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JOGSZABÁLYOK

2018. évi V. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról,

valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról*

Az Országgyûlés az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdése
alapján a minisztériumok felsorolásáról a következõ tör-
vényt alkotja:

I. FEJEZET
MAGYARORSZÁG MINISZTÉRIUMAINAK

FELSOROLÁSA

1. §

Magyarország minisztériumai a következõk:
a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium,
c) Emberi Erõforrások Minisztériuma,
d) Honvédelmi Minisztérium,
e) Igazságügyi Minisztérium,
f) Innovációs és Technológiai Minisztérium,
g) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
h) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
i) Miniszterelnökség,
j) Pénzügyminisztérium.

2. §

(1) A miniszterelnök politikai munkaszervezeteként
mûködik a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

(2) A miniszterelnök kormányzati igazgatási munka-
szervezeteként Miniszterelnöki Kormányiroda mûködik.

3. §

Az 1. és 2. § szerinti központi államigazgatási szervek
és a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló
2014. évi XX. törvény szerinti minisztériumok közötti jog-
utódlást a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
rendelete állapítja meg.

* A törvényt az Országgyûlés a 2018. május 11-i ülésnapján fogadta el.

II. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Hatályba léptetõ rendelkezések

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

2. Módosító rendelkezések

5. §

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés k) pontjában az „építésügyért felelõs” szö-
vegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és építés-
hatósági ügyekért felelõs” szöveg lép.

6. §

A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi
XII. törvény 7/A. § (1) bekezdésében a „kormányzati tevé-
kenység összehangolásáért” szövegrész helyébe a „nemzet-
politikáért” szöveg lép.

7. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 53. § (9) bekezdésében a „kormányzati
tevékenység összehangolásáért” szövegrész helyébe
a „közigazgatás-szervezésért” szöveg lép.

8. §

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
61/A. § (2) bekezdés d) pontjában az „a közlekedésért fele-
lõs miniszter” szövegrész helyébe az „az állami vagyon
felügyeletéért felelõs miniszter” szöveg lép.

9. §

A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 15. § (16) bekezdésében az „a kor-
mányzati tevékenység összehangolásáért” szövegrész he-
lyébe az „az általános politikai koordinációért” szöveg lép.
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10. §

A tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében az „építésügyért felelõs” szövegrész he-
lyébe az „építésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelõs” szöveg lép.

11. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 24. §
(1) bekezdésében az „építésügyért felelõs” szövegrész
helyébe az „építésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelõs” szöveg lép.

12. §

(1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 4. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Kormány az építésügy központi irányítását, össze-
hangolását – ideértve a sajátos építményfajták és a mûemlé-
kek tekintetében az összehangoló feladatokat is –

a) a szabályozás, valamint a hatósági ügyek kapcsán
az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért
felelõs miniszter,

b) az építõipar fejlõdésének elõsegítése és támogatása
érdekében az építésgazdaságért felelõs miniszter
útján gyakorolja.”

(2) Az Étv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép, valamint a § a következõ (1a)–(1c) bekezdés-
sel egészül ki:

„(1) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelõs miniszter a központi szakmai irányítási,
összehangolási és ellenõrzési feladatkörében:

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
építési beruházások megvalósításának elõsegítése érdeké-
ben összehangolja az érintett közigazgatási szervek tevé-
kenységét,

b) külön jogszabályok szerint
ba) összehangolja az építésügyi és az építésfelügyeleti

hatóságok tevékenységét,
bb) ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósá-

gok, valamint az egyéb építésügyi igazgatási feladatot el-
látó szervezet építésügyi igazgatási feladatainak szakmai
irányítását, ennek keretében rendszeresen gondoskodik
e szervezetek szakmai munkájának és a vonatkozó jogsza-
bályok érvényesülésének helyszíni ellenõrzésérõl,

c) elõsegíti – a kulturális örökség védelméért felelõs mi-
niszter, valamint a természetvédelemért felelõs miniszter
bevonásával – az építészeti kultúra megõrzését, fejleszté-
sét és védelmét, ennek keretében országos kutatási, mû-
szaki fejlesztési, valamint oktatási-nevelési programokat
dolgoztat ki és mûködtet,

d) elõsegíti – a természetvédelméért felelõs miniszter
bevonásával – a települési zöldfelületek megõrzését, fej-
lesztését és védelmét.

(1a) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelõs miniszter a központi szakmai irányítási,
összehangolási és ellenõrzési feladatkörében ellátja
az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban:
Nyilvántartás), valamint az Építésügyi Dokumentációs és
Információs Központ (a továbbiakban: Dokumentációs
Központ) szakmai irányítását és felügyeletét, azzal, hogy
a Nyilvántartás és a Dokumentációs Központ igénybe-
vételére az építésgazdaságért felelõs miniszter is jogosult.

(1b) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelõs miniszter, valamint az építésgazdaságért
felelõs miniszter a központi szakmai irányítási, összehan-
golási és ellenõrzési feladatkörében részt vesz az építés-
ügyet érintõ felsõoktatási, szakirányú továbbképzési, ok-
tatási képzési és szakképzési célok meghatározásában,
azok tartalmának és képesítési követelményeinek kidol-
gozásában, továbbá kezdeményezési, véleményezési és
egyetértési jogot gyakorol az erre vonatkozó jogszabályok
elõkészítésében.

(1c) Az építésgazdaságért felelõs miniszter a központi
szakmai irányítási, összehangolási és ellenõrzési feladat-
körében:

a) a mûemlékek és a sajátos építményfajtákért felelõs
miniszterek és önálló szabályozó szervek, valamint az épí-
tésügy területén érintett szakmai kamarák és az érintett fel-
sõfokú oktatási és szakképzéssel foglalkozó intézmények
javaslata alapján koordinálja, összefogja és irányítja
az építésüggyel kapcsolatos szakmák gyakorlására vonat-
kozó szabályozás kialakítását,

b) ellátja a területi építész és mérnöki kamarák által ve-
zetett, építésüggyel összefüggõ szakmagyakorlási jogo-
sultságokhoz kapcsolódó eljárások és nyilvántartások, va-
lamint a vállalkozó építõipari kivitelezõi nyilvántartás
szakmai felügyeletét,

c) érvényre juttatja az építésügyi ágazati és foglalkoz-
tatási elvárásokat a képzési követelményekben az alap-,
közép- és felsõfokú, valamint az iskolarendszeren kívüli
oktatási, képzési intézményeknél és a társadalom más érin-
tett szervezeteinél.”

(3) Az Étv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelõs miniszter, valamint az építésgazdaságért
felelõs miniszter az (1)–(1c) bekezdés és a 4. § (4) bekez-
dése szerinti feladatainak ellátása, az egységes és követke-
zetes szakmapolitikai irányítás megvalósítása érdekében
az építésügyi szakmai érdekképviseletek és az építésügy-
ben érdekelt kormányzati szervek részvételével közre-
mûködõ, építésügyi konzultatív, javaslattevõ és vélemé-
nyezõ testületet mûködtet. A sajátos építményfajták és
a mûemlékek tekintetében illetékes miniszterek együtt-
mûködnek az építésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelõs miniszterrel, valamint az építésgazdaságért
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felelõs miniszterrel az építésügyet közvetlenül érintõ dön-
tések elõkészítésében.”

(4) Az Étv. 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép, valamint a § a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:

„(2) Felhatalmazást kap az építésügyi szabályozásért és
építéshatósági ügyekért felelõs miniszter arra, hogy

1. a telekalakítás, a telekalakítási és építési tilalom el-
rendelése, továbbá a cseretelekadás részletes szakmai sza-
bályait,

2. a területek biológiai aktivitás értékének számítására
vonatkozó részletes szabályokat – a környezetvédelemért
felelõs miniszterrel egyetértésben –,

3. az igazgatási eljárásokban alkalmazandó telekár szá-
mításának szabályait
rendelettel állapítsa meg.

(2a) Felhatalmazást kap az építésgazdaságért felelõs
miniszter arra, hogy

1. az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásá-
ra vonatkozó szabályokat,

2. az Építõipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlásá-
ban a tárgyévre megállapított minimális építõipari rezsi-
óradíj, vagy az ajánlás hiányában az elõzõ évi minimális
építõipari rezsióradíjnak a KSH által közzétett inflációs rá-
tával növelt mértékét,

3. az építésügyi mûszaki irányelvek kidolgozásáért fele-
lõs bizottság létrehozására, összetételére, feladatkörére és
mûködésére vonatkozó részletes szabályokat
rendelettel állapítsa meg.”

(5) Az Étv. 62. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép, valamint a § a következõ (3a) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap az építésgazdaságért felelõs
miniszter arra, hogy – az adópolitikáért felelõs miniszter-
rel egyetértésben – rendelettel állapítsa meg a szakma-
gyakorlási jogosultságok megállapításával, névjegyzékek
vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak be-
szedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatéríté-
sével kapcsolatos részletes szabályokat.

(3a) Felhatalmazást kap az építésügyi szabályozásért
és építéshatósági ügyekért felelõs miniszter arra, hogy
– az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben –
rendelettel állapítsa meg

1. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság által
nyújtott szolgáltatás díjának mértékét és a díjfizetés részle-
tes szabályait,

2. az építésügyi hatóságot szakkérdés vizsgálatáért
megilletõ eljárási költségek körét, mértékét, annak besze-
désével, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos részle-
tes szabályokat.”

(6) Az Étv.
a) 50. § (1) bekezdésében, 57/A. § (3) bekezdésében,

59. § (3) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyé-
be az „Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelõs miniszter, valamint az építésgazdaságért
felelõs miniszter” szöveg,

b) 57/A. § (5) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész
helyébe az „az építésgazdaságért felelõs miniszter az épí-
tésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelõs
miniszter bevonásával” szöveg,

c) 57/D. § (1) és (2) bekezdésében az „a miniszter” szö-
vegrész helyébe az „az építésügyi szabályozásért és építés-
hatósági ügyekért felelõs miniszter” szöveg,

d) 58. § (6) bekezdésében az „A miniszter” szövegré-
szek helyébe az „Az építésügyi szabályozásért és építés-
hatósági ügyekért felelõs miniszter” szöveg, a „mûködtet”
szövegrészek helyébe a „mûködtet, azzal, hogy annak
igénybevételére az építésgazdaságért felelõs miniszter is
jogosult” szöveg,

e) 58. § (9) bekezdésében az „építésügyért felelõs állami
vezetõ” szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért
és építéshatósági ügyekért felelõs miniszter” szöveg,
a „kezeli” szövegrész helyébe a „kezeli, azzal, hogy
a Nyilvántartás igénybevételére az építésgazdaságért fele-
lõs miniszter is jogosult” szöveg,

f) 62. § (5) bekezdésében az „a miniszterrel” szövegrész
helyébe az „az építésgazdaságért felelõs miniszterrel” szö-
veg
lép.

13. §

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában az „építés-
ügyért felelõs” szövegrész helyébe az „építésgazdaságért
felelõs” szöveg lép.

14. §

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §
(2) bekezdés 24. pontjában az „építésügyért felelõs” szö-
vegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és építésha-
tósági ügyekért felelõs” szöveg lép.

15. §

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 1. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az MFB Zrt. részvényeinek száz százaléka az ál-
lam tulajdonában van, az MFB Zrt.-ben az államot mint
egyszemélyes tulajdonost az állami vagyon felügyeletéért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) képviseli.
A részvények elidegenítése, biztosítékul adása semmis.”

16. §

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés c) pontjában
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az „építésügyért felelõs” szövegrész helyébe az „építés-
ügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelõs”
szöveg lép.

17. §

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
182. § (3) bekezdés 23. pontjában az „építésügyért és” szö-
vegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és építés-
hatósági ügyekért, valamint” szöveg lép.

18. §

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
4. § (1) bekezdés f) pontjában a „kormányzati tevékenység
összehangolásáért” szövegrész helyébe a „közigazgatás-
szervezésért” szöveg lép.

19. §

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény

a) 67/U. § (2) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész
helyébe az „az állami vagyon felügyeletéért felelõs
miniszter” szöveg,

b) 88. § (2) bekezdés 24. pontjában az „építésügyért fe-
lelõs” szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és
építéshatósági ügyekért felelõs” szöveg
lép.

20. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdésében a „kor-
mányzati tevékenység összehangolásáért” szövegrész
helyébe a „közigazgatás-szervezésért” szöveg lép.

21. §

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
(a továbbiakban: Támtv.)

a) 9. § (1) bekezdés 10. pontjában az „agrár-vidékfej-
lesztésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „agrár-
politikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)”
szöveg,

b) 9. § 12. pontjában az „az agrár-vidékfejlesztésért
felelõs” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

c) 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az
EMVA, az EHA vagy az ETHA terhére nyújtott támogatás

tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter,
az EMGA terhére nyújtott támogatás és a tagállami hatás-
körben hozott intézkedés tekintetében az agrárpolitikáért
felelõs” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

d) 11. § (10) bekezdésében az „az agrár-vidékfejleszté-
sért felelõs” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében az „Az agrár-vidékfejleszté-
sért felelõs” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

f) 13. § (2) bekezdésében az „Az agrár-vidékfejleszté-
sért felelõs” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

g) 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az agrár-
vidékfejlesztésért felelõs” szövegrész helyébe az „A”
szöveg,

h) 14. § (1a) bekezdésében az „Az agrárpolitikáért fele-
lõs” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

i) 14. § (2) bekezdésében az „Az agrár-vidékfejleszté-
sért felelõs” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

j) 14. § (4) bekezdésében az „az agrár-vidékfejlesztésért
felelõs” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

k) 23. § (5) bekezdésében az „az agrárpolitikáért fele-
lõs” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

l) 25. § (6) bekezdésében az „EMGA tekintetében
az agrárpolitikáért felelõs miniszter, EMVA és ETHA te-
kintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter,”
szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

m) 25. § (7) bekezdésében az „Az agrárpolitikáért fele-
lõs” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

n) 26. § (3) bekezdés 29. pontjában az „építésügyért fe-
lelõs” szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és
építéshatósági ügyekért felelõs” szöveg,

o) 31/B. § (1) bekezdésében az „az agrárpolitikáért fele-
lõs” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

p) 38. § (4) bekezdésében az „az agrárpolitikáért fele-
lõs” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

q) 53. §-ában az „az agrárpolitikáért felelõs” szövegrész
helyébe az „a” szöveg,

r) 57/A. § (1a) bekezdésében az „az agrárpolitikáért fe-
lelõs” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

s) 57/A. § (7) bekezdésében az „az agrárpolitikáért vagy
az agrár-vidékfejlesztésért felelõs” szövegrész helyébe
az „a” szöveg,

t) 57/D. § (1) bekezdésében az „az agrárpolitikáért fele-
lõs” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

u) 78. § (2) bekezdésében az „Az agrárpolitikáért fele-
lõs” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

v) 81. § (3) bekezdésében az „agrár-vidékfejlesztésért
felelõs miniszter, hogy az agrárpolitikáért felelõs minisz-
terrel egyetértésben” szövegrész helyébe az „a miniszter,
hogy” szöveg,

w) 81. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „az ag-
rárpolitikáért felelõs miniszter, hogy az agrár-vidékfej-
lesztésért felelõs miniszterrel egyetértésben” szövegrész
helyébe az „a miniszter, hogy” szöveg,
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x) 81. § (5) bekezdésében az „az agrárpolitikáért felelõs
miniszter, hogy az agrár-vidékfejlesztésért felelõs minisz-
terrel egyetértésben” szövegrész helyébe az „a miniszter,
hogy” szöveg
lép.

22. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §
(2) bekezdés a) pontjában az „az MFB Magyar Fejlesztési
Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, a Magyar”
szövegrész helyébe az „a Magyar” szöveg lép.

23. §

A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. tör-
vény 8. § (5) bekezdésében az „ , a kormányzati tevékeny-
ség összehangolásáért felelõs miniszter” szövegrész he-
lyébe az „és” szöveg lép.

24. §

(1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 1. §
(2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Központi államigazgatási szerv)
„c) a minisztérium,”
(2) A Ksztv. 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:
(Központi államigazgatási szerv)
„d) a Miniszterelnöki Kormányiroda,”
(3) A Ksztv. 10. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal

egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem

akadálya annak, hogy a politikai vezetõ]
„f) hivatásos szolgálati jogviszonya az állami vezetõi

kinevezés idõtartamára a honvédek jogállásáról szóló tör-
vény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatá-
sos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerint szüneteljen.”

(4) A Ksztv. 18. és 19. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„18. § (1) A miniszterelnök az Alaptörvényben megha-
tározott feladatkörében eljárva a Kormány irányítása alatt
álló, illetve a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tar-
tozó szervek vezetõi számára feladatokat határozhat meg,
továbbá tõlük tájékoztatást kérhet. A feladatmeghatáro-
zásról, illetve a tájékoztatáskérésrõl a szerv vezetõje
az irányító vagy felügyelõ minisztert tájékoztatja.

(2) A miniszterelnök az Alaptörvényben meghatározott
feladatkörében eljárva az állami vezetõ számára feladatot
határozhat meg, valamint az állami vezetõt a feladat-
és hatáskörébe tartozó kérdésekrõl jelentéstételre vagy

beszámolóra kötelezheti. Az állami vezetõ ezekrõl az õt
e törvény szerint irányító személyt tájékoztatja.

19. § (1) A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben ki-
adott rendeletében az államigazgatás egyes ágazatai, illet-
ve egyes központi államigazgatási szervek vagy vezetõi
irányítására a miniszterelnököt is kijelölheti.

(2) A miniszterelnök részletes feladat- és hatáskörét
a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rende-
letben állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet
alapján a miniszterelnökhöz átkerülõ feladat- és hatáskö-
rök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb fel-
adatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterje-
dõen – a feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter
által vezetett minisztérium jogutódja – ha a (2) bekezdés-
ben meghatározott kormányrendelet eltérõen nem rendel-
kezik – a Miniszterelnöki Kormányiroda.”

(5) A Ksztv. 31. § (8) és (8a) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) A kormánybiztost tevékenységének ellátásában
a Kormány (1) bekezdés szerinti normatív határozatában
meghatározottak szerint kijelölt minisztériumban vagy
a Miniszterelnöki Kormányirodán mûködõ titkárság
segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai
az irányadóak.

(8a) A kormánybiztost tevékenységének ellátásában
a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben
– a (8) bekezdéstõl eltérõen –

a) a kinevezése szerinti minisztériumban, a miniszter
irányítása alatt mûködõ titkárság, vagy

b) a kinevezése szerinti Miniszterelnöki Kormány-
irodán mûködõ titkárság
segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai
az irányadóak.”

(6) A Ksztv. 32. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátá-
sában – a miniszterelnök normatív utasításában foglaltak
szerint – a miniszterelnök által kijelölt minisztériumban
vagy a Miniszterelnöki Kormányirodán mûködõ titkárság
segíti. A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátásá-
ban segítõ titkárságra az államtitkár titkárságának szabá-
lyai az irányadóak.”

(7) A Ksztv. a következõ II/A. fejezettel egészül ki:
„II/A. FEJEZET

MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
33/A. § (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda a minisz-

terelnök kormányzati igazgatási munkaszervezeteként
mûködõ különös hatáskörû központi államigazgatási szerv.

(2) A Miniszterelnöki Kormányirodát a miniszterelnök
közvetlenül irányítja.

(3) A Miniszterelnöki Kormányiroda önálló költségve-
tési fejezettel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

(4) A Miniszterelnöki Kormányiroda esetében
a) a minisztériumokra vonatkozó jogszabályi rendelke-

zéseket megfelelõen alkalmazni kell,
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b) a minisztert a minisztérium és annak személyi állo-
mánya tekintetében megilletõ feladat- és hatáskörökre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a miniszterelnökre
megfelelõen alkalmazni kell.

33/B. § (1) A Miniszterelnöki Kormányirodát közigaz-
gatási államtitkár vezeti, a miniszterelnök közvetlen irá-
nyítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelmé-
nyeknek megfelelõen.

(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási ál-
lamtitkára tekintetében a közigazgatási államtitkárokra
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megfelelõen alkal-
mazni kell.

33/C. § A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben ki-
adott rendelete meghatározhatja, hogy a miniszterelnök
mely feladat- és hatáskörét gyakorolja a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján, azzal,
hogy egyebekben a Miniszterelnöki Kormányiroda köz-
igazgatási államtitkára útján történõ feladat- és hatás-
körgyakorlás rendjét a Miniszterelnöki Kormányiroda
szervezeti és mûködési szabályzata állapítja meg.

33/D. § (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda szerveze-
tében államtitkár mûködhet.

(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében
mûködõ államtitkár tekintetében az államtitkárokra vonat-
kozó jogszabályi rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni
kell, azzal, hogy

a) az államtitkár a miniszterelnököt nem helyettesítheti,
b) az 52. § (2) bekezdése, az 54. § (1) bekezdése és

az 55. § (1) bekezdése esetében a miniszterre vonatkozó
rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

33/E. § (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda szerveze-
tében mûködõ helyettes államtitkár a jogszabályoknak és
a szakmai követelményeknek megfelelõen irányítja a mi-
niszterelnök feladat- és hatáskörének a Miniszterelnöki
Kormányiroda szervezeti és mûködési szabályzatában
meghatározott része tekintetében a szakmai munkát, vala-
mint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében
mûködõ helyettes államtitkár tekintetében a helyettes
államtitkárokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
megfelelõen alkalmazni kell.

33/F. § A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és
mûködési szabályzatát a miniszterelnök normatív utasítás-
ban adja ki.”

(8) A Ksztv. 35. § (2)–(5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A tárca nélküli miniszter részletes feladat- és hatás-
körét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
rendeletben állapítja meg. A tárca nélküli miniszter tevé-
kenységét e törvényben meghatározottak szerint a Kor-
mány által rendeletben meghatározott minisztérium vagy
a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.

(3) A tárca nélküli minisztert tevékenységének ellátásá-
ban a (2) bekezdés szerinti minisztériumban vagy a Mi-
niszterelnöki Kormányirodán mûködõ kabinet segíti.
A (2) bekezdés szerinti minisztérium vagy a Miniszter-

elnöki Kormányiroda szervezeti és mûködési szabályzatá-
ban a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére
a (2) bekezdés szerinti minisztérium vagy a Miniszterelnö-
ki Kormányiroda államtitkára, helyettes államtitkára, illet-
ve egyéb szervezeti egységének vezetõje is kijelölhetõ.

(4) A tárca nélküli miniszter a feladatkörében egyedi
utasítást adhat a (2) bekezdés szerinti minisztérium vagy
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási állam-
titkárának, valamint azon államtitkárának, helyettes
államtitkárának és szervezeti egysége vezetõjének, aki
a tárca nélküli miniszter tevékenységét segíti.

(5) Ha a (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet
eltérõen nem rendelkezik, a (2) bekezdésben meghatározott
kormányrendelet alapján a tárca nélküli miniszterhez átkerü-
lõ feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kap-
csolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettsé-
gekre kiterjedõen – a feladat- és hatáskört korábban ellátó mi-
niszter által vezetett minisztérium vagy a Miniszterelnöki
Kormányiroda jogutódja a (2) bekezdés szerinti minisztérium
vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda.”

(9) A Ksztv. 35. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) A (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet
alapján a tárca nélküli miniszter tevékenységét – ha a tárca
nélküli miniszter a miniszterelnök általános helyettese –
több (2) bekezdés szerinti szerv is segítheti.

(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a tárca nélküli mi-
niszter tevékenységének ellátását egy, a (2) bekezdésben
meghatározott kormányrendeletben meghatározott kabi-
net segítheti.”

(10) A Ksztv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A miniszteri biztos kinevezését megelõzõen a java-
solt személyrõl a miniszter tájékoztatja a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztérium közigazgatási állam-
titkárát, aki a javaslattal szemben, a tájékoztatást követõ
tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy
nem nevezhetõ ki miniszteri biztossá. A kifogás tényérõl
és a kifogásolt személyrõl a közigazgatási minõségpoliti-
káért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által veze-
tett minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszter-
elnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára útján tájékoztatja.”

(11) A Ksztv. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az államtitkárt a miniszterelnöknek a miniszter vé-
leménye kikérését követõen tett javaslatára a köztársasági
elnök nevezi ki.”

(12) A Ksztv. 60. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A minisztérium szervezeti és mûködési szabály-
zatát, illetve annak módosítását e törvény keretei között
a miniszter – a miniszterelnök jóváhagyását követõen –
normatív utasításban adja ki.”
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(13) A Ksztv. a következõ 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § (1) A honvédelemért felelõs miniszter a Ma-

gyar Honvédség irányításával összefüggõ jogainak gya-
korlására az általa vezetett minisztériumban, valamint
a rendvédelmi szervet irányító miniszter a rendvédelmi
szervek irányításával összefüggõ jogainak gyakorlására
az általa vezetett minisztériumban a 63. § (1) bekezdésé-
ben meghatározottaktól eltérõ szervezeti egységet is léte-
síthet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezeti egység
a) vezetésére hivatásos szolgálati jogviszonyban álló,

a minisztériumba vezényelt személy nevezhetõ ki,
b) vezetõjét a miniszter javaslatára a miniszterelnök ne-

vezi ki és menti fel,
c) vezetõje a Magyar Honvédség vezetõjére vagy rend-

védelmi szerv esetében az országos parancsnokra vonat-
kozó rendelkezések szerinti juttatásban részesül.”

(14) A Ksztv. 67. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi és
osztályvezetõi megbízásra javasolt személyrõl – a külkép-
viselet vezetõi megbízásra javasolt személyek kivételé-
vel – a közigazgatási államtitkár tájékoztatja a közigazga-
tási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási állam-
titkárát, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást
követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt
személy nem nevezhetõ ki fõosztályvezetõi, fõosztály-
vezetõ-helyettesi, illetve osztályvezetõi munkakörbe.
A kifogás tényérõl és a kifogásolt személyrõl a közigazga-
tási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási állam-
titkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormány-
iroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.”

(15) A Ksztv.
a) 7. § (4) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében,

17. § (5) bekezdésében a „kormányzati tevékenység össze-
hangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kormányiroda”
szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében, 12/A. § (3) bekezdésében
a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs mi-
niszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kormány-
iroda” szöveg,

c) 12. § (3) bekezdésében a „kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter az általa vezetett
minisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki
Kormányiroda a” szöveg,

d) 14. § (1) bekezdésében az „és a kormányzati tevé-
kenység összehangolásáért felelõs miniszter együttesen”
szövegrész helyébe az „– a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára útján –” szöveg,

e) 14. § (2) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében
a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszternek” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki
Kormányirodának” szöveg,

f) 25/B. § (1) bekezdés g) pontjában, 25/D. § (1) bekez-
désében, 71. § (1) bekezdésében a „kormányzati tevékeny-
ség összehangolásáért felelõs miniszter” szövegrész he-
lyébe a „közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet-
politikáért felelõs miniszter” szöveg,

g) 27. § (3) bekezdésében „kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter” szövegrészek helyé-
be a „közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpoli-
tikáért felelõs miniszter” szöveg,

h) 31. § (1) bekezdésében a „kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „miniszterelnök” szöveg,

i) 34. § (2) bekezdésében a „tevékenységét.” szövegrész
helyébe a „tevékenységét. A közigazgatási minõségpoliti-
káért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter, valamint
az általános politikai koordinációért felelõs miniszter köz-
vetlenül irányíthatja az általa vezetett minisztérium helyet-
tes államtitkárának tevékenységét.” szöveg,

j) 34. § (4) bekezdésében a „feladat- és hatáskört koráb-
ban ellátó miniszter által vezetett minisztérium jogutódja”
szövegrész helyébe a „feladat- és hatáskört korábban ellá-
tó miniszter által vezetett minisztérium vagy a Miniszter-
elnöki Kormányiroda jogutódja” szöveg,

k) 38. § (5) bekezdésében a „hat hónapra” szövegrész
helyébe a „két évre” szöveg
lép.

25. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. §
(3) bekezdésében az „a kormányzati tevékenység össze-
hangolásáért” szövegrész helyébe az „az igazságügyért”
szöveg lép.

26. §

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. tör-
vény

a) 4. § (1) bekezdésében az „a kormányzati tevékenység
összehangolásáért” szövegrész helyébe az „a közigazga-
tás-szervezésért”,

b) 9. § (2) bekezdésében az „a kormányzati tevékenység
összehangolásáért” szövegrész helyébe az „a nemzet-
politikáért”
szöveg lép.

