótlékra jogosult, továbbá tartósan beteg 

gyermeket nevelő tagját,
c) azt, akinek rokkantságát, megváltozott munkaképességű személyek ellátását foglalkozási megbetegedés 

vagy munkabaleset miatt állapították meg,
d) a foglalkozási megbetegedésben vagy munkabalesetben elhunytak hozzátartozóit, valamint
e) a közszolgálat halottjának özvegyét és árváit.

 (2) A  pénzbeli támogatások legmagasabb összegétől a  belügyminiszter a  részére biztosított keret terhére – indokolt 
esetben – eltérhet.

11. §  A pénzbeli támogatásokat terhelő közterheket a belügyi szerv 3. § (1) bekezdése szerinti keretéből kell fedezni.

12. §  Pénzbeli támogatásban csak az  a  személy részesíthető, aki szociális helyzetének megítéléséhez, a  belügyi szervet 
terhelő befizetések elszámolásához szükséges személyes adatokat a  valóságnak megfelelően rendelkezésre 
bocsátja, igazolja és azok kezeléséhez hozzájárul.

4. A szociális bizottság

13. § (1) Az  önálló költségvetéssel rendelkező belügyi szervnél – a  személyi állománnyal kapcsolatos szociális és kegyeleti 
feladatok körültekintő végrehajtásának elősegítésére – véleményező és javaslattevő jogkörrel a  belügyi szerv 
vezetője mellett működő szociális bizottságot kell létrehozni.

 (2) A  szociális bizottság ügyrendjét – a  belügyi szerv sajátosságainak megfelelően – a  bizottság alakítja ki, amelyet 
a belügyi szerv vezetője hagy jóvá.
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14. § (1) A  szociális bizottságot a  belügyi szerv létszámától és működési sajátosságaitól függően 5–15 fővel kell létrehozni 
és működtetni. A szociális bizottság tagjainak kétharmadát az érdekképviseleti szervek jelölése alapján, a szociális 
bizottság tagjainak további egyharmadát pedig saját hatáskörében a belügyi szerv vezetője nevezi ki.

 (2) A  szociális bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A  titkári teendőket a  belügyi szerv által delegált 
egyik  tag látja el. A  bizottság tagjai visszahívhatók. A  megüresedett helyek betöltésére a  bizottság elnöke 
– az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – intézkedik.

 (3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerv 
esetében ezen utasítás vonatkozásában szociális bizottságként a  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres 
szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással 
kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint megalakított szociális 
bizottság jár el.

15. § (1) A  belügyi szerv vezetője a  személyi állományt érintő szociális és kegyeleti intézkedést csak a  szociális bizottság 
véleményének kikérése után hozhat. A  szociális bizottság javaslatától, véleményétől eltérő pénzbeli támogatásról 
szóló döntést a szerv vezetőjének indokolnia kell.

 (2) A  belügyminiszter hatáskörébe tartozó szociális és kegyeleti ügyekben az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérőn 
a szociális bizottság javaslatától való eltérést nem kell indokolni.

5. Kegyeleti gondoskodás

16. §  A kegyelet méltó kifejezéseként az elhunytat érdemei, életútja alapján lehet minősíteni.

17. § (1) A Belügyminisztérium halottjává lehet nyilvánítani azt az elhunyt
a) nyugállományba helyezett köztisztviselőt vagy
b) nyugállományba helyezett közalkalmazottat
aki huzamosabb időn át nagy felelősséggel járó beosztásban kimagasló érdemeket szerzett.

 (2) Az elhunyt (1) bekezdés szerinti minősítésére a belügyminiszter jogosult.
 (3) A Belügyminisztérium halottja részére – a közeli hozzátartozó beleegyezésével – síremlék állítható.

18. § (1) A  közszolgálat halottjává lehet nyilvánítani azt az  elhunyt nyugállományba helyezett köztisztviselőt, aki hosszabb 
időn át feladatait átlag feletti eredményességgel látta el, és jelentősen hozzájárult a  belügyi szerv eredményes 
működéséhez.

 (2) Az  elhunyt (1)  bekezdés szerinti minősítésére a  Belügyminisztérium esetében a  közigazgatási államtitkár, 
a belügyminiszter irányítása alá tartozó belügyi szerv tekintetében a belügyi szerv vezetője jogosult.

19. § (1) A belügyi szervezeti egység halottjává lehet nyilvánítani azt az elhunyt
a) közalkalmazottat,
b) nyugállományba helyezett közalkalmazottat,
c) nyugállományba helyezett köztisztviselőt,
d) munkavállalót vagy
e) nyugállományba helyezett munkavállalót
aki a 17. vagy a 18. § szerint nem minősíthető.

 (2) Az elhunyt (1) bekezdés szerinti minősítésére a belügyi szerv szervezeti egységének vezetője jogosult.

20. §  A kegyeleti gondoskodással kapcsolatos kiadásokra vonatkozó normákat és az  elszámolás rendjét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

21. §  Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

22. § (1) Ezen utasítás rendelkezéseit az utasítás hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
 (2) Ezen utasítás nyugállományba helyezettekre vonatkozó rendelkezését a  belügyminiszter által irányított szervek 

köztisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói szociális és kegyeleti ellátásáról szóló 47/2001. (BK 24.) BM utasítás 
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hatálybalépését megelőzően a belügyi szervektől nyugdíjazott kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottakra is 
alkalmazni kell.

23. §  Hatályát veszti a belügyminiszter által irányított szervek köztisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói szociális 
és kegyeleti ellátásáról szóló 47/2001. (BK 24.) BM utasítás.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 3/2022. (II. 17.) BM utasításhoz

I. KEGYELETI KIADÁSKÉNT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGNORMÁK

 1. Halottszállítás költsége
A temetőn kívüli helyi és helyközi szállítás számlával igazolt összege. E szállítási költség – a temetőn belüli szállítást 
kivéve – nem terheli a 3. pont szerinti szolgáltatási költségeket.

 2. Sírhelyköltség
2.1. A  sírhely (urnasírhely, urnafülke) költségeit a  ténylegesen felmerült, számlával igazolt, legfeljebb azonban 

az illetményalap kétszeresének megfelelő összeg képezi.
2.2. Templomban vagy kápolnában elhelyezett urnasírhely (urnakripta) esetén a számla szerinti összeg, legfeljebb 

azonban az illetményalap kétszeresének megfelelő összeg.
2.3. Kettős sírhely (többes urnasírhely) váltása esetén az  egy sírhelyre eső, de legfeljebb a  2.1.  alpont szerint 

maximált összeg.
 3. Szolgáltatási költségek és kellékek

Számlával igazolt, legfeljebb azonban az illetményalap négyszeresének megfelelő összeg.
 4. Síremlékállítás költsége

Számlával igazolt, legfeljebb azonban az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

II. A KEGYELETI KÖLTSÉGNORMÁT NEM TERHELŐ KIADÁSOK

 1. Koszorúköltségek
a) a Belügyminisztérium és a közszolgálat halottja temetésén legfeljebb 2 db koszorú,
b) szervezeti egység halottja és nem minősített elhunyt temetésén 1 db koszorú,
c) síremlékavatáskor, megemlékezésekkor 1 db koszorú.

 2. Gyászközlemény költsége a  Belügyminisztérium és a  közszolgálat halottja temetése esetén a  sajtóban történő 
közzétételének számla szerinti összege.

III. A KEGYELETI KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJE

 1. A  kegyeleti költségeket a  szolgáltató által kiállított, eredeti számla alapján teljes összegben kell téríteni 
a 17. és a 18. § szerint minősített elhunyt esetében.

 2. A  kegyeleti költségeket a  szolgáltató által kiállított, eredeti számla alapján 50%-ban kell téríteni – a  19.  § szerint 
minősített és a nem minősített elhunytak esetében – a halottszállításra, a sírhelyköltségre, valamint a szolgáltatási 
költségekre és a kellékekre írt korlátozások figyelembevételével.
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A belügyminiszter 4/2022. (II. 17.) BM utasítása  
a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás eljárási rendjéről, valamint a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás megállapításai elleni jogorvoslat esetén követendő eljárásról szóló 
24/2015. (IX. 14.) BM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
–  a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglaltakra figyelemmel – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás eljárási rendjéről, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés 
és a  felülvizsgálati eljárás megállapításai elleni jogorvoslat esetén követendő eljárásról szóló 24/2015. (IX. 14.) 
BM utasítás 11. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter irányítása alatt álló másik szolgálat folytatja le)
„c) a  szolgálat saját állománya tekintetében az  ellenőrzés lefolytatására feladatköre alapján jogosult szervezeti 
egység vezetőjének, valamint e  szervezeti egység nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat végző 
állománya tagjának, továbbá”
(ellenőrzését.)

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A honvédelmi miniszter 6/2022. (II. 17.) HM utasítása  
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Az  utasítás hatálya a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre terjed ki.

2. §  Az  utasítás 1.  mellékleteként kiadom a  Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.

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

4. §  Hatályát veszti a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 
4/2019. (I. 31.) HM utasítás.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 6/2022. (II. 17.) HM utasításhoz

A HONVÉDELMI KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. Értelmező rendelkezések

 1. E szabályzat alkalmazásában
a) beavatkozó szervezet: a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt és felkészített szervezet,
b) felkészülés és megelőzés időszaka: a  veszélyhelyzettől, illetve bekövetkezésének veszélyétől mentes időszak, 

amikor a  védekezésben részvételre, illetve közreműködésre tervezett szervezetek felkészítést, kiképzést, 
begyakorlást hajtanak végre,

c) helyreállítás időszaka: a közvetlen életveszély, illetve a vagyontárgyak megrongálódásának időszakát követő 
időszak, melynek során a  hosszú távú következmények felszámolása és az  eredeti helyzet visszaállítása 
történik,

d) katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni 
a  katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ez  által veszélyezteti az  emberi egészséget, 
környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot,

e) katasztrófavédelmi készenléti fokozat: a katasztrófavédelmi riasztás utáni tevékenységi rendet fokozatonként 
meghatározó rendszabályok összessége,

f ) katonai körzet: a  Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR) területalapú feladat-
végrehajtásának földrajzi alapegysége, amelyen belül a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) végrehajtja 
katasztrófavédelmi tevékenységét,

g) veszélyeztetett szervezet: a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével azon honvédelmi szervezet, 
melynek elhelyezkedése, feladatai vagy tevékenysége következtében katasztrófa bekövetkezésének 
következményei közvetlenül vagy közvetett módon veszélyeztetnek,

h) védekezés időszaka: azon időszak, amikor a  katasztrófa vagy annak veszélye miatt a  károk keletkezésének 
megelőzése, elhárítása vagy a  következmények felszámolása szükségessé teszi az  MH közreműködését, 
a HKR egészének vagy egyes elemeinek aktivizálását.

 2. A katasztrófák típusai:
a) természeti (elemi) csapásokkal – különösen vizek áradása, rendkívüli időjárási helyzet, földrengés – 

összefüggő katasztrófa,
b) nukleáris tevékenységgel összefüggő katasztrófák, ezen belül hazai nukleáris, illetve radioaktív anyagokat 

tartalmazó és tároló létesítményeknél, a  nukleáris és radioaktív anyagok szállításakor, az  ország területén 
kívül és nukleáris energiaforrással rendelkező űrobjektumok földre való visszatérésekor bekövetkező 
katasztrófa,

c) ipari, vegyipari anyagok alkalmazásával összefüggő katasztrófa,
d) veszélyhelyzeti szintet elérő közlekedési – légi, közúti, vasúti, vízi – baleset,
e) járványügyi katasztrófa,
f ) tömeges migráció által okozott humanitárius katasztrófa és
g) a  fenti felsorolásba nem tartozó minden olyan, a  veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e  helyzet 

kihirdetésének szintjét el nem érő olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi 
értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy 
mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a  kár megelőzése, elhárítása vagy a  következmények felszámolása 
meghaladja az  erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, 
és  különleges intézkedések bevezetését, valamint az  önkormányzatok és az  állami szervek folyamatos és 
szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.