27. §

A világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény
1. mellékletében foglalt táblázat B:3., B:11., B:24., B:32.,
B:39., B:46. és B:54. mezõjében az „építésügyért felelõs”
szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és
építéshatósági ügyekért felelõs” szöveg lép.
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28. §

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 25. alcíme a következõ
40/B. §-sal egészül ki:

„40/B. § A honvédelemért felelõs miniszter által veze-
tett minisztériumban honvédelmi államtitkár mûködik.”

29. §

(1) A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. tör-
vény (a továbbiakban: Sztv.) 4/A. §-a a következõ (2a) és
(2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az OKJ-ban az Elõadómûvészet, a Képzõ- és ipar-
mûvészet, valamint a Hang-, film és színháztechnika ága-
zatba sorolt szakképesítésben és az ezeket megalapozó
ágazati képzésben államilag támogatott iskolai rendszerû
szakképzés – az oktatásért felelõs miniszter hozzájárulása
nélkül – kizárólag az általa alapított és fenntartott szak-
képzõ iskolában folyhat.

(2b) Az OKJ-ban az Egészségügy és az Egészségügyi
technika ágazatba sorolt szakképesítésben és az ezeket
megalapozó ágazati képzésben államilag támogatott, és
egyéb iskolai rendszerû szakképzés, és vizsgáztatás kizá-
rólag az egészségügyért felelõs miniszter szakmai irányí-
tásával, egyetértésével, és hozzájárulásával folyhat.
Az Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatban
a szakképzések szakmai és módszertani fejlesztéséért
az egészségügyért felelõs miniszter felel.”

(2) Az Sztv. 92. §-a a következõ (37) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(37) E törvénynek a Magyarország minisztériumainak
felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények mó-
dosításáról szóló 2018. évi V. törvénnyel megállapított
4/A. § (1), (2a) és (2b) bekezdését, 34/A. §-át, 84. § (6) be-
kezdését a 2018/2019. tanévtõl kell alkalmazni.”

(3) Az Sztv.
a) 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában
aa) az „a (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe

az „a (2) és (2b) bekezdés szerinti” szöveg,
ab) a „szakképzõ iskola, valamint” szövegrész helyébe

a „szakképzõ iskola, az állami felsõoktatási intézmény, va-
lamint” szöveg,

b) 34/A. § (1) bekezdésében
ba) a „4/A. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe

a „4/A. § (2) és (2b) bekezdése” szöveg,
bb) az „a honvédelemért felelõs miniszter és a rendésze-

tért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „a honvéd-
elemért felelõs miniszter, a rendészetért felelõs miniszter,
valamint az Egészségügy és az Egészségügyi technika
ágazat tekintetében az állami felsõoktatási intézmény”
szöveg,

c) 84. § (6) bekezdésében
ca) az „agrárágazathoz tartozó” szövegrész helyébe

az „Agrár-, az Egészségügy és az Egészségügyi technika
ágazathoz tartozó” szöveg,

cb) az „a 4/A. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe
az „a 4/A. § (2) és (2b) bekezdése” szöveg
lép.

30. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. § (2) bekezdésében a „minisztérium és a kormány-
hivatal” szövegrész helyébe a „minisztérium, a Miniszter-
elnöki Kormányiroda és a kormányhivatal” szöveg lép.

31. §

(1) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 69. § (8) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell
kifizetni. Amennyiben a kormánytisztviselõ a jogviszonya
megszûnését követõ 30 napon belül újabb kormányzati
szolgálati jogviszonyt létesít, a kormányzati szolgálati
jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni, és a végkielégí-
tés összegének az új jogviszony létesítéséig a 30 napból
hátralévõ idõvel arányos mértékét vissza kell fizetnie.
A kifizetett végkielégítés összegét fel kell tüntetni a köz-
szolgálati igazoláson.”

(2) A Kttv. 74. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A jogviszony megszüntetésekor, illetve megszûné-
sekor az utolsó munkában töltött napon, de legkésõbb
tizenöt napon belül, a kormánytisztviselõ részére ki kell
fizetni az illetményét, egyéb járandóságait – a 107. §
(2)–(2a) bekezdésében foglaltak kivételével –, valamint ki
kell adni a jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb
jogszabályokban elõírt igazolásokat.”

(3) A Kttv. 107. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A kormányzati szolgálati jogviszony megszûnése
esetén, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta
ki, az arányos szabadságot (ha a kormánytisztviselõnek
van fennmaradó szabadsága) úgy kell megváltani, hogy ha
a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnését – ideért-
ve a végleges áthelyezést is – követõ 30 napon belül a kor-
mánytisztviselõ új kormányzati szolgálati jogviszonyt
létesít, akkor a kormányzati szolgálati jogviszonyt folya-
matosnak kell tekinteni, azzal, hogy a megváltással érintett
arányos szabadságból a korábbi kormányzati szolgálati
jogviszony megszûnése és az új kormányzati szolgálati
jogviszony létesítése közötti idõtartamra esõ szabadságot
meg kell váltani, és a fennmaradó szabadságot a létrejövõ
kormányzati szolgálati jogviszony alapján a kormány-
tisztviselõt megilletõ szabadsághoz hozzá kell számítani.
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Ha a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnését kö-
vetõ 30 napon belül a kormánytisztviselõ új kormányzati
szolgálati jogviszonyt nem létesít, akkor az arányos sza-
badságot a jogviszony megszûnését követõ 40. napon kell
megváltani.”

(4) A Kttv. 107. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdés-
sel egészül ki:

„(2a) Amennyiben a kormánytisztviselõ a kormányzati
szolgálati jogviszony megszûnésétõl számított 30 napon
belül új kormányzati szolgálati jogviszonyt

a) létesít, errõl haladéktalanul,
b) nem létesít, akkor errõl a kormányzati szolgálati jog-

viszony megszûnésétõl számított 31. naptól számított
3 munkanapon belül
értesíti a munkáltatót.

(2b) A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára ka-
pott fizetés nélküli szabadság megszûnését követõen, ha
a kormánytisztviselõ a gyermek ápolása, gondozása miatt
kapott fizetés nélküli szabadság elsõ hat hónapjára járó
szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása
alapján pénzben is meg lehet váltani.”

(5) A Kttv. 125. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet-
politikáért felelõs miniszter az általa vezetett miniszté-
riumban, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára a Miniszterelnöki Kormányirodán kormány-
fõtanácsadói, kormánytanácsadói, az általános politikai
koordinációért felelõs miniszter az általa vezetett minisz-
tériumban, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára a Miniszterelnöki Kormányirodán miniszter-
elnöki fõtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói, a minisz-
ter a miniszteri kabinetben miniszteri fõtanácsadói,
miniszteri tanácsadói (a továbbiakban együtt: fõtanács-
adó, tanácsadó) munkaköröket létesíthet.”

(6) A Kttv. 215. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A közigazgatási államtitkárt a miniszterelnök ja-
vaslatára a köztársasági elnök határozatlan idõre nevezi ki.
A miniszterelnök a kinevezésre vonatkozó javaslatát a mi-
niszter kezdeményezése alapján teszi meg.”

(7) A Kttv. 217. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A közigazgatási államtitkár e tisztségérõl a minisz-
terelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli
nyilatkozatával bármikor lemondhat. A nyilatkozatot
a minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszterhez
juttatja el, aki azt haladéktalanul továbbítja a miniszterel-
nöknek. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára e nyilatkozatát közvetlenül juttatja el a mi-
niszterelnök számára.”

(8) A Kttv. 218. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A minisztérium közigazgatási államtitkárát e tiszt-
ségébõl a köztársasági elnök menti fel a miniszterelnöknek
a miniszter véleménye kikérését követõen tett javaslatára.

A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtit-
kárát e tisztségébõl a köztársasági elnök menti fel a mi-
niszterelnök javaslatára. A felmentést nem kell megindo-
kolni.”

(9) A Kttv. 218. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2a) A (2) bekezdéstõl eltérõen a Miniszterelnöki Kor-
mányiroda közigazgatási államtitkára számára e tisztségé-
bõl történõ felmentését megelõzõen – kivéve, ha arra
nyugdíjjogosultság miatti kérelem alapján kerül sor vagy
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitká-
ra a felmentés közlésének idõpontjában nyugdíjasnak
minõsül – végzettségének és szakképzettségének, szakké-
pesítésének megfelelõ vezetõi munkakört kell felajánlani
a miniszterelnök felügyelete vagy irányítása alatt álló
valamely központi államigazgatási szervnél. A Miniszter-
elnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a felaján-
lott munkakör elfogadásáról öt munkanapon belül írásban
nyilatkozik a miniszterelnöknek.”

(10) A Kttv. 220. § (2)–(4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A minisztérium helyettes államtitkárát a miniszter,
a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkárát
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitká-
rának javaslatára a miniszterelnök határozatlan idõre
nevezi ki.

(3) A miniszter a közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium közigazgatási államtitkára véleményének
kikérését követõen a Miniszterelnöki Kormányiroda köz-
igazgatási államtitkára útján terjeszti javaslatát a minisz-
terelnök elé. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigaz-
gatási államtitkára – a közigazgatási minõségpolitikáért
és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium közigazgatási államtitkára véleményének ki-
kérését követõen – közvetlenül terjeszti javaslatát a mi-
niszterelnök elé.

(4) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet-
politikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
közigazgatási államtitkára – a miniszter és a Miniszterel-
nöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára javas-
latának megküldésétõl számított – tizenöt napon belül
kifogással élhet. A kifogás tényérõl és a kifogásolt
személyrõl a közigazgatási minõségpolitikáért és személy-
zetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
közigazgatási államtitkára a miniszterelnököt a Miniszter-
elnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján
tájékoztatja.”

(11) A Kttv. 222. § (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A minisztérium helyettes államtitkára e tisztségérõl
a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes
államtitkára a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazga-
tási államtitkára útján a miniszterelnökhöz intézett írásbeli
nyilatkozatával bármikor lemondhat.
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(2) A minisztérium helyettes államtitkára lemondása
esetén a megbízatás megszûnésének idõpontját a minisz-
ter, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitká-
ra esetén a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkárának javaslatára a miniszterelnök határozza
meg azzal, hogy az nem lehet késõbbi a lemondásnak a mi-
niszterelnökkel való közlését követõ harmincadik napnál.
A lemondási idõ a megbízatás megszûnését követõ napon
kezdõdik.”

(12) A Kttv. 223. § (1)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Minisztérium helyettes államtitkára esetében
a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes
államtitkára esetében a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára bármikor javaslatot tehet
a miniszterelnöknek a helyettes államtitkár e tisztségébõl
történõ felmentésére. A felmentést nem kell megindo-
kolni. A helyettes államtitkár felmentésére egyebekben
a 218. § (2)–(5) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Ha a helyettes államtitkár az összeférhetetlenségét
a kinevezésétõl számított harminc napon belül nem szün-
teti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben
összeférhetetlenségi ok merül fel, a miniszterelnök a mi-
nisztérium helyettes államtitkára esetében a miniszter,
a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára
esetében a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkárának javaslatára az indítvány kézhezvételétõl
számított harminc napon belül dönt az összeférhetetlenség
kérdésében.

(3) Ha a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati
jogviszonya a 221. § (1) bekezdés a)–b) vagy d) pontja,
illetve (2) bekezdés a)–b) pontja alapján szûnik meg,
a megbízatás megszûnésének tényét a minisztérium he-
lyettes államtitkára esetében a miniszter, a Miniszterelnöki
Kormányiroda helyettes államtitkára esetében a Miniszter-
elnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának elõ-
terjesztésére a miniszterelnök állapítja meg.”

(13) A Kttv. 223. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Minisztériumban a miniszter, a Miniszterelnöki
Kormányirodán a Miniszterelnöki Kormányiroda közigaz-
gatási államtitkára köteles kezdeményezni a miniszterel-
nöknél a helyettes államtitkár felmentését, ha a helyettes
államtitkár az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és ren-
delkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szol-
gálati idõvel.”

(14) A Kttv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a követ-
kezõ 260/C. §-sal egészül ki:

„260/C. § E törvénynek a Magyarország minisztériu-
mainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvé-
nyek módosításáról szóló 2018. évi V. törvénnyel megál-
lapított 69. § (8) bekezdését, 74. § (2) bekezdését, 107. §
(2) és (2a) bekezdését a Magyarország minisztériumainak
felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények mó-
dosításáról szóló 2018. évi V. törvény hatálybalépését

követõ jogviszony-megszüntetésekre, illetve megszûné-
sekre kell alkalmazni.”

(15) A Kttv.
a) 8. § (4) bekezdésében a „minisztériumban” szöveg-

rész helyébe a „minisztériumban, valamint a Miniszterel-
nöki Kormányirodán” szöveg,

b) 55. § (1) bekezdésében a „közigazgatási minõség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter” szö-
vegrész helyébe a „miniszterelnök, az általa kijelölt
miniszter vagy miniszterek, vagy a Miniszterelnöki Kor-
mányiroda közigazgatási államtitkára” szöveg,

c) 203. § (1) és (2) bekezdésében, (9) bekezdés a) és
c) pontjában a „kormányzati tevékenység összehangolá-
sáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „közigazga-
tási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs
miniszter” szöveg,

d) 214. § (2) bekezdésében a „közigazgatási minõség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának” szö-
vegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kormányiroda köz-
igazgatási államtitkárának” szöveg,

e) 219. § (5) és (6) bekezdésében az „alapján” szöveg-
rész helyébe az „alapján, a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára esetében a közigazgatási minõ-
ségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter
véleményének kikérésével és egyetértésével” szöveg
lép.

32. §

A Magyarország címerének és zászlajának haszná-
latáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi
CCII. törvény

a) 9. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés nyitó szöveg-
részében, 15. § (3) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében,
24. § (4) bekezdésében, valamint 1. mellékletének
12. pontjában a „kormányzati tevékenység összehangolá-
sáért” szövegrész helyébe a „nemzetpolitikáért” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a „kormányzati tevékenység
összehangolásáért” szövegrészek helyébe a „nemzetpoliti-
káért” szöveg
lép.

33. §

(1) A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tör-
vény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az állam nevében a fenntartói jogokat – ha törvény
másként nem rendelkezik – az oktatásért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter
a fenntartói jogot megállapodással a tudománypolitika
koordinációjáért felelõs miniszterre ruházhatja.”
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(2) Az Nftv. 64. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A miniszter felsõoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos
– a tudománypolitika koordinációjáért felelõs miniszter
közremûködésével ellátott – feladatai:

a) a felsõoktatás rendszere fejlesztési terveinek elkészít-
tetése, beleértve a középtávú fejlesztési tervet,

b) a felsõoktatásban jelentkezõ képzési, oktatási problé-
mák vizsgálata, megoldások kidolgoztatása, az országos
hallgatói kompetenciamérés szakmai feltételeinek megte-
remtése,

c) a felsõoktatásban folyó kutatásokhoz szükséges szer-
vezeti és anyagi feltételek biztosítása,

d) új képzési, oktatási módszerek, megoldások, szerve-
zeti formák, az intézményi hálózatfejlesztések támogatása,

e) a felsõoktatási szakképzésben, az alapképzésben és
a mesterképzésben a képzési szakok szerkezetének felül-
vizsgálata,

f) a felsõoktatás és a gazdaság kapcsolatának legalább
háromévenkénti értékelése.”

(3) Az Nftv. 73. § (3) bekezdése a következõ k) ponttal
egészül ki:

(A fenntartó)
„k) gyakorolja az állami felsõoktatási intézményben

a konzisztórium tagjainak delegálásával, megbízásával,
visszahívásával, a megbízás megszüntetésével kapcsola-
tos döntési hatásköröket.”

(4) Az Nftv. 74. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A felsõoktatási intézmény a szervezeti és mûködési
szabályzatát, intézményfejlesztési tervét, költségvetését,
valamint ezek módosítását a szenátus döntésétõl számított
tizenöt napon belül megküldi a fenntartónak. Ha a felsõok-
tatási intézmény a költségvetésétõl eltérõ döntést kíván
hozni, azt elõzetesen meg kell küldenie a fenntartónak.
A fenntartó a szenátus által hozott egyéb döntések megkül-
dését is kérheti. Az állami felsõoktatási intézmény esetén
az intézményfejlesztési tervet, költségvetést, valamint
ezek módosítását tájékoztatás céljából az állami vagyon
felügyeletéért felelõs miniszternek, valamint az államház-
tartásért felelõs miniszternek, továbbá a 4. § (4) bekezdés
alapján a tudománypolitika koordinációjáért felelõs mi-
niszter fenntartásába átadott intézmény esetén a miniszter-
nek is meg kell küldeni.”

(5) Az Nftv. 84. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A (4) bekezdésben meghatározott hozzájárulások,
támogatások fedezetét – a (4) bekezdés e) pontjában meg-
határozott hozzájárulás, támogatás fedezetét ide nem
értve – a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében
kell megtervezni.”

(6) Az Nftv. 63. alcím címe helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„63. Az államtudományi és közigazgatási, rendészeti,
katonai felsõoktatás, valamint az agrár- és gazdasági,

informatikai, mûszaki felsõoktatás,
illetve egyes intézmények sajátos szabályozása”

(7) Az Nftv. 63. alcíme a következõ 104/F. §-sal egé-
szül ki:

„104/F. § A miniszter a felsõoktatási intézmények mû-
ködésével kapcsolatos eljárásaiban az agrártudományok
és a mûszaki tudományok tudományterületen, valamint
az agrár, gazdaságtudományok, informatika, mûszaki kép-
zési területen folytatott felsõoktatási tevékenység vonat-
kozásában a tudománypolitika koordinációjáért felelõs
miniszter közremûködésével dönt.”

(8) Az Nftv.
a) 13/A. § (4) bekezdésében, 13/B. § (2) bekezdésében,

13/B. § (4) bekezdésében, 13/D. §-ában, 89. § (2) bekezdés
a) pont ad) alpontjában az „a miniszter” szövegrész helyé-
be az „a fenntartó”,

b) 13/B. § (2) bekezdésében az „a miniszternek” szö-
vegrész helyébe az „a fenntartónak”
szöveg lép.

34. §

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi
II. törvény 40. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint
a 250. § (2) bekezdés d) pontjában a „kormányzati tevé-
kenység összehangolásáért” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatás-szervezésért” szöveg lép.

35. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) 58/A. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„58/A. § (1) Szünetel az állomány tagjának szolgálati
viszonya, ha a központi államigazgatási szervekrõl, vala-
mint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény szerinti szakmai vezetõvé
vagy államtitkárrá nevezik ki. A szünetelés a szakmai ve-
zetõvé vagy államtitkárrá való kinevezéstõl a megbízatás
megszûnéséig tart.

(2) A 46. § (1) bekezdésében meghatározott eseteken
túl, a szünetelés idõtartamára – további külön munkáltatói
döntés nélkül – rendelkezési állományba tartozik az állo-
mány (1) bekezdés alá tartozó tagja.
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(3) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szünetelés
idõtartama alatt az állomány tagja a szolgálati viszonyból
származó jogait nem gyakorolhatja, részére e törvény alap-
ján illetmény nem folyósítható, a szolgálati viszonyával
kapcsolatos kötelezettségek õt nem terhelik. Ha a szünete-
lésre a próbaidõ alatt kerül sor, a szünetelés tartama a pró-
baidõbe nem számít be.

(4) Az állomány (2) bekezdés szerinti rendelkezési állo-
mányba tartozó tagja esetén a mérlegelést nem igénylõ
munkáltatói döntések meghozatalára a központi személy-
ügyi szerv jogosult.”

(2) A Hjt. 34. alcíme a következõ 58/B. §-sal egészül ki:
„58/B. § A szolgálati viszony 58–58/A. § szerinti szüne-

telésének idõtartama alatt az állomány tagját – a lakbér-
támogatás (kiegészítés), a lakásüzemeltetési hozzájárulás
és az albérletidíj-hozzájárulás, továbbá a szállóbérlet kivé-
telével – a már megszerzett lakhatási támogatás továbbra
is megilleti.”

(3) A Hjt. 68. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(E törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjá-
nak szolgálati viszonya)

„d) – az 58/A. §-ban foglaltak kivételével – állami veze-
tõvé történõ kinevezésével,”

(4) A Hjt. 70. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2a) A 4/A. § (2) bekezdés b) és c) pontja esetén
a (2) bekezdés szerinti járandóságok megállapítására – ha
jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a központi sze-
mélyügyi szerv vezetõje jogosult.”

(5) A Hjt. 76. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A köztársasági elnök által szolgálaton kívüli állo-
mányba felvett személy a Honvédség szociális gondos-
kodási körébe tartozik, valamint a 132. § szerint jubileumi
jutalomra jogosult. Nem jogosult jubileumi jutalomra
az a szolgálaton kívüli állományba felvett személy, aki azt
másik foglalkoztatási jogviszonyban már megkapta, illet-
ve akinek szolgálaton kívüli jogállása megszûnt vagy
megszüntetésre került. A jubileumi jutalomra való jogo-
sultságra jogosító szolgálati idõkre alkalmazni kell
a 92. §-t. A jubileumi jutalmat a szolgálati viszony meg-
szûnését megelõzõ napon érvényes távolléti díj alapján
a központi személyügyi szerv vezetõje állapítja meg.”

(6) A Hjt. 132. §-a a következõ (2b) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2b) Az állomány 58/A. § (2) bekezdése alapján ren-
delkezési állományba tartozó tagja esetében is alkalmazni
kell a (2) bekezdést azzal az eltéréssel, hogy ha az állo-
mány érintett tagja esetében az (1) bekezdés szerinti jubi-
leumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban töltött idõ
elérésének napja a szolgálati viszony szünetelése idõsza-
kára esik, és a jubileumi jutalom alapját képezõ szolgálati
idõ alapján az adott idõszakra vonatkozóan jubileumi juta-
lomban nem részesült, a Hjt. szerinti jubileumi jutalmat
– egyéb kizáró ok hiányában – részére utólag, legkésõbb

a szolgálati viszony szünetelésének utolsó napját követõ
második hónap 5. napjáig, vagy ha szolgálati viszonya en-
nél korábbi idõpontban megszûnik, a szolgálati viszony
megszûnése napjáig kell folyósítani.”

(7) A Hjt. a következõ 247/A. §-sal egészül ki:
„247/A. § E törvénynek a Magyarország miniszté-

riumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvénnyel
megállapított 76. § (4) bekezdését a hatálybalépésekor
a köztársasági elnök által szolgálaton kívüli állományba
helyezett személyekre is alkalmazni kell.”

(8) A Hjt. 92. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében
az „állományba helyezés” szövegrész helyébe az „állo-
mányba helyezés, valamint a Hvt. 40/B. §-a” szöveg lép.

36. §

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcso-
latos egyes viták rendezésében közremûködõ szervezetrõl,
és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások meg-
akadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggõ módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. tör-
vény 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „építésügyért fele-
lõs” szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és
építéshatósági ügyekért felelõs” szöveg lép.

37. §

A honvédségi adatkezelésrõl, az egyes honvédelmi kö-
telezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 16. § (4) be-
kezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az érdekvédelmi nyilvántartásban történõ adatkezelés
célja)

„a) a nyugállományú katonának, a köztársasági elnök
által szolgálaton kívüli állományba felvett személynek,”
(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai meg-
állapításának és folyósításának biztosítása.)

38. §

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság
Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesíté-
sérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2013. évi
CXXXVI. törvény 4. § (4) bekezdésében a „kormányzati
tevékenység összehangolásáért” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért” szöveg lép.

39. §

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság
Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, mû-
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ködtetésérõl és tevékenységérõl szóló Egyezmény kihir-
detésérõl szóló 2013. évi CCXI. törvény 4. § (4) bekez-
désében a „kormányzati tevékenység összehangolásáért”
szövegrész helyébe a „külpolitikáért” szöveg lép.

40. §

A közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény
182. § (2) bekezdés c) pontjában az „építésügyért felelõs
miniszter által” szövegrész helyébe az „építésügyi szabá-
lyozásért és építés-hatósági ügyekért felelõs miniszter,
valamint az építésgazdaságért felelõs miniszter által
együttesen” szöveg lép.

41. §

Az állami projektértékelõi jogviszonyról, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIII. törvény 2. § 4. pontjában a „d)–g)” szö-
vegrész helyébe a „c)–g)” szöveg lép.

42. §

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló
2016. évi XCI. törvény 5. § (2) bekezdésében az „a kor-
mányzati tevékenység összehangolásáért” szövegrész
helyébe az „az állami vagyon felügyeletéért” szöveg lép.

4. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

43. §

(1) Hatályát veszti a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami fel-
ügyeletérõl szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9/A–9/C. §-a.

(2) Hatályát veszti a nemdohányzók védelmérõl és
a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. §
(4c) bekezdésében az „és a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszterrel” szövegrész.

(3) Hatályát veszti az MFB tv. 13. § (1) bekezdése.
(4) Hatályát veszti a Támtv.
a) 57/A. § (1a) bekezdésében az „– az (1b) bekezdésben

foglaltak kivételével –” szövegrész,
b) 57/A. § (1b) bekezdése,
c) 81. § (1c) bekezdése.
(5) Hatályát veszti a Ksztv.
a) 14. § (1) bekezdésében az „A miniszter jutalmára

a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs mi-
niszter tesz javaslatot.” szövegrész,

b) 14. § (5) bekezdésében az „és a kormányzati tevé-
kenység összehangolásáért felelõs miniszter együttesen”
szövegrész,

c) 65. § (2) bekezdésében a „Ha a kormányzati tevé-
kenység összehangolásáért felelõs miniszter egyben mi-
niszterelnök-helyettes is, kabinetfõnöke helyettes állam-
titkár.” szövegrész,

d) 68. § (2) bekezdésében a „Ha a kormányzati tevé-
kenység összehangolásáért felelõs miniszter egyben mi-
niszterelnök-helyettes is, titkárságát fõosztályvezetõ ve-
zeti.” és az „ , illetve fõosztályvezetõ” szövegrész,

e) 68. § (5) bekezdésében az „A 65. § (2) bekezdése sze-
rinti helyettes államtitkár titkárságát osztályvezetõ vezeti,
akinek a tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja.”
szövegrész.

(6) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 39. § (1) bekezdésében a „ , valamint
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs mi-
nisztert” szövegrész.

(7) Hatályát veszti a Kttv. 26. § (8) bekezdése.
(8) Hatályát veszti a Magyarország minisztériumainak

felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány
94/2018. (V. 22.) Korm.

rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 41. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § (1) bekezdés 3. pontja tekintetében a bûnügyi
nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak
bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott
ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendé-
szeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi
XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján,
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a 41. § (1) bekezdés 4. pontja tekintetében az egyéni vál-
lalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. tör-
vény 39. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § (1) bekezdés 5. pontja tekintetében az anya-
könyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (1) bekez-
dés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § (1) bekezdés 6. pontja tekintetében a szabálysér-
tésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 250. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § (1) bekezdés 7. pontja tekintetében az egységes
elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerrõl szóló
2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § (1) bekezdés 8. pontja tekintetében a külföldre
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § (1) bekezdés 9. pontja tekintetében a közúti köz-
lekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tör-
vény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § (1) bekezdés 10. pontja tekintetében a közúti
közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi
CXXVIII. törvény 15/A. §-ában kapott felhatalmazás
alapján,

a 41. § (1) bekezdés 11. pontja tekintetében a kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi
LXII. törvény 68. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § (1) bekezdés 12., 14. és 15. pontja tekintetében
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alap-
ján,

a 41. § (1) bekezdés 16. pontja tekintetében a személy-
azonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azo-
nosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
40/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § (1) bekezdés 17. pontja tekintetében az arckép-
elemzési nyilvántartásról és az arcképelemzõ rendszerrõl
szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. § a) pontja tekintetében a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,

a 65. § b) pontja tekintetében az adózás rendjérõl szóló
2017. évi CL. törvény 268. § (3) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján,

a 65. § c) pontja tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint
a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007. évi
LXXV. törvény 228. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján,

a 110. § tekintetében az igazságügyi szakértõkrõl szóló
2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK

1. §

(1) A Kormányt a miniszterelnök képviseli. A Kormány
vagy a miniszterelnök egyedi ügyekben a Kormány képvi-
seletére más személyt kijelölhet.