2. A HKR rendeltetése, általános feladatai és szervezeti felépítése

 3. A HKR rendeltetése:
a) a honvédelmi ágazaton belül bekövetkező veszélyhelyzet kialakulásának, valamint súlyos szerencsétlenség, 

baleset bekövetkezésének megelőzése, a  veszélyeztetett személyi állomány, vagyontárgyak megóvása, 
mentése,
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b) az  országos katasztrófavédelmi rendszer keretén belül a  katasztrófavédelemre rendelt szervekkel 
együttműködve, a  felkészített honvédségi erőkkel és eszközökkel közreműködés a  katasztrófák károsító 
hatásai elleni védekezésben, illetve a helyreállításban és

c) felkérés esetén – a  vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek között – részvétel a  nemzetközi 
katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

 4.  A HKR elemeit biztosító kijelölt honvédelmi szervezetek a felkészülés és megelőzés időszakában
a) kidolgozzák, naprakészen tartják a  HKR felépítését, működését meghatározó jogszabályokat, közjogi 

szervezetszabályozó eszközöket, egyéb szabályozókat, így különösen a  HKR Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, az  MH Katasztrófavédelmi Tervét (a továbbiakban: MH KT), a  Katasztrófavédelmi Alkalmazási 
Terveket (a továbbiakban: KAT),

b) feldolgozzák, elemzik és értékelik a korábbi közreműködés tapasztalatait,
c) kijelölik, felkészítik, kiképezik a végrehajtó erőket, biztosítják alkalmazhatóságukat és készenlétüket,
d) nyilvántartják a  katasztrófaveszélyes létesítményeket, kidolgozzák, végrehajtják és betartatják az  előírt 

biztonsági követelményeket és védelmi intézkedéseket,
e) katasztrófavédelmi gyakorlatokat terveznek, hajtanak végre, és
f ) együttműködnek a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel.

 5.  A HKR aktivizált elemei a katasztrófaveszély időszakában
a) a katasztrófával kapcsolatos információkat gyűjtenek, azokat elemzik, értékelik,
b) kidolgozzák a katasztrófaveszély típusának megfelelő műveleti elgondolást,
c)  pontosítják az alkalmazásra tervezett munkacsoportokat, ellenőrzik az erőket és eszközöket,
d) meghatározott készenléti fokozatba helyezik a közreműködésre tervezett erőket,
e) felkérés esetén együttműködnek az adott veszélyhelyzetre vonatkozó országos szintű tervek kidolgozásában, 

pontosításában, és
f ) a kialakult helyzet függvényében biztosítják az erők kirendelését.

 6.  A HKR aktivizált elemei a védekezés időszakában
a) védik és mentik a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a  HM szervezetek és az  MH személyi 

állományát, anyagi javait,
b) közreműködnek a  katasztrófák károsító hatásai elleni védekezésben, valamint a  következményeinek 

felszámolásában, és
c) felkérés, kormánydöntés esetén részt vesznek a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

 7.  A HKR aktivizált elemei a helyreállítás időszakában a Kormány döntése, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság (a továbbiakban: KKB) vagy a  KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja (a továbbiakban: NVK), 
a  védelmi igazgatási szervek felkérésére, a  honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vagy 
a  Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) döntése alapján, az  MH speciális képességeinek 
igénybevételével közreműködnek a katasztrófák következményeinek hosszú távú felszámolásában.

 8.  A HKR elemei:
8.1. A HKR-nek a HM-beli feladatokat ellátó eleme a HM Honvédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: HM HOT).
8.2. Az MH-n belül:

a) az  MH felső szintű vezetési elemeként működő Magyar Honvédség Parancsnoksága 
(a továbbiakban: MHP) Integrált Műveleti Központ (a továbbiakban: IMK),

b) középszintű vezetési elemként az operatív csoport,
c) alsó szintű vezetési feladatokat ellátó helyi vezetési elem,
d) a végrehajtó erők,
e) az Ágazati Információs Központ (a továbbiakban: ÁIK) és
f ) a Járványügyi Védekezési Csoport (a továbbiakban: JVCS).

 9.  A HM HOT működésének időszakában
a) kidolgozza a  HM HOÁT KKB-ban való képviseletével összefüggő, a  honvédelmi ágazatra háruló feladatok 

végrehajtásához szükséges előterjesztéseket,
b) előkészíti a miniszter és a HM HOÁT döntéseit,
c) a HM HOÁT által meghatározottak szerint koordinálja a minisztériumi szintű feladatok végrehajtását,
d) a  HM nevében, a  HM Védelmi Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: HM VIF) bevonásával folyamatosan 

együttműködik a védelmi igazgatás területi szerveivel, valamint a KKB NVK-val, melyen keresztül kapcsolatot 
tart a  védekezésben érintett központi államigazgatási szervekkel és a  honvédelemben közreműködő 
szervekkel,
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e) gyűjti és elemzi a várható és a kialakult helyzettel kapcsolatos információkat,
f ) végzi a  HM és az  MH katasztrófák elleni védekezésben való közreműködésével kapcsolatos HM-en belüli, 

továbbá a HM-en kívüli minisztériumi szintű koordinációt,
g) közreműködik a  védelmi igazgatás területi szerveinek hatáskörébe utalt döntések előkészítésében és 

végrehajtásában,
h) ágazati szakértőt biztosít a KKB NVK-ba, és
i) folyamatosan együttműködik az  MHP IMK-val, és visszaellenőrzés által pontosított információkkal látja el 

az MHP IMK-t az MH védekezésben való közreműködésével kapcsolatos igények vonatkozásában.
 10.  A HM HOT vezetője a HM HOÁT, aki kijelölt váltásvezetők útján vezeti a HM HOT-ot.
 11.  Az  MHP IMK részleges vagy teljes állománnyal az  MH PK intézkedése alapján, a  HM HOÁT egyidejű tájékoztatása 

mellett kerül aktivizálásra.
 12.  Az  operatív csoport, az  ÁIK és a  JVCS felépítését, részletes feladatait, összetételét a  megalakításukra kötelezett 

szervezet parancsnoka a KAT-ban rögzíti.
 13.  Az operatív csoport a katasztrófa időszakában az MHP IMK irányítása alapján az alárendeltségében lévő honvédségi 

szervezetek helyi vezetési eleme útján vagy közvetlenül vezeti a végrehajtó erőket.
 14.  Az operatív csoport megalakítására kötelezett honvédségi szervezetek részére katonai körzetek jelölhetők ki.
 15.  A  helyi vezetési elem a  HKR végrehajtó szintű, katonai vezetési feladatokat ellátó eleme, amelynek feladata 

az  elöljáró operatív csoport vagy az  MHP IMK közvetlen irányítása alatt a  védekezés időszakában 
az alárendeltségébe tartozó végrehajtó erők közvetlen vezetése.

 16.  A végrehajtó erők a  feladat-végrehajtásra kijelölt és felkészített erők, munkacsoportok, melyek a HKR aktivizálását 
követően végzik különösen a várható következmények előrejelzését, megelőzését, közreműködnek a védekezésben, 
a következmények felszámolásában és a helyreállításban.

 17.  Nukleáris, vegyi és biológiai veszélyhelyzetben az  MHP IMK döntéseinek szakmai megalapozása és a  közvetlenül 
veszélyeztetett honvédelmi szervezetek azonnali értesítése érdekében az MH ÁIK-ot működtet.

 18.  Az MH JVCS a járvány okozta katasztrófa időszakában szakmai testületként működik és javaslatot tesz az MHP IMK 
útján az MH PK részére a szükséges járványügyi intézkedésekre.

3. Feladatok a védekezés időszakában

 19.  Az operatív csoport feladatai:
a) az  MHP IMK irányítása alapján közvetlenül vagy a  helyi vezetési elemen keresztül vezeti az  alárendelt 

végrehajtó erőket,
b) információkat gyűjt, elemez és továbbítja azt az MHP IMK részére,
c) a védekezési feladatok befejezése után irányítja az alárendelt erők visszatelepítését, és
d) értékeli a végrehajtást, elkészíti az összefoglaló jelentést, összegyűjti és elemzi a tapasztalatokat, javaslatokat 

terjeszt fel a szükségesnek ítélt változtatásokról a döntésre jogosult vezetőnek.
 20.  A végrehajtó erők feladatai:

a) közreműködés az  MHP IMK, az  elöljáró operatív csoport, valamint a  helyi vezetési elem feladatszabása 
alapján a katasztrófák elleni védekezésben,

b) nukleáris, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére ellenőrző és jelző szervezet működtetése, 
mérési adatok folyamatos szolgáltatása Magyarország területén a  gamma háttérsugárzás szintjéről, helyi 
riasztás adása veszélyes ipari anyag jelenléte esetén, adatszolgáltatás a  nukleáris és vegyi katasztrófák 
értékeléséhez és

c) arra vonatkozó döntés esetén közreműködés a nemzetközi segítségnyújtásban.
 21.  Az  MH Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer HKR-be kijelölt elemei közreműködnek 

a  HKR  feladataiban, katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet esetén vegyi és sugárzási adatokat szolgáltatnak 
az MHP IMK részére a Magyarország területén kialakult esetleges vegyi és sugár helyzetről.

 22.  A végrehajtó erők munkacsoportjai felépítését, feladataikat és képességeiket az MH KT rögzíti.
 23.  A  katasztrófavédelmi tevékenység során, szükség esetén az  MHP IMK parancsnok vagy az  operatív csoportot 

működtető szervezet vezetőjének javaslata alapján a  HKR-be kijelölt végrehajtó erőkből előzetesen kialakított 
munkacsoportoktól eltérő végrehajtó szervezetek is kialakíthatók, és felkészítés után alkalmazhatók.

 24.  A  katasztrófavédelmi tevékenységet végző katonai erők sem polgári, sem más szerv alárendeltségébe nem 
kerülnek, vezetésük az MH Művelet Vezetési Rendszere (a továbbiakban: MH MVR) vezetési rendje szerint történik. 
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A  katasztrófavédelmi munkák helyszínén a  katonai végrehajtó erők szakmai feladatait a  helyi védelemvezető 
határozza meg a kirendelt végrehajtó erők parancsnokai útján.

 25.  A feladatok végrehajtásában csak a kijelölt és felkészített, munkavédelmi oktatásban részesített, a szükséges egyéni 
védőeszközökkel, egészségvédelmi felszereléssel ellátott erők vehetnek részt.

 26.  Ha a  kialakult helyzet az  igénybevételt nem indokolja, azonban a  fokozott alkalmazási készség elérése indokolt, 
az MH PK a kijelölt erők részére ideiglenes készenléti szolgálatot rendelhet el.

 27.  A HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály (a továbbiakban: HM KIVF) meghatározott állományának ügyeleti 
és készenléti szolgálatba vezénylésével részt vesz a  HM HOT munkájában, továbbá biztosítja a  HM HOT 
működésének infrastrukturális feltételeit.

 28.  A  HM VIF meghatározott állományának ügyeleti és készenléti szolgálatba vezénylésével részt vesz a  HM HOT 
munkájában.

 29.  A  HM és az  MH kommunikációs tevékenységéért felelős szervei az  egységes kormányzati kommunikáció alapján, 
egymással összehangoltan végzik a HKR-hez kapcsolódó saját hatáskörükbe tartozó kommunikációs feladatokat.

 30.  Az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HDMCSF) működteti az MHP IMK-t, és meghatározott 
állományával részt vesz az MHP IMK munkájában.

 31.  Az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK)
a) az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben és az  MH KT-ban 

meghatározottak alapján ellátja a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatait,
b) az  MHP IMK útján végrehajtja a  katasztrófavédelmi feladatok egészségügyi biztosítását, felügyeli 

a közreműködő állomány munkafeltételeit,
c) működteti az MH EK operatív csoportját, és
d) a  JVCS beavatkozást szükségessé tevő járványügyi helyzetek esetén végzi az  MH KT-ban részére 

meghatározott közegészségügyi-járványügyi feladatokat, melynek keretében működteti a JVCS-t.
 32.  Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH TTP)

a) működteti az MH TTP operatív csoportot, végrehajtja a 20. pontban meghatározott feladatokat,
b) az MHP IMK intézkedése alapján irányítja a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt munkacsoportok központi 

logisztikai támogatását,
c) az  MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség vonatkozó feladatszabása alapján tervezi, szervezi, 

szükség esetén végrehajtja a  katasztrófavédelmi feladat logisztikai támogatásához szükséges beszerzési 
feladatokat,

d) végzi a katasztrófavédelmi feladatokkal összefüggésben más tárcáktól, civil szervezetektől és szolgáltatóktól 
érkező felajánlások engedélyeztetési eljárását, és meghatározza az  átvétel szakmai követelményeit és 
feladatait,

e) az MH Geoinformációs Szolgálat mint alárendeltje által geoinformációs, térképészeti, valamint meteorológiai 
adatokat biztosít a katasztrófák elleni védelem megszervezéséhez,

f ) az  MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (a továbbiakban: MH GAVIK) mint alárendeltje által 
működteti az ÁIK-ot, és

g) az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság mint alárendeltje által végzi a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet 248. § (3) bekezdésében foglalt szakfeladatokat.