(2) A miniszterelnök képviseli Magyarországot az
Európai Tanácsban, továbbá a miniszterelnök az Alaptör-
vény vagy jogszabály eltérõ döntése hiányában intézkedik
Magyarország képviseletérõl valamennyi – az állam leg-
felsõbb szintû részvételét igénylõ – Európai Unióval
összefüggõ ügyben.

2. §

(1) A miniszterelnök határozza meg a Kormány általá-
nos politikáját, és irányítja ennek végrehajtását.

(2) A miniszterelnök az (1) bekezdésben meghatározott
jogkörében eljárva különösen

a) közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter, a miniszterelnök kabinetfõnöke, valamint
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitká-
ra tevékenységét,

b) meghatározza és koordinálja a miniszterek tevékeny-
ségét, amelynek keretében iránymutatást adhat a miniszte-
rek részére a tevékenységük végzésével összefüggésben,

c) biztosítja a kormányzati döntések érvényesülését.
(3) A miniszterelnök irányítja az 1. mellékletben meg-

határozott központi államigazgatási szervet.
(4) A miniszterelnök a rendeletében kijelölt miniszterel-

nök-helyettes tekintetében meghatározza a helyettesítése
rendjét.

3. §

(1) A miniszterelnök határozza meg a Kormány testületi
mûködésének az irányait, összehívja és vezeti a Kormányt.

(2) A miniszterelnök az (1) bekezdésben meghatározot-
tak végrehajtása érdekében különösen

a) az Alaptörvény keretei között meghatározza a kor-
mányzati szervezetalakítás általános irányait, ideértve

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 561



az egyes minisztériumok szervezeti és mûködési szabály-
zatai elõkészítésének általános elveit is,

b) kizárólagosan jogosult a Kormány részére elõterjesz-
tést benyújtani a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét
szabályozó kormányrendelet elfogadására és módosítására,

c) bármely állami vezetõ számára feladatot határozhat
meg,

d) bármely állami vezetõt a feladat- és hatáskörébe tar-
tozó kérdésekrõl jelentéstételre vagy beszámolóra köte-
lezhet,

e) meghatározza a Kormány ülésének napirendjét, en-
nek keretében a minisztereket és a kormánybiztosokat elõ-
terjesztés vagy jelentés elkészítésére utasíthatja,

f) kizárólagosan jogosult a Kormány részére elõterjesz-
tést benyújtani a Kormány ügyrendjének elfogadására és
módosítására,

g) kizárólagosan jogosult a Kormány részére elõterjesz-
tést benyújtani a központi államigazgatási szervekrõl, va-
lamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)
28. §-a szerinti kabinet és a Ksztv. 29. §-a szerinti kor-
mánybizottság megalakítására,

h) kizárólagosan jogosult a Kormány részére elõterjesz-
tést benyújtani a Kormány törvényalkotási programjára és
jogalkotási munkatervére vonatkozóan,

i) átfogó megközelítést igénylõ ügyekben javaslatot
tesz, illetve elõterjesztést nyújt be a Kormány részére, kez-
deményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett
tagjai összehangolt tevékenységét, szakpolitikai elõter-
jesztések és jelentések elkészítését, illetve összkormány-
zati feladat indítását,

j) képviselõje útján részt vesz a Kormány más tagja által
szervezett miniszteri értekezleten,

k) aláírja a Kormánynak, a Gazdasági Kabinetnek,
a Nemzetbiztonsági Kabinetnek, a Nemzetpolitikai Kabi-
netnek, a Stratégiai és Családügyi Kabinetnek (a továb-
biakban együtt: Kabinet) a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára által írásba foglalt és részére
felterjesztett döntéseit,

l) aláírja a Kormány feladat- és hatáskörét érintõ egyéb,
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
által írásba foglalt és részére felterjesztett döntéseket, ide-
értve azon döntéseket is, amelyek elõkészítése nem tartozik
a Kormány valamely más tagjának feladat- és hatáskörébe,

m) aláírja az állami vezetõk állami vezetõi szolgálati
jogviszonyával kapcsolatos, a Miniszterelnöki Kormány-
iroda közigazgatási államtitkára által elõkészített és részé-
re felterjesztett okiratokat.

(3) A miniszterelnök meghatározza a kormányzás álta-
lános irányait, ennek érdekében szervezi a Kormány mint
testület munkáját, megállapítja a miniszterek között kiala-
kított belsõ munkamegosztást.

II. FEJEZET
A KORMÁNYZATI KÖZPONT

1. A miniszterelnök kormányzati igazgatási
munkaszervezete

4. §

A miniszterelnök a 2. §-ban meghatározott feladata végre-
hajtása érdekében közvetlenül, illetve a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján

a) összehangolja és megszervezi a kormányzati igazga-
tás – ide nem értve a területi közigazgatás – mûködését,

b) elõkészíti a Kormány munkatervének és törvényalko-
tási programjának a tervezetét, gondoskodik azok végre-
hajtásáról,

c) elõkészíti a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét
szabályozó kormányrendelet tervezetét, valamint a Kormány
ügyrendjének, továbbá azok módosításának tervezetét,

d) egységes szempontrendszerre tesz javaslatot
da) a központi hivatalokról szóló kormányrendeletek

tervezetei,
db) a minisztériumok és a központi hivatalok szervezeti

és mûködési szabályzatai
tekintetében,

e) a Kormány üléseinek elõkészítése céljából
ea) gondoskodik a közigazgatási egyeztetések koordiná-

ciójáról, ennek során a Kormány döntéseiben meghatáro-
zott követelmények érvényesítésérõl, valamint ellenõrzi,
hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljes-
körûen biztosíthatóak-e,

eb) szervezi, vezeti és lebonyolítja a közigazgatási
államtitkári értekezletet, gondoskodik a közigazgatási
államtitkári értekezlet döntéseinek érvényesítésérõl,

ec) összeállítja a kormányülés napirendjét,
ed) elõkészíti a Kabinet üléseit,
f) szervezi, összehangolja és ellenõrzi a Kormány dön-

téseinek végrehajtását,
g) ellenõrzi a határidõs, valamint a folyamatos feladatok

végrehajtását, közremûködik a döntések megvalósulásá-
nak értékelésében, a végrehajtás alakulásáról az érintett
szervektõl közvetlenül is tájékoztatást kérhet,

h) érvényesíti a kormányzati döntés-elõkészítés,
az Európai Unió döntéshozatali tevékenysége és a Kor-
mány döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati
szempontokat, ennek érdekében szervezi és mûködteti
a döntés-elõkészítés és a végrehajtás egységes folyamatát,
szükség esetén kezdeményezi a Kormány feladatkörében
érintett tagja vagy a Kormány intézkedését,

i) koordinálja az alkotmányos szervek, az önálló szabá-
lyozó szervek és az autonóm államigazgatási szervek
vezetõivel való kapcsolattartást,
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j) ellátja az állami vezetõk állami vezetõi szolgálati jog-
viszonyával kapcsolatos személyügyi mûveleteket,

k) biztosítja az állami vezetõk munkavégzéséhez szük-
séges tárgyi eszközellátást.

5. §

A miniszterelnök a 3. §-ban meghatározott feladata végre-
hajtása során a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetén
belül mûködõ államtitkár útján

a) elemzi, értékeli és – szükség esetén – koordinálja
a hírszerzési tevékenységgel összefüggõ kormányzati fel-
adatok végrehajtását, illetve kezdeményezi a Kormány
feladatkörében érintett tagja vagy a Kormány intézke-
dését,

b) értékeli és elemzi a kormányzati döntésekhez kap-
csolódó, külföldre vonatkozó, illetve külföldi eredetû in-
formációk összehangolt, késedelem nélküli áramlását,

c) közvetíti a hírszerzési tevékenységet érintõ eseti dön-
téseket a miniszterek és a kormányzati szervek felé,

d) javaslatot, illetve elõterjesztést tesz a hírszerzési te-
vékenységgel összefüggõ ügyekben a Kormány részére,
szükség esetén kezdeményezi a Kormány feladatkörében
érintett tagjai összehangolt tevékenységét és jelentések el-
készítését, illetve összkormányzati feladat indítását,

e) értékeli a hírszerzési tevékenységhez kapcsolódó
kormányzati döntések megvalósulását, ennek keretében
a végrehajtás alakulásáról a Kormány feladatkörében érin-
tett tagjától információt, illetve az érintett szervektõl köz-
vetlenül is tájékoztatást kérhet.

6. §

(1) A miniszterelnök a 3. §-ban meghatározott feladata
végrehajtása érdekében a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára útján részt vesz a Kormánynak
az Országgyûléssel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó
feladatok ellátásában a miniszterelnök kabinetfõnökével
egyetértésben, e tekintetben

a) ellátja az országgyûlési ülésszakok elõkészítésével
összefüggõ kormányzati feladatokat, ennek keretében ja-
vaslatot tesz a Kormánynak az Országgyûlés rendkívüli
ülésszaka, illetve ülése összehívásának kezdeménye-
zésére,

b) gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényal-
kotási program benyújtásáról, és figyelemmel kíséri annak
megvalósulását,

c) gondoskodik a Kormány által elfogadott törvény- és
országgyûlési határozati javaslatok, beszámolók, politikai
nyilatkozatra vonatkozó javaslatok benyújtásáról, vala-
mint figyelemmel kíséri az ezekkel összefüggõ parlamenti
eljárásokat, és megteszi az elfogadásukhoz szükséges
igazgatási intézkedéseket.

(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára segíti a miniszterelnök tevékenységét.
E tekintetben a miniszterelnök részére – feladat- és hatás-
körében – soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, to-
vábbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai
elõkészítõ anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértõi
közremûködést kér a Kormány vagy a Kormány tagjainak
irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi államigaz-
gatási szervektõl (a továbbiakban: kormányzati szervek),
továbbá közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a mi-
niszterek és a kormányzati szervek felé.

2. A miniszterelnök politikai munkaszervezete,
a miniszterelnök kabinetfõnöke feladat- és hatásköre

7. §

(1) A miniszterelnök kabinetfõnöke a Kormány
1. általános politikai koordinációért,
2. kormányzati kommunikációért,
3. turizmusért,
4. vendéglátásért,
5. e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egysége-

sítéséért
felelõs tagja.

(2) A miniszterelnök kabinetfõnöke – ha jogszabály el-
térõen nem rendelkezik – irányítja az 1. mellékletben meg-
határozott központi államigazgatási szervet.

8. §

A miniszterelnök kabinetfõnöke az általános politikai
koordinációért való felelõssége keretében

a) biztosítja és megszervezi a miniszterelnöknek
az Alaptörvény 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladat- és hatásköre gyakorlását, e feladat- és hatásköré-
ben felel a Kormány általános politikája kialakításának
irányításáért,

b) közremûködik a miniszterelnöknek a Ksztv.
18. §-ában meghatározott feladat- és hatásköre gyakor-
lásában, e feladat- és hatáskörében részt vesz a Kormány
általános politikája végrehajtásának ellenõrzésében,

c) felel a miniszterelnök személye körüli feladatok ellá-
tásáért.

9. §

(1) A miniszterelnök kabinetfõnöke az általános politi-
kai koordinációért való felelõssége keretében a 8. § a) és
b) pontja tekintetében

a) szervezi, összehangolja és ellenõrzi a Kormány álta-
lános politikája kialakításának a folyamatát, ennek kere-
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tében a 39. § (2) bekezdés szerinti javaslatokat összegzi,
értékeli, és javaslatot tesz a miniszterelnök részére,

b) az átfogó megközelítést igénylõ ügyekben javaslatot
tesz, illetve elõterjesztést nyújt be a Kormány részére, kez-
deményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett
tagjai összehangolt tevékenységét, elõterjesztés benyújtá-
sát kérheti a Kormány feladatkörében érintett tagjától,

c) közremûködik a Kormány általános politikája és
a Kormány döntései megvalósulásának értékelésében,
valamint a miniszterelnök errõl történõ tájékoztatásában,
ennek keretében a végrehajtás alakulásáról a Kormány fel-
adatkörében érintett tagjától információt, illetve az érintett
szervektõl közvetlenül is tájékoztatást kérhet,

d) a miniszterelnök részére – feladat- és hatáskörében –
soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá kor-
mányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai elõkészítõ
anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértõi közremûkö-
dést kér, közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a mi-
niszterek és a kormányzati szervek számára,

e) érvényesíti a kormányzati döntés-elõkészítés és
a Kormány döntéseinek végrehajtása során a miniszterel-
nök döntéseibõl és a Kormány általános politikájából kö-
vetkezõ politikai szempontokat.

(2) A miniszterelnök kabinetfõnöke az általános politi-
kai koordinációért való felelõssége keretében gondoskodik
a Kormánynak az Országgyûléssel való kapcsolattartá-
sáról, e tekintetben

a) kapcsolatot tart az Országgyûléssel és az országgyû-
lési képviselõcsoportokkal,

b) ellátja a napirenden kívüli felszólalások, valamint
az országgyûlési képviselõi interpellációk, kérdések és
azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos szerve-
zési feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz a válasz-
adó személyére, illetve a miniszterelnök megbízása alap-
ján kijelöli a válaszadót,

c) elõsegíti és szervezi a Kormány és az országgyûlési
képviselõcsoportok közötti együttmûködést,

d) kezdeményezheti politikai vita lefolytatását.
(3) A miniszterelnök kabinetfõnöke az általános politi-

kai koordinációért való felelõssége keretében ellátja a mi-
niszterelnök személye körüli feladatokat, e tekintetben

a) ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami
protokollteendõket, felel a miniszterelnök külföldre tör-
ténõ kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért,
a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebo-
nyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium
protokolltevékenységéért,

b) gondoskodik a miniszterelnök kommunikációs felké-
szítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

10. §

A miniszterelnök kabinetfõnöke a kormányzati kommu-
nikáció megvalósítása tekintetében

a) felel az egységes kormányzati kommunikáció kiala-
kításáért,

b) felel a kormányzati honlapok egységes szerkezetének
és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, fenntartásáért
és a tartalom kialakításáért,

c) koordinálja az egyes nemzeti identitást és patriotiz-
must erõsítõ kiemelt kormányzati kezdeményezéseket,

d) koordinálja az egyes közösségépítést erõsítõ kiemelt
kormányzati kezdeményezéseket,

e) közremûködik az egyes kiemelt kormányzati rendez-
vények koncepciójának kidolgozásában.

11. §

(1) A miniszterelnök kabinetfõnöke a turizmusért való
felelõssége keretében elõkészíti a turizmusra, az utazás-
szervezõ és -közvetítõ tevékenységre, az utazási és utazás-
közvetítõi szerzõdésre, a falusi és agroturizmusra, vala-
mint – a gyógy- és egészségügyi tényezõk vonatkozásában
az egészségügyért felelõs miniszterrel együttmûködve –
az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszterelnök kabinetfõnöke a turizmusért való
felelõssége keretében

a) kialakítja és mûködteti a turizmus kormányzati irá-
nyítási és intézményrendszerét,

b) kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és tá-
mogatási rendszerét, a vallási turizmus tekintetében
az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért fele-
lõs miniszter, a falusi és agroturizmus tekintetében
az agrárpolitikáért felelõs miniszter közremûködésével,

c) kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesz-
tési irányait, koordinálja azok megvalósítását,

d) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kor-
mányzati turisztikai feladatokat,

e) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marke-
tingtevékenységet,

f) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények
koncepcióját,

g) kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvé-
telre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállítá-
sokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és
lebonyolítási feladatokat,

h) a sportpolitikáért felelõs miniszter, valamint a Buda-
pest és a fõvárosi agglomeráció fejlesztéséért felelõs mi-
niszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarorszá-
gon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények le-
bonyolításához, és közremûködik e sporteseményeket
érintõ marketing- és kommunikációs tevékenységek meg-
valósításában,

i) irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehaj-
tását,

j) kizárólagosan ellátja az állami bormarketing kapcsán
jelentkezõ valamennyi állami feladatot,

k) elõzetes véleményezési és egyetértési jogkört gyako-
rol a turizmussal összefüggõ projektek, fejlesztések, prog-
ramok kialakítását, illetve meghirdetését megelõzõen.

564 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



12. §

(1) A miniszterelnök kabinetfõnöke a vendéglátásért
való felelõssége keretében elõkészíti a vendéglátásra, va-
lamint a közösségi és állami bormarketing-tevékenységre
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszterelnök kabinetfõnöke a vendéglátásért
való felelõssége keretében meghatározza a vendéglátás
irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fej-
lesztési koncepcióját.

13. §

A miniszterelnök kabinetfõnöke az e-közigazgatási és
informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelõssége
keretében

a) javaslatot tesz az infokommunikációs infrastruktúra-
fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtásának egyes
irányaira,

b) kidolgozza az állampolgárok és a vállalkozások szá-
mára biztosított elektronikus közszolgáltatások kialakítá-
sának elvi irányítási kereteit,

c) gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások
elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára
való ösztönzésérõl,

d) egyetértési jogot gyakorol az e-közigazgatással és
az állami informatikai fejlesztéssel kapcsolatos kormány-
zati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása
során,

e) javaslatot tesz az e-közigazgatási és informatikai fej-
lesztések irányára,

f) felügyeli a Kormány informatikai és e-közigazgatási
stratégiája végrehajtását.

3. A Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
feladat- és hatásköre

14. §

(1) A Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. anyakönyvi ügyekért,
2. állampolgársági ügyekért,
3. Budapest és a fõvárosi agglomeráció fejlesztéséért,
4. európai uniós ügyek koordinációjáért,
5. építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
6. helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
7. kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
8. kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
9. kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
10. közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpoli-

tikáért,
11. közigazgatás-fejlesztésért,
12. közigazgatás-szervezésért,

13. közbeszerzésekért,
14. kulturális örökség védelméért,
15. településfejlesztésért és településrendezésért,
16. területrendezésért,
17. társadalompolitika összehangolásáért,
18. társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért

felelõs tagja.
(2) A miniszter – ha jogszabály eltérõen nem rendelke-

zik – irányítja, illetve felügyeli az 1. mellékletben megha-
tározott központi államigazgatási szerveket.

(3) A miniszter figyelemmel kíséri az Országgyûlés és
a bizottságai napirendjét és üléseit, részt vesz az üléseket
elõkészítõ fórumokon.

(4) A miniszter vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabi-
net üléseit.

(5) A miniszter a miniszterelnök részére – feladat- és
hatáskörében – soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást,
továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szak-
mai elõkészítõ anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértõi
közremûködést kérhet a kormányzati szervektõl, közvetíti
a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kor-
mányzati szervek számára.

15. §

A miniszter az anyakönyvi ügyekért való felelõssége
körében elõkészíti az anyakönyvezésre, a házasságkötési
eljárásra, a névviselésre és a névváltoztatásra vonatkozó
jogszabályokat.

16. §

A miniszter az állampolgársági ügyekért való felelõs-
sége körében elõkészíti a magyar állampolgárságra vonat-
kozó jogszabályokat.

17. §

(1) A miniszter Budapest és a fõvárosi agglomeráció
fejlesztéséért való felelõssége keretében Budapest fõpol-
gármesterével együttmûködve

a) koordinálja – a turisztikai fejlesztések tekintetében
a miniszterelnök kabinetfõnökével egyetértésben – a Kor-
mány egységes budapesti városfejlesztési – állami-
kormányzati, nem önkormányzati hatáskörbe tartozó
fejlesztésekre vonatkozó várostervezési, magasépítési,
közlekedésfejlesztési, köztér-, közpark-, közút-, egyéb
közterület-fejlesztési – tevékenységét, erre vonatkozóan
elõterjesztéseket készít a Kormány számára, és irányítja
a Kormány döntéseinek végrehajtását,

b) a közlekedésért felelõs miniszterrel együttmûködés-
ben elkészíti és a Kormány részére benyújtja a Budapestet
és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl
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szóló törvény szerinti más budapesti agglomerációhoz tar-
tozó településeket érintõ állami, nem önkormányzati ha-
táskörbe tartozó közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekre
vonatkozó elõterjesztéseket, valamint a jogerõs építési
vagy létesítési engedélyek megszerzéséig, a kivitelezési
tervek elkészültéig és a kivitelezés megindításáról és a ki-
vitelezéshez szükséges források biztosításáról szóló kor-
mánydöntés meghozataláig összehangolja és irányítja
e fejlesztések elõkészítését, tervezését és engedélyezte-
tését,

c) irányítja – a sportpolitikáért felelõs miniszterrel
együttmûködésben – a budapesti kiemelt nemzetközi
sportesemények megpályázásával és sikeres pályázat vagy
jelentkezés esetén a megrendezésre vonatkozó, a nemzet-
közi sportesemények jogtulajdonosaival való szerzõdés-
kötéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) a c) pontban meghatározott tevékenység keretében
a Kormány nevében kapcsolatot tart és együttmûködik
Budapest Fõváros Önkormányzatával, a Magyar Olimpiai
Bizottsággal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a hazai
és nemzetközi sportági szakszövetségekkel, külföldi ki-
emelt nemzetközi sportesemények házigazdáival és szer-
vezõbizottságaival, valamint a kiemelt nemzetközi sport-
események jogtulajdonosaival és szervezõivel,

e) az a)–d) pontokban meghatározott tevékenységek te-
kintetében a Kormány részérõl összehangolja a Kormány
és Budapest Fõváros Önkormányzata együttmûködését,

f) elõkészíti az a)–e) pontok szerinti tevékenységek el-
látásához szükséges jogszabályokat.

(2) Amennyiben a nemzeti vagyon felügyeletéért fele-
lõs miniszter tulajdonosi jogkörgyakorlásába tartozó
állami tulajdonú gazdasági társaság érintett az (1) bekez-
désben meghatározott feladatok végrehajtásában, úgy
a miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatait
a nemzeti vagyon felügyeletéért felelõs miniszterrel
együttmûködésben végzi.

(3) A miniszter a Budapest és a fõvárosi agglomeráció
fejlesztéséért való felelõssége keretében a jogerõs építési
vagy létesítési engedélyek megszerzéséig, a kivitelezési
tervek elkészültéig és a kivitelezés megindításáról és a ki-
vitelezéshez szükséges források biztosításáról szóló kor-
mánydöntés meghozataláig – az egészségüggyel össze-
függõ építési beruházások kivételével – felügyeli a Buda-
pesten megvalósuló valamennyi állami-kormányzati
városfejlesztési beruházást.

(4) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott tárgykörök-
ben a Kormány részére elõterjesztés kizárólag a miniszter
elõterjesztésében vagy a miniszter kifejezett és részletes
véleményének ismertetésével nyújtható be.

18. §

(1) A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért
való felelõssége keretében felel az európai politikák kiala-
kításáért és koordinációjáért, továbbá – a külgazdasági és

külügyminiszter e rendeletben meghatározott feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – az európai uniós
kapcsolatokért.

(2) A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért
való felelõssége keretében elõkészíti az európai uniós tag-
sággal összefüggõ kormányzati koordinációhoz kapcsoló-
dó jogszabályokat.

(3) A miniszter az európai uniós politikák kialakításáért
és koordinációjáért való felelõssége keretében felel
az Európai Unió politikáiból eredõ és az európai uniós tag-
sághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi
összehangolásáért, ennek keretében

a) javaslatot tesz a Kormány Európa-politikájának fõ
irányaira, valamint irányítja az európai uniós tagságból
eredõ kormányzati feladatok elõkészítését, végrehajtását,
ellenõrzését,

b) javaslatot tesz az európai uniós tematikájú kormány-
ülések napirendjére, elõkészíti az uniós vonatkozású kor-
mányüléseket és azok napirendjén szereplõ elõterjesz-
téseket,

c) összehangolja a Kormány európai uniós ügyekkel
kapcsolatos együttmûködésével összefüggõ kormányzati
feladatokat, ennek keretében

ca) koordinálja a Kormánynak az európai uniós intéz-
mények kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó,
döntés-elõkészítõ eljárásaiban képviselendõ tárgyalási
álláspontjait, biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi
összhangját, részt vesz azok kialakításában, és közremû-
ködik a magyar érdekek érvényesítésében,

cb) összehangolja az európai uniós tagságból fakadó
kötelezettségek teljesítését, és részt vesz azok végrehajtá-
sának ellenõrzésében,

cc) képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános
Ügyek Tanácsának ülésein, részt vesz az Európai Unió
európaügyi minisztereinek találkozóin, közremûködik
az Európai Tanács munkájában, és ellátja üléseinek elõké-
szítését,

d) a jogharmonizációs feladatok kivételével összehan-
golja a minisztériumok és a központi államigazgatási szer-
vek uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és
az uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai intéz-
kedéseket,

e) gondoskodik az európai uniós tagsághoz kapcsolódó
kormányzati koordinációs rendszer mûködtetésérõl,

f) részt vesz az uniós tagságból fakadó kötelezettségek
végrehajtásának ellenõrzésében,

g) összehangolja a Kormány és az Országgyûlés európai
uniós ügyekkel kapcsolatos együttmûködésével összefüg-
gõ kormányzati feladatokat,

h) ellátja a Magyarország Európai Unió melletti Állan-
dó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) irá-
nyítását, kialakítja az Állandó Képviselet mûködésére
vonatkozó szabályokat,

i) javaslatot tesz az Állandó Képviselet vezetõjének és
az Állandó Képviseleten mûködõ nagykövetek kinevezé-
sére és felmentésére.
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(4) A miniszter az európai uniós kapcsolatokért való fe-
lelõssége keretében meghatározza az uniós relevanciájú
külkapcsolatokat és azok kommunikációját, ennek kereté-
ben

a) felel az európai uniós vonatkozású magyar kormány-
zati állásponttal összefüggõ kapcsolattartásért az Európai
Unió intézményeivel és egyéb szerveivel, különös tekin-
tettel az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Eu-
rópai Unió Tanácsa egyes intézményi szereplõire,

b) ellátja az európai uniós relevanciájú külkapcsolati
kérdésekkel összefüggõ feladatokat,

c) elõsegíti az európai uniós döntésekben érintett ma-
gyar társadalmi és gazdasági szereplõk magyar kormány-
zati állásponttal összeegyeztethetõ érdekeinek képvisele-
tét az európai uniós intézményi döntéshozatalban,

d) összehangolja, illetve ellátja az európai uniós ügyek-
ben folytatott regionális együttmûködésekkel összefüggõ
feladatokat.

19. §

A miniszter az építésügyi szabályozásért és építésható-
sági ügyekért való felelõssége keretében

a) elõkészíti az építésügyre, az építészeti-mûszaki tevé-
kenységgel összefüggõ szakmai kamarákra és a nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentõségû építési beru-
házásokra vonatkozó jogszabályokat,

b) irányítja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok,
valamint e vonatkozásban az állami fõépítészi hatáskörben
eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét,

c) gyakorolja az Országos Építésügyi Nyilvántartással,
valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs
Központtal összefüggésben, jogszabályban a miniszternek
címzett feladat- és hatásköröket.

20. §

(1) A miniszter a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletéért való felelõssége keretében elõkészíti a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletére és a terület-
szervezési eljárásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletéért való felelõssége keretében a helyi önkor-
mányzatokért felelõs miniszterrel egyetértésben

a) ellátja a helyi önkormányzatok és társulásaik tör-
vényességi felügyelete, valamint a területszervezési eljá-
rás tekintetében hatáskörébe utalt feladatokat, és e felada-
tok tekintetében szakmai irányítást gyakorol a fõvárosi és
megyei kormányhivatal tevékenysége felett,

b) kezdeményezi a Kormánynál
ba) az Alaptörvénnyel ellentétesen mûködõ helyi ön-

kormányzati képviselõ-testület feloszlatására vonatkozó
határozati javaslat Országgyûlés részére történõ benyúj-
tását,

bb) az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való
összhangjának megvizsgálására vonatkozó alkotmány-
bírósági indítvány benyújtását,

c) elõkészíti az ország területének közigazgatási tago-
zódásával, illetve a területszervezéssel kapcsolatos, az Or-
szággyûlés vagy a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó
döntéseket.

21. §

A miniszter a kormánybiztosok tevékenységének össze-
hangolásáért való felelõssége körében a kormánybiztosok
feladatkörébe esõ feladatok teljesülésérõl – elsõdlegesen
a kormánybiztosok beszámolói alapján – tájékoztatja
a miniszterelnököt.