 33.  Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) működteti az MH BHD operatív 
csoportját, végrehajtja a 20. pontban meghatározott feladatokat, valamint tervezi, szervezi és végrehajtja a HM HOT 
és az MHP IMK működésének valós biztosítási feladatait, különösen a híradó-informatikai, élelmezési és pihentetési 
feladatokat.

4. Feladatok a felkészülés és megelőzés időszakában

 34.  Az MH PK kijelöli
a) az operatív csoport működtetésére kötelezett honvédségi szervezeteket,
b) a katonai körzeteket,
c) azok bázislaktanyáit,
d) a kijelölt katonai körzetekben végrehajtott katasztrófavédelmi közreműködési feladatokat vezető honvédségi 

szervezeteket és
e) a munkacsoportokat, valamint az azok megalakításáért felelős honvédségi szervezeteket.
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 35.  A HM KIVF
a) felelős a katasztrófavédelemről szóló és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 82. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendelet tervezetének szakmai 
előkészítéséért – a  HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti 
egysége bevonásával –,

b) előkészíti a HKR Szervezeti és Működési Szabályzatát,
c) előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a  HKR költségvetési előirányzatai felhasználására vonatkozó 

irányelveket, a katasztrófavédelmi elemi költségvetést, valamint a hozzá kapcsolódó éves beszerzési tervet,
d) végzi a  HKR fenntartására és fejlesztésére fordítandó költségvetési előirányzat elosztásának szakmai 

koordinációját, éves tervezési, továbbá annak időarányos felhasználása ellenőrzési feladatait, valamint 
az azzal kapcsolatos HM és MH közötti koordinációs feladatokat,

e) tervezi és végrehajtja a HM HOT-ba vezényelhető állomány katasztrófavédelmi szakmai felkészítését,
f ) koordinálja a  KKB-val és annak szerveivel való kapcsolattartást, képviseli a  HM-et a  katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos országos és nemzetközi rendezvényeken,
g) végzi a  katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésének és végrehajtásának minisztériumi szintű koordinációs 

feladatait,
h) koordinálja a HM HOÁT KKB tagságából adódó honvédelmi ágazati katasztrófavédelmi feladatokat, és
i) biztosítja a  HM HOT és a  katasztrófavédelmi feladatokban való honvédségi közreműködés minisztériumi 

feladatait végző válságkezelési csoport működtetéséhez szükséges feltételeket.
 36.  A HM VIF

a) koordinálja a HM HOÁT KKB tagságából adódó védelmi igazgatási feladatokat,
b) szakmai segítséget nyújt a védelmi igazgatás területi szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához,
c) a  katasztrófavédelmi szervekkel együttműködve részt vesz a  védelmi igazgatás területi szerveinek elnökei 

részére szervezett komplex védelmi igazgatási továbbképzések megszervezésében, végrehajtásában,
d) javaslatot tesz a  HM HOÁT részére a  központi államigazgatási szervekkel való védelmi igazgatási szakmai 

kapcsolattartás rendjére,
e) meghatározott állományának készenléti vagy ügyeleti szolgálatba vezénylésével biztosítja a  HM HOT 

aktivizálhatóságát és annak működését, és
f ) közreműködik a  HM HOT-ba vezényelhető állomány katasztrófavédelmi szempontú védelmi igazgatási 

szakmai felkészítésében.
 37.  A HM Hatósági Főosztály (a továbbiakban: HM HF)

a) nyilvántartja az ágazati objektumok veszélyességi minősítését,
b) működteti a  veszélyes anyag és veszélyes objektum nyilvántartó adatbázist, amelynek felhasználhatóságát 

biztosítja az MHP HDMCSF és az MH GAVIK részére, és
c) közreműködik a Kat. 82. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendelet szakmai előkészítésében.

 38.  Az MHP HDMCSF
a) összeállítja az  MH KT-t és irányítja az  operatív csoport megalakítására kötelezett honvédségi szervezetek 

KAT-jainak kidolgozását,
b) részt vesz a katasztrófavédelmi gyakorlatok előkészítésében és levezetésében,
c) összehangolja a  más magasabb szintű parancsnokság, az  MH PK közvetlen alárendeltségébe tartozó 

szervezetek és a végrehajtó erők katasztrófavédelemmel kapcsolatos operatív tervező és kidolgozó munkáját, 
irányítja azok katasztrófavédelmi felkészítését,

d) biztosítja az MHP IMK riasztási, aktivizálási feltételeit,
e) szervezi és végrehajtja a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erők felkészítésének, készenlétének, továbbá 

felkészültségének ellenőrzését, és
f ) előkészíti, valamint levezeti az MHP IMK katasztrófavédelmi feladatokra történő szakmai felkészítését.

 39.  Az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség
a) kidolgozza és kiadja a HKR infokommunikációs és információvédelmi támogatására vonatkozó szakutasítást,
b) eljár a HKR feladatok stratégiai szintű irányításának és végrehajtásának szakterületi kérdéseiben, és
c) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek ellenőrzésében.

 40.  Az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség
a) meghatározza a  katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatási rendjét, a  haditechnikai, hadtáp, 

közlekedési és infrastrukturális biztosítás rendszerét,
b) kidolgozza és kiadja a HKR logisztikai támogatására vonatkozó szakutasítást,
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c) koordinálja a katasztrófavédelmi feladatokhoz kapcsolódó logisztikai felkészítések végrehajtását, a technikai 
eszközök felkészítésének rendjét, és

d) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek ellenőrzésében.
 41.  Az  MHP Haderőnemi Szemlélőség (logisztika) figyelemmel kíséri a  honvédségi szervezetek katasztrófavédelmi 

költségvetéseinek elkészítését és az előirányzatok felhasználását.
 42.  Az MH EK

a) biztosítja a HKR-be kijelölt egészségügyi munkacsoportjait, azok riasztásának és igénybevételének feltételeit, 
megtervezi és szervezi azok állományának felkészítését,

b) ellátja az MH KT-ban és a jogszabályokban meghatározott ellátási kötelezettségei szerinti feladatait,
c) szakmai felügyeletet gyakorol az  MH katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erői egészségügyi ellátása és 

egészségügyi tevékenysége felett,
d) kidolgozza és kiadja a HKR egészségügyi támogatására vonatkozó szakutasítást,
e) biztosítja az MH EK operatív csoport működési feltételeit, és
f ) biztosítja a JVCS működési feltételeit.

 43.  Az MH TTP
a) biztosítja az MH TTP operatív csoport működési feltételeit,
b) kiemelt figyelmet fordít az alárendeltségébe tartozó, veszélyes anyagot tároló objektumok védelmére,
c) kidolgozza a  szakmai követelményeket a  HKR logisztikai támogatásához szükséges (hadtáp, haditechnikai, 

katonai elhelyezési) központi készletek megalakítására, raktározására, frissítésére, kiadáshoz történő 
előkészítésére,

d) évente ellenőrzi a  készletteljességet és a  tárolás feltételeit, hatáskörében kezdeményezi a  szükséges 
beszerzéseket, és

e) javaslatot dolgoz ki az  MH szintű katasztrófavédelmi feladatok központi logisztikai támogatásának 
végrehajtására.

 44.  Az  MH BHD biztosítja az  MHP IMK riasztási, aktivizálási és működési feltételeit, valamint biztosítja az  MH BHD 
operatív csoport működési feltételeit, valamint végrehajtja a  katonai szervezetek igényei alapján az  EDR 
programozási szakfeladatokat és biztosítja a forgalmazáshoz szükséges adatokat.

 45.  Az operatív csoport megalakítására kötelezett honvédségi szervezetek
a) kidolgozzák a KAT-ot és a kapcsolódó szabályozókat,
b) hatáskörükben kijelölik a  katasztrófavédelmi munkacsoportok megalakításáért felelős honvédségi 

szervezeteket,
c) ellenőrzik a  végrehajtó erők kijelölését, felkészítését, okmányrendszereinek, anyagaiknak, riasztásuk és 

alkalmazásuk feltételeinek meglétét,
d) vezetik a végrehajtó erők katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervező és kidolgozó munkáját,
e) végrehajtják az operatív csoport állományának kijelölését, felkészítését, biztosítják annak riasztási, aktivizálási 

és működési feltételeit,
f ) felügyelik az alárendeltségükbe tartozó honvédségi szervezetek katasztrófavédelmi kiképzését,
g) részt vesznek a  katasztrófavédelmi gyakorlatok előkészítésében és levezetésében, elkészítik a  gyakorlatok 

parancsnokságszintű levezetési tervét,
h) felügyelik az alárendelt honvédségi szervezetek belső védelmi terveinek kidolgozását,
i) végrehajtják az  MH Információ Kapcsolati Rendszerben (a továbbiakban: IKR) és az  MH KT-ban rögzített 

adatszolgáltatási feladatokat, és
j) biztosítják az operatív csoport működési feltételeit.

 46.  A végrehajtó erőket biztosító honvédségi szervezetek
a) végrehajtják a HKR-be kijelölt erők kiképzését, katasztrófavédelmi felkészítést folytatnak,
b) megszervezik és végrehajtják a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erők, technikai eszközök felkészítését,
c) megszervezik a végrehajtó erők munkacsoportjait,
d) részt vesznek a tervezett katasztrófavédelmi gyakorlatokon,
e) elkészítik és rendszeresen pontosítják a katasztrófavédelemmel kapcsolatos adattáraikat, nyilvántartásaikat,
f ) biztosítják a HKR-be kijelölt erők és eszközök folyamatos alkalmazhatóságát,
g) folyamatosan ellenőrzik a katasztrófák megelőzését biztosító terveiket, a rendszabályok betartását,
h) kidolgozzák a saját katasztrófavédelmi tervüket, és arról szolgálati úton tájékoztatják az MHP HDMCSF-et és 

a segítségnyújtásra felkért külső helyi katasztrófavédelmi szerveket,
i) biztosítják a katasztrófavédelmi tervük végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit,
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j) végrehajtják az IKR-ben és az MH KT-ban rögzített adatszolgáltatási feladatokat, és
k) végrehajtják a  munkacsoportok érintett állományának infokommunikációs eszközökre történő felkészítését 

és forgalmi adatokkal történő ellátását.

5. A honvédelmi szervezetek tevékenysége őket érintő katasztrófaveszély esetén

 47.  A  honvédelmi ágazatot érintő súlyos szerencsétlenség, katasztrófa vagy katasztrófa veszélye esetén 
a veszélyeztetett szervezet vezetője vagy ügyeleti szolgálata
a) azonnal intézkedik a  személyek mentésére, az  életveszély elhárítására, a  technikai és anyagi eszközök 

mentésére, és
b) azonnal értesíti a  szolgálati elöljárót és az  elöljáró ügyeleti szolgálatot, valamint a  mentésben 

közreműködésre tervezett külső szerveket, szervezeteket, ha azok közreműködése szükséges.

6. A döntés-előkészítés rendje

 48.  Az MHP IMK, az operatív törzs, valamint a katasztrófák elleni védekezésre kijelölt honvédségi szervezet parancsnoka 
a  Kormány és a  KKB döntéseinek megfelelően, a  KKB NVK-n keresztül, valamint a  védelmi igazgatás területi 
szerveitől érkező igények, a  tárcán kívülről érkező információk, továbbá ezekkel egyidejűleg a  HM HOT által 
biztosított, visszaellenőrzött igények és információk feldolgozásával felméri a  rendelkezésre álló erők, eszközök, 
anyagi készletek alapján az igények kielégíthetőségének fokát, valamint azok MH általi teljesíthetőségét.

 49.  A  minisztériumi felső vezetők döntéseinek szakmai megalapozása érdekében a  HM HOT az  MHP IMK-val 
együttműködésben javaslatokat dolgoz ki.

 50.  Az  MH PK döntéseinek szakmai megalapozása érdekében az  MHP IMK – szükség esetén az  operatív csoport, 
a JVCS és az ÁIK bevonásával – javaslatokat dolgoz ki.