22. §

A miniszter a kormányzati stratégiák kidolgozásának
támogatásáért és a társadalompolitika összehangolásáért
való felelõssége körében

a) támogatja a kormányzati stratégiák kidolgozását,
b) figyelemmel kíséri a kormányzati döntéshozatalt, és

véleményt ad azok kormányzati stratégiákkal és társada-
lompolitikai céljaival való összhangjáról,

c) támogatja a kormányzati stratégiák és társadalompo-
litikai célok megvalósításával összefüggõ jogszabály-elõ-
készítési feladatok ellátását,

d) elemzi a kormányzati stratégiai és társadalompoliti-
kai célkitûzések teljesülését,

e) elemzi az európai uniós és nemzetközi politikai folya-
matoknak a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai
célok teljesülésére gyakorolt hatását,

f) közremûködik a Kormány és a Kormány egyes tagjai
által kormányzati és nem kormányzati kutatóintézetekkel
együttmûködésben folytatott stratégiai és társadalompoli-
tikai kutatási tevékenységben,

g) a Kormány más tagjától a feladat- és hatáskörébe tar-
tozó kérdésben információt, felvilágosítást, háttéranyagot,
elemzést kérhet.

23. §

(1) A miniszter a közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért való felelõssége keretében elõkészí-
ti és végrehajtja a közigazgatási minõségpolitikát, ennek
részeként kidolgozza a közigazgatás minõségpolitikai el-
veit és a minõségbiztosítási eljárások alkalmazásának
szakmai és módszertani szabályait.

(2) A miniszter a közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért való felelõssége keretében a köz-
szolgálati életpálya kidolgozásáért felelõs miniszterrel
együttmûködve részt vesz az 51. §-ban foglalt feladatok
végrehajtásában.
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24. §

(1) A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való fele-
lõssége keretében

a) összehangolja a közigazgatás-politika, a közigazga-
tás-fejlesztés és a közigazgatás-korszerûsítés kormányzati
feladatait, és a kormányzati döntés-elõkészítés során érvé-
nyesíti azok követelményeit,

b) módszertani szempontból segíti a közigazgatási szer-
vek szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások
alkalmazásával összefüggõ tevékenységét,

c) kidolgozza és mûködteti a hatáselemzési rendszert,
összehangolja a minisztériumok hatáselemzési feladatai-
nak és a jogi szabályozásból származó adminisztratív ter-
hek csökkentésére irányuló kormányzati tevékenység vég-
rehajtását.

(2) A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való fele-
lõssége keretében ellátja a területi közigazgatás fejleszté-
sével kapcsolatos különös feladatokat, ennek keretében
a területi államigazgatás fejlesztése tekintetében

a) gondoskodik az erre vonatkozó kormányzati politika
kialakításáról, érvényesítésérõl és végrehajtásáról, vala-
mint kidolgozza a területi közigazgatási szervek ügyfél-
szolgálati mintaszabályzatát,

b) ellátja a közigazgatási szervek nemzetközi együttmû-
ködésének koordinálását, részt vesz a közigazgatási szervek
nemzetközi képviseletében, elõsegíti azok fejlesztését,

c) véleményezési jogot gyakorol az Európa Tanács
Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa ma-
gyar delegációja tagjainak kijelölése során.

25. §

(1) A miniszter a közigazgatás-szervezésért való fele-
lõssége keretében elõkészíti

a) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok jogállására és
mûködésére,

b) a külföldiek mezõ- és erdõgazdasági hasznosítású
földnek nem minõsülõ ingatlanokat érintõ tulajdonszerzé-
sére irányuló eljárásra
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a közigazgatás-szervezésért való fele-
lõssége keretében

a) összehangolja a fõvárosi és megyei kormányhivata-
lok hatósági tevékenységét az általános közigazgatási
rendtartás általános szabályainak alkalmazása szempont-
jából, biztosítja e szabályok egységes alkalmazását,

b) összehangolja a több ágazatot érintõ, közigazgatással
kapcsolatos kormányzati feladatok területi végrehajtását,

c) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együtt-
mûködve kialakítja és mûködteti az egységes közigazgatá-
si hatósági statisztikai rendszert,

d) gondoskodik a kormányablakok mûködtetéséhez
szükséges feltételrendszer megteremtésérõl és a kormány-
ablak-tudástár tartalmának kialakításáról.

26. §

(1) A miniszter a közbeszerzésekért való felelõssége ke-
retében elõkészíti a közbeszerzésekre vonatkozó jogsza-
bályokat.

(2) A miniszter a közbeszerzésekért való felelõssége ke-
retében

a) kialakítja és végrehajtja a Kormány közbeszerzési
politikáját,

b) ellátja a közbeszerzések központi ellenõrzésével és
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.

27. §

(1) A miniszter a kulturális örökség védelméért való fe-
lelõssége keretében elõkészíti a kulturális örökség, a régé-
szeti örökség és a mûemléki érték védelmére, valamint
a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a kulturális örökség védelméért való fe-
lelõssége keretében

a) meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális
javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és köve-
telményrendszerét,

b) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális
örökségi értékek számbavételérõl, nyilvántartásáról és
az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról,
valamint a régészeti örökség számbavételérõl, nyilvántar-
tásáról, védendõ területeinek meghatározásáról, védetté
nyilvánításáról, védelmérõl, megõrzésérõl,

c) a kultúráért felelõs miniszterrel és a természetvédele-
mért felelõs miniszterrel együttmûködve ellátja a világ-
örökséggel és az emlékhelyekkel kapcsolatos állami fel-
adatokat,

d) közremûködik az örökségvédelmet érintõ nemzeti
szabványok kidolgozásában és a mûemlékekkel összefüg-
gõ sajátos építési termékek beépítési feltételeinek megha-
tározásában,

e) ellátja a központi építészeti tervtanács mûemléki ta-
nácsadó testület mûködtetésével kapcsolatos feladatokat.

28. §

A miniszter a településfejlesztésért és településrendezé-
sért való felelõssége keretében elõkészíti

a) a településfejlesztésre, a településrendezésre és azok-
kal kapcsolatos információs rendszerre,

b) a településtervezésre,
c) az építmények elhelyezésének szakmai követelmé-

nyeire,
d) a hátrányos helyzetû településekre,
e) az egységes elektronikus közmûnyilvántartásra

vonatkozó jogszabályokat.
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29. §

(1) A miniszter a területrendezésért való felelõssége
keretében elõkészíti a területrendezésre és az ezzel kap-
csolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabá-
lyokat.

(2) A miniszter a területrendezésért való felelõssége ke-
retében e vonatkozásban irányítja az állami fõépítészi ha-
táskörben eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatal terü-
letrendezési tevékenységét.

30. §

(1) A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesz-
téséért való felelõssége keretében elõkészíti az egyesülési
jogra, a közhasznú jogállásra, valamint a civil szervezetek
mûködésére és támogatására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesz-
téséért való felelõssége keretében

a) összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi
kapcsolatok fejlesztésével összefüggõ feladatait,

b) ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek
mûködésének fejlesztését célzó feladatokat,

c) mûködteti a civil információs centrumokat és a Civil
Információs Portált.

III. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK ÁLTALÁNOS HELYETTESE

31. §

A miniszterelnök általános helyettese a miniszterelnök
által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterel-
nököt.

32. §

(1) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány
1. egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
2. nemzetpolitikáért,
3. – a 92. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel –

nemzetiségpolitikáért
felelõs tagja.

(2) A miniszterelnök általános helyettese vezeti
a Nemzetpolitikai Kabinet üléseit.

33. §

(1) A miniszterelnök általános helyettese az egyházak-
kal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelõssége
keretében felel az egyházpolitikáért és egyház-diplomá-
ciáért, ennek keretében elõkészíti a vallási közösségekre
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszterelnök általános helyettese az egyházak-
kal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelõssége
keretében

a) összehangolja a Kormány egyházi kapcsolattartással
összefüggõ feladatait, irányítja az ezzel összefüggõ straté-
giai kérdések végrehajtását,

b) elõkészíti a szentszéki vegyes bizottság üléseit, meg-
szervezi, lebonyolítja a bizottsági üléseket,

c) együttmûködik a határon túli egyházakkal,
d) ellátja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, va-

lamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közössé-
gek jogállásáról szóló törvényben az egyházi jogi szemé-
lyek nyilvántartásával kapcsolatban a hatáskörébe tartozó
feladatokat,

e) ellátja – a kormányzati nemzetközi humanitárius se-
gítségnyújtás koordinációjáért és irányításáért való fel-
adatkörében eljáró külpolitikáért felelõs miniszterrel
együttmûködve – a keresztény vallásuk miatt üldözöttek
megsegítése érdekében végzett kutatási elemzõ, koordiná-
ciós és nemzetközi humanitárius feladatokat.

34. §

A miniszterelnök általános helyettese gondoskodik
a köztársasági elnök, a Kormány és a miniszterelnök által
adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel
kapcsolatos feladatok ellátásáról.

35. §

A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitiká-
ért való felelõssége keretében

a) kidolgozza a magyar nemzet integritása, illetve hatá-
rokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelõs-
ség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát,

b) kapcsolatot ápol a magyar nemzetnek a szomszédos
országokban és a világ más részein élõ tagjaival,

c) erõsíti az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai,
horvátországi, muravidéki, õrvidéki, a szórványban élõ és
a nyugati magyar nemzetrészek kölcsönös támogatásán
alapuló együttmûködést,

d) összehangolja a központi államigazgatási szervek
a)–c) pontokban foglaltakkal összefüggõ tevékenységét,
ennek keretében a Kormány feladatkörében érintett tagjá-
val együttmûködik a külhoni magyarok oktatásával és kul-
túrájával kapcsolatos feladatok ellátásában, kulturális és
anyanyelvi identitását erõsítõ és fejlesztõ programok és
fejlesztések megszervezésében, a magyar kulturális örök-
ség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásá-
ban, megõrzésében,

e) közremûködik a Bethlen Gábor Alap mûködteté-
sében, ennek keretein belül részt vesz a Bethlen Gábor
Alapra vonatkozó döntések meghozatalában.
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36. §

(1) A miniszterelnök általános helyettese a nemzetiség-
politikáért való felelõssége keretében – a 102. §-ban fog-
laltak kivételével – elõkészíti a nemzetiségek jogaira vo-
natkozó jogszabályokat.

(2) A miniszterelnök általános helyettese a nemzetiség-
politikáért való felelõssége keretében

a) felel a Kormány nemzetiségpolitikájának kialakítá-
sáért,

b) összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai szem-
pontokat, és együttmûködik a nemzetiségi önkormányza-
tokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kultu-
rális és más szervezeteivel,

c) felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én lét-
rehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai
Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak
Strasbourgban, 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti
kisebbségek védelmérõl szóló Keretegyezményben foglal-
tak teljesítését,

d) kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel el-
lentétesen mûködõ nemzetiségi önkormányzat feloszlatá-
sára vonatkozó határozati javaslat Országgyûlés részére
történõ benyújtását.

(3) A Kormány – a roma nemzetiségi önkormányzatok
kivételével – a nemzetiségi önkormányzatok törvényessé-
gi felügyeletének szakmai irányítására a miniszterelnök
általános helyettesét jelöli ki.

37. §

(1) A miniszterelnök általános helyettesének tevékeny-
ségét a Miniszterelnökség segíti.

(2) A miniszterelnök általános helyettesének 34. § sze-
rinti tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetiroda segíti.

38. §

A miniszterelnök általános helyettese – ha jogszabály
eltérõen nem rendelkezik – irányítja az 1. mellékletben
meghatározott központi államigazgatási szerveket.

IV. FEJEZET
AZ EGYES MINISZTEREK FELADAT-

ÉS HATÁSKÖRE

4. Az egyes miniszterek általános feladat- és hatásköre

39. §

(1) A miniszter a feladat- és hatásköre gyakorlása során
köteles együttmûködni a Kormány más tagjával.

(2) A miniszter – jogszabályban, valamint a Kormány
határozatában meghatározott – feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány általános politikájára,
b) elõkészíti a stratégiai dokumentumokat és az ezek

végrehajtására vonatkozó programokat, koordinálja azok
megvalósítását,

c) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek terve-
zeteit, a Kormány, a miniszterelnök és a köztársasági el-
nök határozatait, valamint törvény vagy kormányrendelet
felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki, külön-
leges jogrend idõszakára vonatkozó jogszabálytervezete-
ket dolgoz ki,

d) intézményirányítást és -felügyeletet gyakorol,
e) kezdeményezi és elõkészíti a feladatkörébe tartozó

nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõ-
désnek nem minõsülõ tárcamegállapodásokat,

f) az Európai Unió intézményeinél, a külkapcsolatok-
ban és a nemzetközi szervezetekben felhatalmazás alapján
e rendeletben meghatározottak szerint képviseli a Kor-
mányt,

g) gondoskodik az európai integrációból eredõ felada-
tok végrehajtásáról,

h) közremûködik az európai uniós források felhasználá-
sában,

i) jogszabály vagy szerzõdés alapján gyakorolja az álla-
mot megilletõ tulajdonosi jogokat az állam tulajdonában
álló gazdasági társaság tekintetében, illetve alapítói jogot
gyakorol az alapítvány felett,

j) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meg-
határozottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsola-
tos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûköd-
tetésérõl és fejlesztésérõl.

(3) A miniszter – ha jogszabály eltérõen nem rendelke-
zik – irányítja, illetve felügyeli az 1. mellékletben megha-
tározott központi államigazgatási szerveket.

5. A belügyminiszter feladat- és hatásköre

40. §

(1) A belügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a to-
vábbiakban: miniszter) mint a miniszterelnök nemzetbiz-
tonságért felelõs helyettese a Kormány

1. bûncselekmények megelõzéséért,
2. büntetés-végrehajtásért,
3. e-közigazgatásért,
4. élet és vagyonbiztonság védelméért,
5. határrendészetért,
6. helyi önkormányzatokért,
7. idegenrendészetért és menekültügyért,
8. katasztrófák elleni védekezésért,
9. közbiztonságért,

10. közfoglalkoztatásért,
11. közigazgatási informatika infrastrukturális meg-

valósíthatóságának biztosításáért,
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12. köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
13. közlekedésrendészetért,
14. közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
15. közterület-felügyelet szabályozásáért,
16. külföldiek társadalmi beilleszkedésének elõsegítéséért,
17. külföldre utazás szabályozásáért,
18. minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
19. polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
20. rendészetért,
21. szabálysértési szabályozásért,
22. személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
23. terrorizmus elleni küzdelemért,
24. településüzemeltetésért, kéményseprõ-ipari tevékeny-

ségért,
25. vízgazdálkodásért,
26. vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
27. vízvédelemért

felelõs tagja.
(2) A miniszter vezeti a Nemzetbiztonsági Kabinet

üléseit.