 51.  Az  MH PK hatáskörét meghaladó mértékű igénybevétel esetén az  MHP IMK parancsnoka az  MH PK előzetes 
jóváhagyásával, a HM HOT útján végzi a miniszteri szintű döntés előkészítését.

 52.  Az  MHP IMK miniszteri szintű döntésre vonatkozó javaslata tartalmazza a  feladatok végrehajtásának sorrendjét, 
időszükségletét, a  kiképzett bevonható erők nagyságát, alkalmazásának helyét és időtartamát, a  tartalékképzés 
mértékét, a  még bevonható erők, eszközök, anyagi készletek nagyságát, elhelyezkedését, összevonásának, 
ellátásának lehetőségét a várható alkalmazás körzetében.

 53.  A döntés-előkészítéshez szükséges információk áramlása a HKR speciális irányítási-vezetési struktúrájának és döntési 
szintjeinek megfelelően történik.

 54.  Elvárás a  végrehajtó erőktől és a  más magasabb szintű vezetési elemektől a  beérkező információk gyűjtése és 
megfelelő szelektálása annak érdekében, hogy a döntések a megfelelő jogkörrel rendelkező legalacsonyabb szinten 
szülessenek meg, és a  magasabb szintű vezetési elemek részére csak a  részükre releváns információk, valamint 
az alsóbb döntési szintek hatásköreit meghaladó kérések kerüljenek továbbításra.

7. Együttműködés és kapcsolattartás rendje

 55.  Együttműködés az ágazaton belül
55.1. A felkészülés és megelőzés időszakában

a) a  HM KIVF koordinálja az  ágazaton belüli együttműködési feladatokat, különösen a  HKR-hez 
kapcsolódó jogszabály és belső szabályozók előkészítési, az  állomány felkészítésére irányuló, 
továbbá a katasztrófavédelmi gyakorlatok végrehajtásához kapcsolódó feladatokban,

b) az  MHP IMK-t, az  operatív csoportot, az  ÁIK-ot és a  JVCS-t működtető szervezetek az  MH KT-ban 
meghatározott rend szerint működnek együtt, és évente legalább egy alkalommal egyeztetik 
terveiket.

55.2. A védekezés és a helyreállítás időszakában
a) a HM HOT és az MH katasztrófavédelmi tevékenysége vezetéséért felelős MHP IMK együttműködnek 

egymással,
b) az MH szervek az MH KT-ban meghatározott rend szerint működnek együtt.
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 56.  Együttműködés külső szervekkel
56.1. A  felkészülés és megelőzés időszakában a  katasztrófavédelemben részt vevő központi és területi 

államigazgatási, továbbá országos illetékességű szervekkel történő együttműködés és kapcsolattartás 
feladatai különösen a védekezés feladatainak közös végrehajtásához szükséges kapcsolatrendszer kialakítása, 
a  katasztrófavédelmi tervek és a  kölcsönösen támasztott követelmények egyeztetése, valamint a  HM és 
az  MH védekezésben történő közreműködéséhez szükséges feltételek biztosításának előkészítése, melynek 
keretein belül különösen
a) a HM KIVF kapcsolatot tart a KKB és annak munkaszervei működtetéséért felelős szervezetekkel,
b) a  HM VIF kapcsolatot tart a  központi államigazgatási szervekkel és a  védelmi igazgatás területi 

szerveivel,
c) az  MHP HDMCSF a  HKR vonatkozásában az  MH PK hatáskörébe utalt feladatok tekintetében 

együttműködik a  katasztrófavédelemben közreműködő központi államigazgatási és országos 
illetékességű szervekkel,

d) az  ÁIK működtetéséért felelős szervezet, valamint az  ÁIK a  működése során együttműködik 
a  katasztrófavédelmi feladatokban érintett tárcák ágazati információs központjaival, 
nukleárisbaleset-elhárítási feladatok kapcsán az  Országos Atomenergia Hivatal Veszélyhelyzeti 
Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központtal, valamint a  Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központtal,

e) a HM HOT és az MHP IMK által a KKB NVK-ba delegálható ágazati szakértői és összekötői feladatokra 
kijelölhető állomány részt vesz a KKB NVK rendezvényein, felkészítésein, gyakorlatain.

56.2. A védekezés és helyreállítás időszakában
a) a  HM a  HM HOT állományából a  KKB NVK-ba delegált ágazati szakértőjén keresztül tartja 

a  kapcsolatot a  védekezésben közreműködő központi államigazgatási és országos illetékességű 
szervekkel,

b) az MHP a HM HOT útján, továbbá a KKB NVK-ba delegált összekötőjén keresztül tartja a kapcsolatot 
a védekezésben közreműködő központi államigazgatási és országos illetékességű szervekkel,

c) a KKB NVK-ba delegált HM ágazati szakértő és MH összekötő kapcsolatot tart az őket KKB NVK-ba 
delegáló HKR elemekkel, szükség esetén a JVCS-vel és az ÁIK-kal. Az ágazati szakértő és összekötő 
az  őket delegáló HKR elemek részére egyidejűleg továbbítja az  országos szintű védekezés 
koordinációjáért felelős KKB NVK-nál megjelenő, HM-et és MH-t érintő igényeket, információkat,

d) a  honvédelmi szervezet által kijelölt összekötők szükség esetén kitelepülnek a  védekezés szakmai 
irányítását országos, területi vagy helyi szinten végző szervekhez, ezzel biztosítva az együttműködés 
minden szinten megvalósuló folyamatosságának feltételeit,

e) a HM HOT és az MHP IMK által a KKB NVK-ba delegált ágazati szakértő és összekötő a HM HOT és 
az  MHP IMK váltásvezetők által, valamint a  KKB NVK vezető által meghatározottak, a  HM HOT-ra 
és az MHP IMK-ra vonatkozó szolgálati intézkedések, valamint a KKB NVK ügyrendje alapján hajtják 
végre feladataikat,

f ) az  MH EK, valamint működése során az  MH EK operatív csoportja és a  JVCS kapcsolatot tart 
a katasztrófa során megsérült, illetve ellátásra szorult személyek egészségügyi ellátásával, valamint 
a közegészségügyi és járványügyi tevékenységével kapcsolatosan a civil egészségügyi szervekkel,

g) a  HKR-ben közreműködő honvédségi szervezetek, valamint működésük során az  MHP IMK, 
az  operatív csoport, a  helyi vezetési elem, az  ÁIK és a  JVCS az  MH KT-ban és a  vonatkozó 
jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendnek megfelelően, 
az MHP HDMCSF csoportfőnökének szakmai irányítása mellett minden időszakban együttműködik 
a  katasztrófavédelemben közreműködő területi és helyi közigazgatási szervekkel, valamint 
a veszélyes tevékenységet folytató egyes létesítményekkel.

 57.  A  kapcsolattartás a  felkészülés és a  védekezés és helyreállítás időszakában egyaránt az  MH Kormányzati Célú 
Elkülönült Hírközlő Hálózat (a továbbiakban: MH KCEHH), a  Kormányzati Célú Hálózat, a  nyilvános elektronikus 
hírközlő (közcélú) hálózatok és az Egységes Digitális Rádiórendszer alkalmazásával történik.

 58.  Katasztrófavédelmi irányító, ügyeleti, készenléti feladatok ellátására tartósan vagy ideiglenesen kijelölt személy 
feladat-végrehajtáshoz szükséges szolgálati rádiótelefonnal történő ellátása a  szolgálatirádiótelefon-ellátás és 
-használat szabályairól rendelkező HM utasítás alapján történik.
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8. A felkészülés és végrehajtás időszaki feladatok tervezése

 59.  A  felkészülés és megelőzés időszaki feladatok tervezése központilag a  HM és az  MH feladattervezési rendszerén, 
valamint a  katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezési rendszerén keresztül, továbbá a  kiképzési, 
felkészítési és rendezvénytervek útján valósul meg.

 60.  A katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés feladatai kiterjednek a rendkívüli munkavégzési körülmények 
közötti munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi követelmények teljesüléséhez szükséges személyi, szervezési és 
tárgyi feltételek biztosításának megszervezésére, a megelőzési elvek alkalmazására, valamint a védekezés időszakára 
vonatkozó, az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést lehetővé tevő eljárásokra, 
rendszabályokra.

 61.  A  katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés feladatait a  HM és az  érintett HM szervezetek, valamint 
honvédségi szervezetek az  éves és havi munkatervben, kiképzési, felkészítési és rendezvénytervekben tételesen 
lebontva szerepeltetik.

9. Adatbázisok felállítása és kezelése, valamint a feladatok végrehajtását követő intézkedések

 62.  A  HM HOT, az  MHP IMK és az  operatív csoport működtetéséért felelős szervezetek létrehozzák és folyamatosan 
pontosítják a  katasztrófavédelmi feladataikhoz kapcsolódó adatbázisaikat. Az  adatbázisokat informatikai eszköz 
igénybevételével továbbítható formában kell tárolni. A  HKR vezetési elemeket működtető szervezet parancsnoka, 
vezetője meghatározza a  naprakészséget biztosító információk kezelésének, feldolgozásának, rögzítésének 
felelőseit.

 63.  A védekezésbe bevont honvédségi szervezetek parancsnokai intézkednek a védekezés folyamán keletkezett károk, 
vagyoni hátrányokozás, a  felmerült költségtérítési igény és más azonnali jelentésre kötelezett események 
elkülönített nyilvántartására, azok MHP IMK részére történő felterjesztésére, melyeket a  katasztrófavédelmi 
feladatok végrehajtását követően haladéktalanul összesíteni kell.

 64.  Feladatszabás, ellenőrzés és beszámoltatás rendje
64.1. A  HM HOÁT a  HM közigazgatási államtitkárral (a továbbiakban: HM KÁT) egyetértésben kiadott belső 

rendelkezésben határozza meg a  HKR működésére vonatkozó, minisztériumi szintű szakmai elvárásait, 
valamint a rendelkezésre álló katasztrófavédelmi költségvetés felhasználásának irányelveit.

64.2. Az  MH PK éves feladatszabó értekezletén meghatározza a  katasztrófavédelem legfontosabb feladatait és 
a felkészülés követelményeit.

64.3. Az  érintett szervezetek parancsnokainak éves írásos és szóbeli beszámolójában, valamint a  költségvetési 
beszámolóknál külön jelenik meg a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtása.

64.4. Az  általános ellenőrzési renden kívül a  katasztrófavédelmi tervek ellenőrzésére jogosult az  MHP HDMCSF, 
a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok felhasználásának minisztériumi szintű szakmai ellenőrzésére 
a HM KIVF.

64.5. A  munkavédelmi és környezetvédelmi szakterület vonatkozásában a  HM HF az  ágazat egészére kiterjedő 
ellenőrzési hatáskörrel rendelkezik.

64.6. A  HKR-be kijelölt irányító szervezetek és alárendeltjeik az  éves munka- és ellenőrzési tervükben évente 
egy alkalommal tervezik be a kijelölt erők és eszközök ellenőrzését.

64.7. A feladatok végrehajtásának ellenőrzése az MH PK által jóváhagyott ellenőrzési terv, illetve az adott szervezet 
tekintetében illetékes más szolgálati elöljáró terve szerint történik.

10. Az ágazati létesítmények katasztrófavédelmi tervezése

 65.  Az ágazati létesítmény parancsnoka
a) a  felkészülés és megelőzés időszakában kidolgozza, és legalább háromévente, de az  objektum, valamint 

környezetének megváltozását követően azonnal felülvizsgálja az  objektumvédelmi tervet, és arról 
tájékoztatja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezetet, valamint a segítségnyújtásra 
felkért külső helyi katasztrófavédelmi szerveket,

b) biztosítja az objektumvédelmi terv végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit, és
c) a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezet bevonásával katasztrófavédelmi gyakorlatot 

vezet a létszám 50%-át meghaladó személyi változás esetén, de legalább évente egyszer.
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11. A honvédelmi szervezet tevékenysége közvetlen katasztrófaveszély esetén

 66.  A  honvédelmi ágazatot érintő súlyos szerencsétlenség és katasztrófa vagy katasztrófaveszély esetén 
a veszélyeztetett honvédelmi szervezet állományilletékes parancsnoka (ügyeleti szolgálata)
a) azonnal értesíti a szolgálati elöljárót, elöljáró ügyeleti szolgálatot és a mentésben közreműködésre tervezett 

külső szerveket, és
b) az objektumvédelmi tervben foglaltak, illetve az MHP IMK parancsnok intézkedése alapján azonnal megkezdi 

a személyek mentését, az életveszély elhárítását, a technikai és anyagi eszközök mentését, a következmények 
felszámolását.

12. A HKR elemeinek riasztása, aktivizálása, kirendelése, ágazaton kívüli igénybevételének rendje

 67.  A HKR elemeinek riasztása, értesítése az MH KCEHH Stacioner rendszer, a nyilvános elektronikus hírközlő (közcélú) 
hálózatok és az  Egységes Digitális Rádiórendszer igénybevételével, az  ügyeleti szolgálatok útján valósul meg. 
A  készenléti szolgálatot ellátó személyek kiértesítésének, berendelésének szervezési és technikai feltételeit 
az illetékes szervezet parancsnoka, vezetője biztosítja.

 68.  A katasztrófavédelmi készenléti fokozatok, azok tartalma, a katasztrófavédelmi készenléti szolgálatot adó végrehajtó 
munkacsoportok összetétele, valamint a  kijelölt állomány kirendelés előtti feladatai az  MH KT-ban kerülnek 
meghatározásra.

 69.  A  veszélyeztetett honvédelmi szervezet riasztását az  ágazat központi ügyeleti szerve a  HM HOT váltásvezető 
jóváhagyásával, vagy az MH központi ügyeleti szerve az MHP IMK parancsnok jóváhagyásával végzi.

 70.  A  honvédelmi erők kirendelésének általános rendje szerint a  katasztrófa típusa szerinti országos illetékességű 
irányító szerv, illetve a  védelmi igazgatás területi szerve az  igénybevételre vonatkozó kérését a  KKB-hez vagy 
a KKB NVK-hoz terjeszti fel. A KKB vagy a KKB NVK az igényeket továbbítja az ágazat központi ügyeleti szervének, aki 
haladéktalanul továbbítja azt az MH központi ügyeleti szervének. Ha a KKB nem kerül összehívásra, és a KKB NVK 
nem kerül aktivizálásra, az igénybevételre vonatkozó kérést közvetlenül az ágazat központi ügyeleti szerve részére 
kell megküldeni, aki erről haladéktalanul értesíti a HM HOT váltásvezetőjét, valamint az MH központi ügyeleti szerve 
útján az MHP IMK parancsnokát. A kirendelésről az MH PK vagy az MH PK hatáskörét meghaladó mértékű kirendelés 
esetén a  miniszter dönt. Ha a  KKB NVK, valamint a  HKR HM szintű koordinációs és MH szintű vezető elemei 
aktivizálásra kerültek, az MH-t érintő igények és információk elsősorban a KKB NVK-ba delegált ágazati szakértőn és 
MH összekötőn keresztül érkeznek egyidejűleg a HM HOT-hoz és az MHP IMK-hoz.

 71.  Azonnali intézkedést igénylő helyzetben, az  MHP IMK parancsnokának döntése alapján – az  MH PK, valamint 
a HM HOÁT egyidejű tájékoztatása mellett – az MHP IMK részleges vagy teljes állománnyal kerül aktivizálásra.

 72.  Az MH PK tájékoztatja a HM HOÁT-ot az MH-n belüli HKR elemek részleges vagy teljes aktivizálásáról.
 73.  Rendkívüli esetben, ha a katasztrófa következtében az élet- és vagyonmentés indokolja az azonnali intézkedést és 

katonai képességek közreműködését, a  védelmi igazgatási, rendvédelmi vagy az  Országos Mentőszolgálathoz 
tartozó szervek igénye alapján, vagy ha az  ebből adódó késedelem súlyos következménnyel járna, közvetlenül 
az érintett által felkért honvédségi szervezet parancsnoka a regionális együttműködés kereteire figyelemmel, saját 
hatáskörben dönt a  segítségnyújtásról, melynek során a  közreműködés mértéke és jellege nem veszélyeztetheti 
az  adott honvédségi szervezet alaprendeltetés szerinti feladatellátásának maradéktalan biztosítását, a  készenlét 
fenntartását, a hadrafoghatóság szintjét.

 74.  A  73.  pontban meghatározott kirendelés és feladat-végrehajtás jóváhagyását az  adott honvédségi szervezet 
parancsnoka a  tevékenység megkezdésével egyidejűleg a  hadműveleti ügyeleti szolgálatok útján, aktivizált HKR 
esetén az MH MVR megfelelő vezetési rendjének útján kezdeményezi az MH PK-nál.

 75.  A  rendkívüli kirendelésről a  KKB NVK-t – annak működése esetén – az  MHP IMK parancsnoka kiküldött 
MH összekötőn keresztül tájékoztatja.

 76.  A  rendkívüli kirendelés időtartama kizárólag a  közvetlen életveszély és a  jelentős anyagi kár bekövetkezése 
közvetlen veszélyének fennállásáig vagy a  védekezésben részt vevő társszervek, szervezetek részére történő 
feladatátadásig terjedhet ki.

 77.  A  73. és a  76.  pontban foglalt feltételek megszűnését követően, a  további közreműködésre vonatkozó elöljárói 
feladatszabás hiányában a kirendelt képességeket haladéktalanul vissza kell vonni.

 78.  A  rendkívüli kirendelések során felmerülő veszteségek pótlásáról, költségek elszámolásáról és járandóságok 
biztosításáról a  kirendelő honvédségi szervezet parancsnokának összefoglaló jelentésére és előterjesztésére 
figyelemmel az MH PK dönt.
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 79.  A  honvédségi közreműködésre vonatkozó igényt a  kezdeményezőnek – a  felkészülés érdekében – a  KKB-hoz 
történő felterjesztéssel egyidejűleg az ágazat központi ügyeleti szervének is meg kell küldeni.

13. Készenléti szolgálatok

 80.  A HM HOT, az MHP IMK és az operatív csoport állománya, az ÁIK kijelölt állománya, valamint a kijelölt végrehajtó 
erők meghatározott munkacsoportjai heti váltásban, havi szolgálatvezénylés alapján laktanyán kívüli készenléti 
szolgálatot látnak el.

 81.  Aktivizálást követően a HM HOT, az MHP IMK, az operatív csoport állománya és az ÁIK kijelölt állománya szolgálati 
helyükön hajtják végre katasztrófavédelmi feladataikat 24 órás váltásos munkarendben.

 82.  A  HKR érdekében készenléti szolgálatba vezényelhetők körét személyügyi határozatban vagy kijelölő parancsban 
kell rögzíteni.

 83.  A  80.  pont szerinti készenléti szolgálatok napi szolgálati időn belüli, valamint azon kívüli időszakában a  szolgálati 
helyre történő kötelező beérkezési idejét az adott készenléti szolgálat szolgálati intézkedésének tartalmaznia kell.

 84.  Az MHP IMK az MH PK intézkedése alapján, az MHP IMK parancsnok javaslatára további személyekkel kiegészíthető.
 85.  Ha a  kialakult helyzet az  igénybevételt nem indokolja, azonban a  fokozott alkalmazási készség elérése indokolt, 

az MH PK a kijelölt erők részére ideiglenes készenléti szolgálatot rendelhet el.

14. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos képzés, felkészítés, kiképzés

 86.  A  HM HOT szakmai felkészítését évente egy alkalommal a  HM KIVF szervezi és hajtja végre. A  felterjesztett 
felkészítési tervet a HM HOÁT hagyja jóvá.

 87.  Az  MHP IMK szakmai felkészítését az  MHP HDMCSF szervezi és hajtja végre évente két alkalommal, az  állomány 
szolgálatellátásra történő felkészítését havonta egy alkalommal. Az  MHP HDMCSF által az  MHP IMK 
katasztrófavédelmi felkészítésére vonatkozó felkészítési tervet az MH PK hagyja jóvá.

 88.  Az  operatív csoportot működtető szervezet megszervezi az  alárendeltségébe tartozó védekezésre kijelölt 
szervezetek állományának felkészítését.

 89.  A  honvédségi szervezet parancsnoka, vezetője végrehajtja az  érintett állomány kiképzését és a  védelmi tervben 
meghatározott feladatok begyakorlását.

 90.  Az MH Altiszti Akadémia, valamint az MH Ludovika Zászlóalj a honvédségi szervezetek igényei szerint megszervezi 
a tanfolyamrendszerű katasztrófavédelmi képzést.

 91.  Az  MHP HDMCSF, valamint az  operatív csoport megalakítására kötelezett honvédségi szervezetek ellenőrzik 
az  alárendeltségükben lévő védekezésre kijelölt honvédségi szervezetek állományának katasztrófavédelmi 
felkészítését.

15. A HKR működtetése, fenntartása és fejlesztése

 92.  A  HKR működtetése, fenntartása és fejlesztése az  országos katasztrófavédelmi rendszerhez történő illeszkedés 
követelményeinek betartásával, a katasztrófák elleni védekezés nemzeti stratégiájában, a honvédelmi tárca Védelmi 
Tervező Rendszerében meghatározott feladatok, az  MHP fejlesztési igényei, valamint a  KKB határozatainak 
figyelembevételével történik.

 93.  A rendszer működtetését, fenntartását és fejlesztését biztosító előirányzat a HM fejezetnél katasztrófavédelem cím 
alatt, a végleges felhasználás helyének megfelelő alcímen kerül tervezésre.

 94.  A  HM és MH munkatervek alapján érintett HM szervek, szervezetek és MH szervek, szervezetek a  HKR-ben 
közreműködő honvédelmi szervezetek igényeivel összhangban bedolgozást készítenek a  HKR működésével 
kapcsolatos irányelveket tartalmazó HM HOÁT által a HM KÁT egyetértésével kiadott belső rendelkezés tervezetébe 
a HM KIVF-en keresztül.

 95.  A  rendszer működtetését, fenntartását és fejlesztését biztosító költségvetési előirányzatok tervezése és 
felhasználása a  HM KIVF által – az  érintett szervezetek bevonásával előkészített – és a  HM HOÁT által a  HM KÁT 
egyetértésével kiadott belső rendelkezésben meghatározott irányelvek szerint történik.

 96.  A  meghatározott irányelvek alapján a  katasztrófavédelmi előirányzatot felhasználó szervezetek bevonásával 
a HM KIVF elkészíti az elemi költségvetési tervet, melyet a HM Védelemgazdasági Hivatal terjeszt fel jóváhagyásra.

 97.  A  katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok féléves és éves felhasználásáról szóló számszaki és szöveges 
beszámolóikat a  költségvetési előirányzatokat felhasználó szervek, szervezetek a  HM és MH munkaterv alapján 
tárgyév július 31-ig és a tárgyévet követő január 31-ig felterjesztik a HM HOÁT részére a HM KIVF útján.
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 98.  A HM KIVF a beérkezett bedolgozások alapján szeptember 1-ig időszakos, valamint a tárgyévet követő február 15-ig 
összesített beszámolót terjeszt fel a  HM HOÁT részére a  HKR célra biztosított költségvetési előirányzatok 
felhasználásáról, melyet tájékoztatás céljából egyidejűleg megküld a  HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs 
Főosztály részére is.

A honvédelmi miniszter 7/2022. (II. 17.) HM utasítása  
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló  
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) 
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet)]
„a) 17.  §-a szerinti, munkába járáshoz vásárolt, valamint 34/D.  §-a szerinti helyi közlekedési bérlet árához való 
hozzájárulás bruttó mértéke a helyi bérlet árának 100%-a,”

2. §  Az Ut. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § (1) Az  utasításnak az  egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról szóló 7/2022. (II. 17.) HM utasítással (a továbbiakban: Módut.) 
megállapított 1. § (1) bekezdés a) pontját 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján 2022. január 1. és a  Módut. hatálybalépése közötti időszakra járó hozzájárulás-
növekményt legkésőbb a  Módut. hatálybalépését követő hónapra járó hozzájárulással együtt kell a  jogosultak 
részére folyósítani.”

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2/2022. (II. 17.) ITM utasítása  
az Innovációs és Technológiai Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó  
biztonsági szabályzatának kiadásáról szóló 21/2019. (VI. 28.) ITM utasítás módosításáról

A minősített adat védelméről szó 2009. évi CLV. törvény 4.  § (2)  bekezdés b)  pontja és a  Nemzetbiztonsági Felügyelet 
működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 58.  § (1)  bekezdése 
alapján – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:

1. §  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatának 
kiadásáról szóló 21/2019. (VI. 28.) ITM utasítás (a továbbiakban: ITM utasítás) Melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

2. §  Az 1. mellékletet az érintettek közvetlenül kapják meg.

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A Gazdasági Versenyhivatal elnökének 2/2022. (II. 17.) GVH utasítása  
egyes utasításoknak a Gazdasági Versenyhivatal szervezetének átalakításával összefüggő módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva,
az 1. alcím tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § 
(2)  bekezdés g) pontja alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) 
GVH utasítás 84. § 26. pontjában foglalt tárgykörben,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § 
(2)  bekezdés c) pontja alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) 
GVH utasítás 84. § 19. pontjában foglalt tárgykörben,
a 3. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 68. § (1) bekezdése alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) 
GVH utasítás 84. § 35. pontjában foglalt tárgykörben,
a 4. alcím tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 
84. § 20. pontjában foglalt tárgykörben,
az 5. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 35. § 
(3) bekezdése alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. § 
5., 6. és 11. pontjában foglalt tárgykörben,
a 6. alcím tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 33. § 
(4)  bekezdése alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 
84. § 28. pontjában foglalt tárgykörben,
a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése alapján,
a 8. alcím tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § 
(3)  bekezdése alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 
84. § 15. pontjában foglalt tárgykörben,
a Gazdasági Versenyhivatal szervezetének átalakításával összefüggésben egyes utasítások módosításáról az alábbiak szerint 
rendelkezem:

1. A vezetékes és a mobiltelefonok használatáról, valamint a mobilinternet-használatról szóló  
11/Eln./2011. [10/2011. (XI. 10.) GVH] utasítás módosítása

1. §  A vezetékes és a mobiltelefonok használatáról, valamint a mobilinternet-használatról szóló 11/Eln./2011. [10/2011. 
(XI. 10.) GVH] utasítás 1. § (2) bekezdésében a „Nemzetközi Iroda” szövegrész helyébe a „Közszolgálati és 
Külkapcsolati Iroda” szöveg lép.

2. Az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 19/2014. (XI. 28.) GVH [18/2014. (XII. 5.) GVH] utasítás 
módosítása

2. §  Az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 19/2014. (XI. 28.) GVH [18/2014. (XII. 5.) GVH] utasítás
a) 3. § (1) bekezdésében, 5. § (7) bekezdésében és 14. § (2) bekezdés b) pontjában a „Nemzetközi Irodának” 

szövegrész helyébe a „Közszolgálati és Külkapcsolati Irodának” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdés záró részében, (4), (5) és (8) bekezdésében, 4. § (3a) és (5) bekezdésében, 5. § (6) és 

(10)  bekezdésében és 13/A. § (1) bekezdésében a „Nemzetközi Iroda” szövegrész helyébe a „Közszolgálati 
és Külkapcsolati Iroda” szöveg,

c) 5. § (9) bekezdésében a „Nemzetközi Irodát” szövegrész helyébe a „Közszolgálati és Külkapcsolati Irodát” 
szöveg

lép.



662	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	8.	szám	

3. A könyvtár működtetésének és használatának szabályairól szóló  
15/2015. (VI. 24.) GVH [15/2015. (VI. 29.) GVH] utasítás módosítása

3. §  A könyvtár működtetésének és használatának szabályairól szóló 15/2015. (VI. 24.) GVH [15/2015. (VI. 29.) GVH] 
utasítás
a) 1. § (3) és (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 16. § (3)–(5) bekezdésében és 

17.  §-ában a „Közszolgálati és Kommunikációs Iroda” szövegrész helyébe a „Közszolgálati és Külkapcsolati 
Iroda” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a „Közszolgálati és Kommunikációs Iroda” szövegrészek helyébe a „Közszolgálati és 
Külkapcsolati Iroda” szöveg

lép.

4. A Gazdasági Versenyhivatal ikerintézményi projektben való részvételével és köztisztviselőinek 
szakértőként való ideiglenes külföldi kiküldetésével kapcsolatos kérdésekről szóló  
20/2015. (VII. 31.) GVH [20/2015. (VIII. 7.) GVH] utasítás módosítása

4. §  A Gazdasági Versenyhivatal ikerintézményi projektben való részvételével és köztisztviselőinek szakértőként való 
ideiglenes külföldi kiküldetésével kapcsolatos kérdésekről szóló 20/2015. (VII. 31.) GVH [20/2015. (VIII. 7.) GVH] 
utasítás 2. § (3) bekezdésében és 3. § (3) bekezdésében a „Nemzetközi Iroda” szövegrész helyébe a „Közszolgálati és 
Külkapcsolati Iroda” szöveg lép.

5. A Gazdasági Versenyhivatal honlapjai és az intranet működtetéséről, karbantartásáról, valamint 
az elektronikus közzététel rendjéről szóló 24/2015. (XI. 13.) GVH [24/2015. (XI. 30.) GVH] utasítás 
módosítása

5. §  A Gazdasági Versenyhivatal honlapjai és az intranet működtetéséről, karbantartásáról, valamint az elektronikus 
közzététel rendjéről szóló 24/2015. (XI. 13.) GVH [24/2015. (XI. 30.) GVH] utasítás (a továbbiakban: honlap utasítás) 
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal működteti az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ honlapját 
(a továbbiakban: ROK honlap) a http://www.oecdgvh.org elérési címen. A ROK honlap működtetésével kapcsolatos, 
a jelen utasításban nem szabályozott kérdéseket a Közszolgálati és Külkapcsolati Iroda (a továbbiakban: KKI) 
ügyrendjében szabályozza.”

6. §  A honlap utasítás 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A GVH honlap és tematikus honlapok tartalomszerkesztője a KKI és az III erre kijelölt munkatársa 
a feladatmegosztási táblázat szerint.”

7. §  A honlap utasítás
a) 2. § (3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében az „az NKI” szövegrész helyébe 

az „a KKI” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében az „és a tematikus honlapok” szövegrész helyébe az „ , a tematikus honlapok és a ROK 

honlap” szöveg,
c) 13. § (3) bekezdésében az „az NKI” szövegrészek helyébe az „a KKI” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a honlap utasítás 7. § (2) bekezdése.

9. §  A honlap utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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6. A versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló 
tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő  
egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről szóló  
9/2018. (XII. 19.) GVH [9/2018. (XII. 21.) GVH] utasítás módosítása

10. §  A versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági 
Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről 
szóló 9/2018. (XII. 19.) GVH [9/2018. (XII. 21.) GVH] utasítás 4. § (2) bekezdésében a „Közszolgálati és Kommunikációs 
Iroda” szövegrész helyébe a „Közszolgálati és Külkapcsolati Iroda” szöveg lép.

7. A Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás módosítása

11. §  A Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 
(a továbbiakban: Szmsz.) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásának rendjéről szóló 5/2021. (V. 7.) GVH utasítás 
módosítása

12. §  A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásának rendjéről szóló 5/2021. (V. 7.) GVH utasítás
a) 3. § (2) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében a „Nemzetközi Iroda” szövegrész helyébe a „Közszolgálati és 

Külkapcsolati Iroda” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „Nemzetközi Irodát” szövegrész helyébe a „Közszolgálati és Külkapcsolati Irodát” 

szöveg
lép.

9. Záró rendelkezések

13. §  Ez az utasítás 2022. február 20-án lép hatályba.

  Rigó Csaba Balázs s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 2/2022. (II. 17.) GVH utasításhoz

 1. A honlap utasítás 1. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában foglalt táblázat 2. sor C) oszlopában a „Nemzetközi Iroda” 
szövegrész helyébe a „Közszolgálati és Külkapcsolati Iroda” szöveg lép.

 2. A honlap utasítás 1. melléklet
a) 2. pont 2.5. alpontjában foglalt táblázat 1–4. sor C) oszlopában,
b) 2. pont 2.8. alpontjában foglalt táblázat 1. sor C) oszlopában,
c) 3. pont 3.3. alpont 3.3.2. pontjában foglalt táblázat 1–4. sor C) oszlopában és
d) II. pontjában foglalt táblázat 1. sor C) oszlopában
a „Közszolgálati és Kommunikációs Iroda” szövegrész helyébe a „Közszolgálati és Külkapcsolati Iroda” szöveg lép.

2. melléklet a 2/2022. (II. 17.) GVH utasításhoz

 1. Az Szmsz. 3. melléklet 3.2.1. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Döntéshozatalt Támogató Iroda közreműködik a versenyfelügyeleti eljárás versenytanácsi szakaszában felmerülő, 
továbbá a versenytanácsi döntésekkel szembeni közigazgatási perben, valamint e döntések végrehajtásával összefüggő 
szakmai és adminisztratív feladatok ellátásában. Feladatkörében – a normatív utasításban számára meghatározott 
feladatokon túl –)
„i) folyamatosan figyelemmel kíséri és eljár a versenytanácsi döntések végrehajtásával összefüggő feladatokban,”

 2. Hatályát veszti az Szmsz. 3. melléklet 3.1.1. pont e) alpontja.

 3. Hatályát veszti az Szmsz. 3. melléklet 3.2.1. pont b) alpontjában az „a végrehajtási eljárással, illetve” szövegrész.

A Nemzeti Választási Iroda elnökének 2/2022. (II. 17.) NVI utasítása  
a szavazási levélcsomag személyes átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról szóló  
1/2022. (I. 21.) NVI utasítás módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 277.  § (2) és (3)  bekezdése alapján – figyelemmel a  jogalkotásról szóló 
2010.  évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjára, valamint a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 71.  § 
(1) bekezdésére – a következő utasítást adom ki:

1. §  A szavazási levélcsomag személyes átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 21.) 
NVI utasítás 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  szavazási levélcsomag személyes átvételére – a  szavazás napját megelőzően – 
rendelkezésre álló időszak az  Ungvári, a  Beregszászi, a  Kolozsvári, a  Csíkszeredai, a  Bukaresti és a  Szabadkai 
Külképviseleti Választási Irodában 2022. március 19. és április 2. között mindennap 6.00 órától 22.00 óráig tart.”

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

  Dr. Nagy Attila s. k.,
  elnök
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Az országos rendőrfőkapitány 7/2022. (II. 17.) ORFK utasítása  
a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 
11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

 1. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás)
a) 4. pontjában az „Informatikai Fejlesztési Főosztály” szövegrész helyébe az „Informatikai Főosztály” szöveg;
b) 12.  pont a)  alpontjában az „Informatikai Alkalmazás és Rendszerfejlesztési Főosztály” szövegrész helyébe 

az „Informatikai Főosztály” szöveg
lép.

 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Hatályát veszti az Utasítás

a) 2. pont c) alpontja;
b) 2. pont d) alpontjában az „a közalkalmazottak esetében a fegyelmi eljárással, valamint a közalkalmazottak és” 

szövegrész;
c) 8. pont b) alpontjában a „vagy lefokozás” szövegrész.

 4. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

  Dr. Balogh János r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 9/2022. (II. 17.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia 
Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság 
és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 
2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete 
hatálybalépéséről

A 315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2021. június 8-i, 105. számában kihirdetett, a Magyarország 
Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 
2006. december hó 21. napján aláírt, a  Magyar Köztársaság és Románia között a  közúti és a  vasúti határforgalom 
ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás 
módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 3.  cikk (1)  bekezdése az  alábbiak szerint 
rendelkezik a Megállapodás hatálybalépéséről:

„Jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és azon utolsó jegyzék kézhezvétele utáni harmincadik (30.) napon lép 
hatályba, amelyben a  Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a  Megállapodás 
hatályba lépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2022. január 28.

A Megállapodás hatálybalépésének naptári napja: 2022. február 27.

A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság 
Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és 
Románia között a  közúti és a  vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján 
aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és Románia 
Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 
21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, 
Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete 2022. február 27-én, 
azaz kettőezerhuszonkettő február huszonhetedikén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 10/2022. (II. 17.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya 
között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról 
szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi LXVII. törvény  
2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

A 2021. évi LXVII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2021. június 8-i, 105. számában kihirdetett, a Magyarország 
Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 
2014. július 24-én aláírt, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló Megállapodás 
módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 2. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik a Megállapodás hatálybalépéséről:

„Jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és azon utolsó jegyzék kézhezvétele utáni harmincadik (30.) napon lép 
hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás 
hatályba lépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezésének.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2022. január 28.

A Megállapodás hatálybalépésének naptári napja: 2022. február 27. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország 
Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar–román államhatáron 
átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi 
LXVII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, 
a  Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar–román 
államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló 2021. évi LXVII. törvény 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete 2022. február 27-én, azaz kettőezerhuszonkettő február 
huszonhetedikén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Közlemények

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 
4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé:

 1. A + P MÓDSZER Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-09-394955; adószám: 11180924-2-43)

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/C. § 
(4) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékéből (a továbbiakban: felszámolók névjegyzéke) törölve: 

A felszámoló székhelye: 
4254 Nyíradony, Rákóczi utca 5. 

A felszámoló fióktelepe: 
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. IV. em.

A felszámoló levelezési címe: 
4254 Nyíradony, Rákóczi utca 5.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló székhelye: 
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. IV. em.

A felszámoló fióktelepei: 
4254 Nyíradony, Galamb utca 73/A. 
8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 28. 
4551 Nyíregyháza, Virágfürt utca 7. 
9700 Szombathely, Losonc utca 12. 
2481 Velence, Ibolya utca 1. 
6728 Szeged, Házgyári út 8. 
2040 Budaörs, Boglárka utca 19. 
2890 Tata, Boglárka utca 8.

A felszámoló levelezési címe: 
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. IV. em.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 10.
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 2. Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22. 1. em. 5.; cégjegyzékszám: 01-09-719575; adószám: 11192578-2-41)

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) 
törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: drkurucz@agree.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 26.

 3. AUDITINFO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.; cégjegyzékszám: 01-09-266648; adószám: 10870062-2-43)

A hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló fióktelepei:
2800 Tatabánya, Álmos vezér utca 5. 1. em. 6.
8200 Veszprém, Virág Benedek utca 8.
6500 Baja, Szeremlei utca 76.
6700 Szeged, Maros utca 33.
7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 37.
3300 Eger, Törvényház utca 7. A ép.
2030 Érd, Aszú utca 2.
7400 Kaposvár, Cseri út 4.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 19.

 4. Auric Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1–3. 4. em. 106.; cégjegyzékszám: 01-09-370028; adószám: 27977044-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

Vezető tisztségviselő: 
Név: dr. Kozma András

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Vezető tisztségviselő: 
Név: Szabó Zsolt

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 26.
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 5. Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19. II. em. 8/A.; cégjegyzékszám: 01-10-041192; adószám: 10235368-2-41)

A hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló fióktelepei:
3100 Salgótarján, Alagút út 3.
6000 Kecskemét, Talfája köz 56/C.
8229 Csopak, Kőkorsó utca 13.
7621 Pécs, Siklósi út 1/1 ép. 3. em. 4.
6800 Hódmezővásárhely, Nyizsnyai Gusztáv utca 13/A.
5200 Törökszentmiklós, Hajnal utca 6.

Vezető tisztségviselő:
Név: Müller Katalin

A hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

Vezető tisztségviselő: 
Név: Borcsányi-Hargitai Mariann

A változásbejegyzés időpontja:
2021. december 8.

 6. BVL Felszámoló és Csődmenedzser Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: 01-09-179017; adószám: 24723860-2-43)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: szasz.gabor@bvlkft.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 3.

 7. Capital Control Partner Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36–38.; cégjegyzékszám: 01-09-283518; adószám: 25582800-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló székhelye: 
1024 Budapest, Ezredes utca 13. 4. em. 1.

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 12100011-17828956-00000000
Pénzintézet neve: Gránit Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló székhelye: 
1097 Budapest, Táblás utca 36–38.
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A felszámoló fióktelepe: 
6771 Szeged, Makai út 21.

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájának adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 12100011-10606638-00000000
Pénzintézet neve: Gránit Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

A változásbejegyzés időpontja:
2021. december 20.

 8. CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-674540; adószám: 11554819-2-42)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló fióktelepei: 
7634 Pécs, Fáy András utca 24. 2. em. 3. 
2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 15. 
4200 Debrecen, Balmazújvárosi utca 10. 
2314 Halásztelek, Arany János utca 22. 
8242 Balatonudvari, Arany János utca 7. 
5000 Szolnok, Liget út 7. fszt. 1. 
3300 Eger, Deák Ferenc utca 53. 
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2. 
3561 Felsőzsolca, Radnóti Miklós utca 39. 
8900 Zalaegerszeg, Gyöngyvirág utca 11. 

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja: 
Név: dr. Túróczi Emese 
Lakcím: 1085 Budapest, Üllői út 14. 5. em. 1.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe: 
7623 Pécs, Vas Gereben utca 31.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 19.

 9. Egono Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 84/B A. ép. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-380089; adószám: 27958566-2-41)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló székhelye: 
1082 Budapest, Baross utca 21. IV/1.
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló székhelye: 
1026 Budapest, Pasaréti út 84/B A. ép. 1. em. 3.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 13.

 10.  Fej-Számoló Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-359237; adószám: 27963137-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló fióktelepe: 
6800 Hódmezővásárhely, Nyizsnyai Gusztáv utca 13/1.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe: 
6800 Hódmezővásárhely, Észak utca 32.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 23.

 11. FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság 
(székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 38. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-689092; adószám: 11266792-2-41)

A hatósági nyilvántartásból törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: drvincze@fiskaliskft.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 7.

 12. Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Rt. 
(székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76.; cégjegyzékszám: 06-10-000226; adószám: 11594190-2-06)

A hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló fióktelepei: 
1067 Budapest, Kassai utca 152. 
2721 Pilis, Temető utca 12. 
2400 Dunaújváros, Papírgyár út 49. 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 1. 
7400 Kaposvár, Fő utca 50. 
6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Hollós Lajos utca 14. fszt. 3. 
3240 Parád, Peres utca 5. 
7140 Bátaszék, Szabadság utca 13. 
4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág utca 15. 
4400 Nyíregyháza, Geduly Henrik utca 12. 
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7623 Pécs, Rákóczi út 24–26. 
5000 Szolnok, Mártírok útja 51. 
2931 Almásfüzitő, Sport utca 3. 1. em. 9. 
3980 Sátoraljaújhely, Dohány utca 1–3.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 10.

 13. HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22.; cégjegyzékszám: 19-09-504896; adószám: 11836670-2-19)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott: 
Elektronikus levelezési cím: gyorgy.hegedus@kontaset.hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott: 
Elektronikus levelezési cím: kovacs.zoltan@hungarojustitiakft.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2021. november 24.

 14. HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22.; cégjegyzékszám: 19-09-504896; adószám: 11836670-2-19)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló fióktelepei: 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 1. em. 10. 
2112 Veresegyház, Hársas utca 92. 
3042 Palotás, Nefelejcs út 14. 
7627 Pécs, Bittner utca 4. 
9027 Győr, Szent István út 35. II. em. 3. 
4026 Debrecen, Piac utca 10. 1. em. 1.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 20.

 15. I.M. Mediációs, Tanácsadó és Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 84/B A. ép. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-395659; adószám: 27945447-2-03)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A felszámoló székhelye: 
6440 Jánoshalma, Orczy utca 7. 

A felszámoló fióktelepe: 
1026 Budapest, Pasaréti út 84/B A. ép. 1. em. 3. 
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Vezető tisztségviselő: 
Név: dr. Mészáros Sándor

Vezető tisztségviselő: 
Név: dr. Ivanics Zsuzsanna

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja: 
Név: dr. Mészáros Sándor 
Lakcím: 1352 SK Ruzovy haj, Dunajka Streda utca 4. 

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló székhelye: 
1026 Budapest, Pasaréti út 84/B A. ép. 1. em. 3. 

A felszámoló fióktelepei: 
6440 Jánoshalma, Orczy utca 7. 
8230 Balatonfüred, Ilyés utca 2. 

Vezető tisztségviselő: 
Név: dr. Ivanics Zsuzsanna 
Lakcím: 6440 Jánoshalma, Orczy utca 7.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 31.

 16. Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-994763; adószám: 24189497-2-41)

A hatósági nyilvántartásból törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: galgoczy-krizis@gmail.com

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 18.

 17. MÁTRAHOLDING-REORG Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 29.; cégjegyzékszám: 01-09-351499; adószám: 27275579-2-41)

A hatósági nyilvántartásból törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: pal.attila@matraholding.hu

A hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: korenkrisztina03@gmail.com

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 3.
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 18. PROINSOLV Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 9. 3. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-380890; adószám: 27979060-2-41)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: galoczyb@gmail.com

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: proinsolvhb@gmail.com

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 13.

 19. Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély u. 11.; cégjegyzékszám: 04-09-003709; adószám: 11057381-2-04)

A hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló fióktelepei:
6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 7. 1. em. 1.
3763 Bódvaszilas, Dózsa György út 52.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. január 7.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye  
a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 
a 2022. évben

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés 
b) pontjában foglaltak alapján a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja 
a 2022. évben 41 760 forint.

Budapest, 2022. január 31.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye  
elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

001466K 002023R 009161BT 020607BT 025030S 035316AT
039233M 039532AT 043909M 044878AT 066546S 067312G
079043S 079208BT 083145L 088837S 094103N 094673N
098191J 100976N 104284F 108179S 113486N 115928I
120268N 121823T 122017D 139098M 144771AT 148984N
149179E 150487G 169884M 176936N 181609N 190005H
206262E 220442BT 234523AT 242141H 242180BT 256373T
265859E 265901T 267437BT 272019I 277985F 279239T
282881K 294734L 297182P 307729BT 310786H 312908P
328967I 338244R 342557E 357362N 357818B 357880AT

359176BT 362143S 366798T 376576S 376964A 381301S
382090K 382160AT 393323I 400883P 402455N 413569BT
414154AT 417037K 422619T 423005BT 428881F 429734AT
432395N 444055T 447338L 448699P 450714L 451854AT
453238J 456929C 460640T 478765S 481336K 490009T
499306T 499573L 506070BT 524690AT 524871B 530647H
532269E 538023M 562394K 562953T 572429BT 577855T
579125L 579287D 579803AT 581242P 582208I 587386M
589860R 591348C 597096N 607240T 617634R 625853N
626241N 630528R 634347AT 634536T 634702L 644246H

644368I 650106BT 663366I 677308BT 680542P 692333K
699164A 704292D 711879P 718958S 724425J 731853T
738038R 746785H 753324G 756106R 768325AT 775265R
776029BT 776264BT 776916BT 778574H 780872D 782987R
794841N 807551H 815194AT 817768L 824615N 828053S
831064E 852299R 873858N 874370E 874657D 885085L
901191L 904563T 905530P 907483S 908879T 909827S
914851G 918999P 923715T 927060R 933468I 936181N
954391F 960480L 963013A 963835I 968847C 970644S
972966P 974215AT 980349R 986534R 987153M 990594AT

992261R 444055T 002002BT 019742I 023656J 023877L
023901AT 025114BT 025549K 031986T 032195AT 034781N
035970AT 037648J 037785K 039380K 040251R 040445S
049589P 059035BT 075175S 079315M 083939S 087405BT
099651BT 102469BT 106042N 115813S 121091T 123758M
123818BT 127318BT 128130R 129404AT 132253I 134959R
135989AT 140801C 142601L 152802BT 154730BT 170315AT
192718T 193061R 194302P 202902R 207157T 208892T
209260P 213750N 216681BT 218725T 221142B 228121H
256130AT 259301L 271356N 273489AT 310866J 311595S

314465N 322940P 336444R 338947N 347349BT 362624S
364921BT 365417P 367240T 367977AT 373605E 378196L
379746P 381963P 388936K 392617G 399518D 410270P
411261P 440456S 441666AT 445500K 447187N 456681T
457325P 469542M 477757I 487409L 497165BT 499734N
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504936T 507224AT 520807E 531268S 531321BT 533388N
539694K 540759BT 541801AT 543451T 544679AT 545181M
565820BT 578777J 578842D 581207S 582614R 593748I
593975BT 600991AT 601465AT 606260T 606343K 611121T
618394J 618868AT 619102F 622991D 624516BT 625195S

629332N 629399L 641130S 659433F 668553B 670805R
683195M 684102S 690406BT 699979E 710976S 727524BT
734488P 738764N 739301D 739681R 745318BT 750962N
753828R 756443AT 756705I 760777I 761461AT 778713AT
779560AT 781898H 789443AT 789531AT 795204S 799350S
806393BT 807187P 808241T 810241BT 812964N 814629T
814910T 816023AT 817889K 825154AT 826649BT 829257AT
837242R 840149N 853186P 862387G 862751AT 867891J
868646N 871385N 875350AT 882140B 887186T 892586P
895183R 900484AT 902338N 903054M 914792I 917854H

926099C 933501M 934667P 941255P 941585AT 941953I
943589G 946193M 948074J 952378T 963085P 970353G
972839P 991951AT 025106P 028041K 030884S 040672D
045175S 045195T 050416T 052617P 054238K 054985K
056351D 070883F 071786D 075937M 088429T 103927G
108482J 108838S 110331AT 110984BT 166897AT 177710BT
196289J 201719R 210144R 211762B 215310N 217635S
224310R 244361AT 270792K 275381S 285721P 287119E
288298BT 294051AT 297948AT 298828P 299221I 315127T
318950R 326506L 334594J 340592S 343163T 343643BT

348452J 354103P 357517J 359327R 365889J 367141AT
368019AT 369523BT 386302J 393651S 417443AT 422332AT
426063R 426545BT 427095M 428285M 431214S 433917C
434119B 434614M 436411T 448501H 454193S 464091P
466251S 472202BT 473359T 486767BT 498520H 507652T
511533R 514215M 528754H 539390BT 552184T 557248I
558740R 563849R 566398S 580001M 590091S 598946J
600091S 641427S 646080M 649283S 656812N 656813N
664038M 670535I 676401AT 686165L 692405M 699560L
700774P 702137N 704718C 707183J 709691K 715203P

719733P 728220AT 733046N 733259L 743624R 746228AT
755010M 757724J 771531L 775979AT 777091T 782549AT
785350G 787075AT 801088N 805945H 807358M 808859BT
812767I 821582S 828676L 831298P 833594T 839592L
847245AT 859367BT 864533L 875526S 880892M 881333AT
883250R 883419S 885037M 887893AT 888692P 907660AT
941967N 944494L 958782I 961000S 975789K 554094G
616134K 741376AT 050008L 194983T 326738P 640519AT
787298S 941040J 002141R 007739I 009647N 017394K
021572T 021807P 033412N 035741T 054276I 054832N

060155P 061222S 070004AT 072514R 076196G 089813S
089899J 092518AT 093016S 098818AT 112382AT 116941P
120220S 130227T 131257N 132213AT 134164P 137198N
138681P 143231K 145361AT 148627M 150781N 153237AT
159860S 163452P 165626S 166281R 176352S 178437I
182915BT 183327BT 189233T 191912P 192556C 196691R
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203404H 210049AT 210079AT 215797F 217425T 219850I
220222R 221800BT 222614S 223588D 226046F 226407R
230080M 233976P 236240T 240167E 247466AT 247685N
247701S 249650T 253621T 254005T 255067E 257666BT

263139R 268011J 274462AT 274798I 292930S 293600S
294310S 301724I 301970BT 306732AT 308222BT 313620S
317244F 322383S 323445AT 327685AT 331716R 337592R
341712T 344770M 348282M 366557M 368085G 382077G
384250BT 385096K 387570T 388722H 388845M 393381AT
393709S 408945P 409844E 416673B 423791AT 428540S
428541J 430586T 431969BT 433287D 433440M 434016S
434296R 435016K 435258S 439412N 442764AT 443724AT
445423B 456283T 457977N 461902M 463745S 466315J
467102L 471333S 480168AT 491891P 494936N 502926I

505012G 505248T 508493S 515511T 518351AT 519273BT
519486M 519564AT 520028T 527499AT 528629S 535311T
538187T 538839H 564746S 566073BT 572939AT 582675N
587671J 593557AT 601368I 610139G 612779A 617234F
618431H 625394I 632592F 632969P 648783AT 651133S
653742I 659545BT 661193G 663982J 666316S 668257AT
670114E 672432D 673146R 688026C 689375L 692329T
693187N 694102BT 694269S 697112J 698143M 702472AT
703025L 705207AT 705536R 707477S 708070C 711110J
712458N 712761BT 730509BT 731187BT 733189L 736922L

742407B 756660AT 756667BT 771534K 773048R 773409P
775089L 780770T 780811K 781366N 785330AT 786274N
786307L 787337N 793847BT 794272J 796629BT 800819BT
801950J 804085G 805085AT 810316R 812232F 814445BT
814494R 816091G 818599T 821638T 823628BT 823654P
827140R 831044T 831740G 832645M 836853S 838276T
840091S 842327G 842651T 842788S 857409T 862080P
862735S 873575N 876729F 879078H 879904R 880490J
882319G 882943I 884934F 885541P 887575N 889354K
891596H 895225N 895956S 899889G 903678R 911725P

911847N 921502R 922335K 927826N 928384K 930806R
944666F 944937AT 945297H 959140R 963601I 967128K
969669R 973168S 978878L 979306R 989398S 993632N
995564N 998977F 060577I 007228BT 007325H 013869R
018850BT 020636N 024739P 030361AT 035341L 043972BT
048331D 048940C 050534M 056318I 057559N 058225P
061327P 063640T 070992C 073414S 075648A 078214T
089835M 103747AT 110773S 121654S 124387M 134379S
136434P 145361J 154164H 159420AT 161392B 177961R
187903T 193136AT 204152AT 207457N 215858P 220790R

225435L 226294BT 229273H 231552L 233548R 233678G
238619T 243105P 249687G 250719AT 251313M 255650P
263940R 266594I 269456P 269552P 269766AT 271249BT
278857BT 282034BT 299646L 300033T 307257R 308965S
309213P 310819S 323291S 327061L 329601E 331947L
339294J 342565R 348206S 353432M 356032P 366766A
372942I 391697C 394090AT 398049M 401953R 405032N
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405360T 410793S 412919R 434629E 435276AT 450244S
454708AT 460331I 461983AT 462756AT 464167R 467487K
470734R 476327J 500746K 510951E 512673AT 525138T

527272P 527292M 536283R 553111T 554897T 561526T
562794I 573240S 574958I 578459M 581700G 584761BT
589859K 602529S 604218S 606004BT 606819K 609320F
614153BT 616796D 619688AT 620431P 622366S 628191T
646389R 646678P 647402E 654127S 658151T 664435BT
669871BT 685140BT 690599T 694228K 694380K 695873BT
696353T 698543K 698643K 698645K 698689K 708301S
715918P 717672F 718893AT 719753S 721421K 735430J
735847M 736443T 736506T 738758I 756506S 761150I
767169T 771779J 776612G 782249AT 782577T 785216R

793642T 801460L 806877BT 806908BT 807570T 821826L
825845L 825870AT 826903AT 827070P 828732T 835422AT
842907H 850016S 852495K 861332AT 862444S 863053L
864836T 865555N 866885P 868353R 869563E 872856R
880134S 888408P 899308N 909344J 917206T 922180P
923814R 925558M 934113S 936320S 942274P 942327P
948887K 949179L 949210AT 955617P 970610AT 974670K
974777K 975115P 976373P 987398E 991838K 992500AT
995357AT 998663J 050534M 003980S 009699D 010789I
021233BT 033938T 035365E 043887BT 052832N 053332N

053529N 059976AT 077692K 098680H 111284R 128574P
134470P 135245P 140602R 148075T 149218N 181651BT
187836AT 190827BT 209784R 211729S 213664S 236720M
263577J 298417H 306248BT 332105N 356115J 366231P
366884R 371476P 378621BT 379255S 384702J 385203L
398346K 399998J 410402BT 414454K 414737BT 432556T
448357J 458541K 465563BT 469183K 475223H 485524BT
510007AT 512057P 514685S 529330AT 538036R 545292R
559653R 568316K 584498L 585584T 602559AT 608197R
647650G 657114BT 661288AT 715586T 750694S 764011N

771038N 788141N 788764BT 798905T 803874H 835899P
863869G 906134T 925159E 932468G 951840N 952312I
958480S 971339P 986029E

Budapest, 2022. február 9.
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése  
az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Iktatószám: MSF/12197-1/2022-ITM

Tárgy: Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzététele

VÉGZÉS

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége mint munkáltatói oldali, 
valamint az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége mint munkavállalói oldali 
érdekképviseletek közreműködésével a 2022. január 31. napján az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság 
megalakítására vonatkozó közös kérelmet az alábbiak szerint

közzéteszi:

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság felhívja azon munkáltató és munkavállalói érdekképviseleti 
szervezeteket, amelyek megfelelnek az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes 
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 5–8. §-ában foglalt részvételi feltételeknek, hogy jelen közzétételt követő 
30 napon belül jelezzék a TEÁOR ’08 szerinti 

41  épületek építése
42  egyéb építmény építése
43  speciális szaképítés
23  nemfém ásványi termék gyártása
71  mérnöki és építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, ellenőrzés

ágazatokban létrehozni kívánt, Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi szándékukat az Ágazati 
Részvételt Megállapító Bizottság, illetve a kérelmet benyújtó érdekképviseletek felé az alábbi elérhetőségeken:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság 
(Innovációs és Technológiai Minisztérium / Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság, 
1441 Budapest, Pf. 88, e-mail: tpo@itm.gov.hu) 

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 
(székhely: 1013 Budapest, Döbrentei tér 1., képviseli: Koji László elnök)

Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége 
(székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 35/A, képviseli: Pallagi Gyula elnök)

A közzétételt elrendelő végzéssel szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az kizárólag az Ágazati Részvételt 
Megállapító Bizottság eljárása során hozott érdemi határozattal szemben benyújtott jogorvoslat, illetve az eljárást 
megszüntető végzéssel szemben benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.

Indokolás

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek 
Szövetsége 2022. január 31. napján közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz 
(a továbbiakban: ÁRMB), melyben kezdeményezték az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását.

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi 
LXXIV.  törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ÁRMB az ágazati párbeszéd 
bizottság alapítására vonatkozó kérelmet a miniszter hivatalos lapjában közzéteszi. 
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A közzététel útján az ÁRMB lehetőséget biztosít a kérelmet benyújtó szervezeteken túl más, az érintett ágazati 
párbeszéd bizottságban részt venni kívánó – egyidejűleg az ÁPBtv. fent rögzített részvételi feltételeinek is 
megfelelni képes – munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek számára a részvételi szándékuk 
jelzésére.

A fent leírtakra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint rendelkezett a közzétételről.

Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (1) bekezdés b) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 112. és 
116. §-ában foglaltakon alapszik.

Budapest, 2022. február 1.

  Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
  elnök

A Közös Jövő Párt 2020. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

A szervezet címe: 1146 Budapest, Thököly út 46.
Adószám: 18594225-1-06

Bevételek ezer Ft

1. Tagdíjak 0

2. Központi költségvetésből származó támogatás  0

3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás  0

4. Egyéb hozzájárulások, adományok  0

5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel  0

6. Egyéb bevétel  0

Összes bevétel a gazdasági évben 0

Kiadások ezer Ft

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára  0

2. Támogatás egyéb szervezeteknek  0

3. Vállalkozások alapítására fordított összegek  0

4. Működési kiadások 12

5. Eszközbeszerzés  0

6. Politikai tevékenység kiadása  0

7. Egyéb kiadások  0

Összes kiadás a gazdasági évben 12

Budapest, 2022. február 3.

  Makai István s. k.,
  elnök
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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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	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2/2022. (II. 17.) ITM utasítása 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó 
biztonsági szabályzatának kiadásáról szóló 21/2019. (VI. 28.) ITM utasítás módosításáról
	A Gazdasági Versenyhivatal elnökének 2/2022. (II. 17.) GVH utasítása 
egyes utasításoknak a Gazdasági Versenyhivatal szervezetének átalakításával összefüggő módosításáról
	A Nemzeti Választási Iroda elnökének 2/2022. (II. 17.) NVI utasítása 
a szavazási levélcsomag személyes átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról szóló 
1/2022. (I. 21.) NVI utasítás módosításáról
	Az országos rendőrfőkapitány 7/2022. (II. 17.) ORFK utasítása 
a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás módosításáról

	II.	Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
	A külgazdasági és külügyminiszter 9/2022. (II. 17.) KKM közleménye 
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és Román
	A külgazdasági és külügyminiszter 10/2022. (II. 17.) KKM közleménye 
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar–román államhatáron átvezető közúti

	III.	Közlemények
	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye 
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye 
a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlá
	A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye 
elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
	Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése 
az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről
	A Közös Jövő Párt 2020. évi pénzügyi kimutatása 
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
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