41. §

(1) A Kormány a minisztert jelöli ki
1. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-

vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti pol-
gárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelõ szervként;

2. a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazol-
ványok nyilvántartását vezetõ szervként;

3. a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûn-
ügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény szerinti bûnügyi nyilván-
tartó szervként;

4. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló
2009. évi CXV. törvény 39. § (1) bekezdése szerinti nyil-
vántartást vezetõ szervként;

5. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
szerinti nyilvántartó szervként;

6. a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi
II. törvény szerinti szabálysértési nyilvántartás tekinteté-
ben az adatkezelõi feladatokat ellátó szervként;

7. az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keret-
rendszerrõl szóló 2014. évi LXXXIII. törvény szerinti mû-
ködtetõként;

8. a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzõdések
alapján kiállításra kerülõ közokiratok kiadásáért és a ki-
adott közokiratok nyilvántartásáért felelõs szervként;

9. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény szerinti közúti közlekedési nyilvántartó
szervként;

10. a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
2000. évi CXXVIII. törvény szerinti közlekedési elõéleti
pontrendszert nyilvántartó szervként;

11. a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló
2009. évi LXII. törvény szerinti kötvénynyilvántartó
szervként;

12. a közúti közlekedési nyilvántartás tekintetében az Eu-
rópai Unió rendszereivel (EUCARIS, RESPER) való infor-
mációcserét lebonyolító nemzeti kapcsolattartó pontként;

13. részvételre az Európai Unió intézményei tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntés-elõkészítõ tevé-
kenységében és a szakmai feladatait érintõ tagállami kép-
viselet ellátására;

14. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény szerinti közlekedési igazgatási hatóság-
ként az okmánytárból és az eredetiségvizsgálati nyilvántar-
tásból történõ, a Kormány által rendeletben kijelölt szervek-
nek eseti jellegû egyedi adatszolgáltatás tekintetében;

15. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazol-
ványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben
meghatározott parkolási igazolványok kiadásával, cseréjé-
vel és pótlásával kapcsolatos, továbbá a közúti közlekedé-
si igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.)
Korm. rendeletben meghatározott, általánostól nem eltérõ
illetékességgel meghatározott közlekedési igazgatási fel-
adatok ellátására;

16. a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartást vezetõ
szervként;

17. az arcképelemzési nyilvántartásról és az arckép-
elemzõ rendszerrõl szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény
szerinti központi szervként.

(2) A miniszter a kezelésében lévõ nyilvántartások te-
kintetében ellátja az Európai Unió rendszereivel való in-
formációcserét lebonyolító nemzeti kapcsolattartó pont
(EUCARIS, RESPER), illetve központi hatóság (ECRIS)
hatáskörébe utalt, a publikus kulcsú információs rendszer
(PKI) koordinátor, az úti okmányok szenzitív adatainak
vizsgálatához kapcsolódó (SPOC) rendszer, valamint
a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) keretében meg-
valósuló információcserével kapcsolatos, külön jogsza-
bályban meghatározott feladatait, valamint a foglalkozta-
tás mobilitás- és álláskeresés-hatékonyságát növelõ egysé-
ges adatcserét biztosító (EURES) portál mûködtetését és
fejlesztését.

42. §

(1) A miniszter a büntetés-végrehajtásért való felelõssége
keretében elõkészíti a büntetés-végrehajtási szervezet
jogállására és mûködésére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter megszervezi és irányítja a büntetés-vég-
rehajtással összefüggõ pártfogó felügyelõi tevékenységet.
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43. §

(1) A miniszter az e-közigazgatásért való felelõssége ke-
retében meghatározza az e-közigazgatás általános elveit,
elõkészíti az e-közigazgatásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az e-közigazgatásért való felelõssége
keretében

a) kialakítja az egységes közigazgatási informatikai fej-
lesztési és szolgáltatási kormányzati politikát,

b) gondoskodik az e-közigazgatás általános elveinek
megfelelõen a közigazgatási hatósági eljárások vonatko-
zásában az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabá-
lyok elõkészítéséhez szükséges szakmai irányok meghatá-
rozásáról,

c) megköti a közigazgatási informatika infrastrukturális
eszközrendszerének fejlesztését érintõ szerzõdéseket,

d) felügyeli a kormányzati célú hírközlési szolgáltatót,
a központi elektronikus szolgáltató rendszer mûködtetõjét,
valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlõ Rendszer,
a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR
Hírközlési és Informatikai Rendszer mûködését, valamint
e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek
tevékenységét,

e) közremûködik a védelemszervezés közigazgatási
szerveket érintõ informatikai feladatainak tervezésében,
végrehajtásában,

f) ellátja az összkormányzati szintû közigazgatási infor-
matikai alkalmazásokkal és nyilvántartások összehangolá-
sával összefüggõ igazgatásszervezési feladatokat,

g) az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és
az infokommunikációs infrastruktúrához történõ illesz-
kedés szempontjának vizsgálatával jóváhagyja az egyes
kormányzati informatikai beszerzések és beruházások
megvalósításához szükséges közbeszerzésekre irányuló
elõterjesztéseket, valamint ellenõrizheti a beruházás vég-
rehajtását,

h) ellátja az Európai Unió tagállamainak az elektronikus
azonosítás területén történõ együttmûködésével kapcsola-
tos rendelkezésekrõl szóló kormányrendelet szerinti tagál-
lami kapcsolattartási pont feladatait.

(3) A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétel-
lel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
útján központosított informatikai és telekommunikációs
szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevõk in-
formatikai és telekommunikációs eszközökkel történõ
ellátásáról és az ilyen eszközök mûködtetésérõl.

44. §

A miniszter a határrendészetért való felelõssége kereté-
ben elõkészíti az államhatár õrizetére és a határforgalom
ellenõrzésére vonatkozó jogszabályokat.

45. §

(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõs-
sége keretében – jogszabályban meghatározott tárgykör-
ben az e rendelet szerinti miniszterrel együttmûködve –
elõkészíti a helyi önkormányzatokra, a helyi önkormány-
zatok tulajdonára és vagyonára, a helyi önkormányza-
tok adósságrendezésére és a helyi önkormányzati kép-
viselõk és polgármesterek jogállására vonatkozó jogsza-
bályokat.

(2) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõs-
sége keretében

a) összehangolja a helyi önkormányzatok és a nemzeti-
ségi önkormányzatok mûködésével összefüggõ tervezés
és gazdálkodás kormányzati feladatait, a helyi önkor-
mányzatok feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges
feltételek vizsgálatát,

b) mûködteti a helyi önkormányzati vagyonkatasztert,
c) közremûködik a központi költségvetésnek a helyi ön-

kormányzatok támogatásai fejezetében meghatározott
támogatások körének, finanszírozásának és elszámolási
rendjének kialakításában, az ezt elõsegítõ információs
rendszer mûködtetésében, valamint az ilyen támogatások
nyújtásában,

d) közremûködik a helyi önkormányzatok és a helyi ön-
kormányzati költségvetési szervek számviteli és az állam-
háztartási mérlegrendszerbe illeszkedõ pénzügyi informá-
ciós rendszerének mûködtetésében,

e) közremûködik az ágazati és térségi fejlesztési prog-
ramok helyi önkormányzatokat érintõ részének kidolgo-
zásában,

f) kialakítja az önkormányzati érdekszövetségekkel
való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét,

g) az önkormányzati érdekszövetségek javaslatának ki-
kérését követõen a 24. § (2) bekezdés c) pontjának figye-
lembevételével kijelöli az Európa Tanács Helyi és Regio-
nális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációjá-
nak tagjait.

46. §

A miniszter az idegenrendészetért és menekültügyért
való felelõssége keretében elõkészíti

a) a külföldiek beutazására és tartózkodására, az idegen-
rendészeti hatóság mûködésére,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek magyarországi tartózkodására,

c) a menekültek jogállására, a menekültügyi eljárásra és
a menekültügyi hatóság mûködésére

vonatkozó jogszabályokat.
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47. §

(1) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való
felelõssége keretében elõkészíti

a) a katasztrófavédelemre, a katasztrófák elleni védeke-
zés irányítási rendszerére,

b) a polgári védelem feladataira, szervezetére, mûködé-
sére, az állampolgárok és szervezetek polgári védelmi kö-
telezettségére,

c) a tûz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokra,
d) az ipari balesetek megelõzésére és elhárítására, vala-

mint az országhatáron túli hatással járó ipari balesetek
nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rend-
szerére,

e) – a honvédelmi szempontból létfontosságú rendsze-
relemek kivételével – a létfontosságú rendszerelemekkel
kapcsolatos feladatokra
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való
felelõssége keretében

a) ellátja a hazai és a nemzetközi polgári válságkezelés-
bõl, katasztrófavédelmi feladatokból fakadó kormányzati
és koordinációs feladatokat,

b) biztosítja a RODOS valósidejû nukleárisbaleset-
elhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzet-
közi Radiológiai Adatcsere Központ mûködési feltételeit,

c) ellátja a NATO Felsõszintû Polgári Veszélyhelyzet
Tervezési Bizottságának szerveivel való kapcsolattartást,

d) irányítja a védelmi igazgatás – feladat- és hatásköré-
be tartozó – egyes feladatainak ellátásában részt vevõ szer-
vek értesítésével összefüggõ tevékenységeket,

e) gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelõzésé-
vel és elhárításával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

48. §

(1) A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelõssége
keretében elõkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonyra,
a közfoglalkoztatás szervezésére, a közfoglalkoztatási
nyilvántartásra és a közfoglalkoztatással összefüggõ jog-
sértések szankcionálására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelõssége
keretében

a) kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatási politikáját,
gondoskodik annak érvényesítésérõl és végrehajtásáról,

b) ellátja a közfoglalkoztatásban részt vevõ személyek
képzésével kapcsolatos feladatokat,

c) megszervezi és az állami foglalkoztatási szervként el-
járó fõvárosi és megyei kormányhivatal, valamint járási
(fõvárosi kerületi) hivatal közremûködésével mûködteti
a közfoglalkoztatás rendszerét, meghatározza a közfoglal-
koztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenõrzi annak mû-
ködését, a közfoglalkoztatás tekintetében szakmai irányító
miniszteri jogokat gyakorol a fõvárosi és megyei kormány-
hivatal tevékenysége felett.

49. §

(1) A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányí-
tásáért való felelõssége keretében elõkészíti a köziratok
kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányí-
tásáért való felelõssége keretében

a) ellenõrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak vég-
rehajtását a központi államigazgatási szerveknél,

b) a közlevéltárak ellenõrzési tapasztalatait is felhasz-
nálva évente értékeli a közfeladatot ellátó szervek iratke-
zelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történõ
áttérés tapasztalatait,

c) évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfel-
adatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság
részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes iratke-
zelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól,

d) az elektronikus iratkezelés egységes bevezetéséhez
szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése
érdekében folyamatosan gyûjti, rendszerezi és elemzi
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének informatikai
feltételrendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat,
valamint kidolgozza az elektronikus iratkezelés egységes
bevezetéséhez kapcsolódó koncepciókat.

50. §

A miniszter a közlekedésrendészetért való felelõssége
keretében elõkészíti a közlekedésrendészetre vonatkozó
jogszabályokat.

51. §

A miniszter a közszolgálati életpálya kidolgozásáért
való felelõssége keretében – a közigazgatási minõségpoli-
tikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter közremû-
ködésével –

a) elõkészíti a közszolgálati tisztviselõk kiválasztási,
képesítési, képzési, továbbképzési, minõsítési, teljesít-
ményértékelési, elõmeneteli, illetmény- és felelõsségi
rendszereivel kapcsolatos szakmai koncepciót,

b) kidolgozza a személyügy területén kiadásra kerülõ
módszertani útmutatókat,

c) gondoskodik a kormánytisztviselõk és vezetõk telje-
sítményértékelésérõl, továbbképzésérõl és a vezetõi után-
pótlásképzésrõl.

52. §

A miniszter a közterület-felügyelet szabályozásáért
való felelõssége keretében elõkészíti a közterület-felügye-
letre vonatkozó jogszabályokat.
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53. §

A miniszter a külföldre utazás szabályozásáért való
felelõssége keretében elõkészíti a magyar állampolgárok
külföldre utazására és az útlevélre vonatkozó jogszabá-
lyokat.

54. §

A miniszter a minõsített adatok védelmének szakmai
felügyeletéért való felelõssége keretében elõkészíti a mi-
nõsített adat védelmére, a minõsített adat védelmének ha-
tósági felügyeletére, a minõsített adatok kezelésének ható-
sági engedélyezésére és felügyeletére, valamint a nemzeti
iparbiztonsági hatósági feladatok ellátására vonatkozó
jogszabályokat.

55. §

A miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irá-
nyításáért való felelõssége keretében elõkészíti – a polgári
hírszerzési tevékenység irányítására vonatkozó szabályok
kivételével – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra
vonatkozó jogszabályokat.

56. §

(1) A miniszter a rendészetért való felelõssége kereté-
ben elõkészíti

a) a rendõrségre,
b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos

állományának tagjaira,
c) a személy és vagyonvédelemre, a magánnyomozásra

vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a rendészetért való felelõssége kereté-

ben összehangolja a korrupcióellenes tevékenységgel kap-
csolatos kormányzati feladatokat, és irányítja a korrupció-
ellenes kormányzati tevékenységben és összehangolásá-
ban közremûködõ szervet.

57. §

A miniszter a szabálysértési szabályozásért való felelõs-
sége keretében elõkészíti a szabálysértési eljárásra és
a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályokat.

58. §

A miniszter a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért való
felelõssége keretében elõkészíti a személyi adatok és a lak-
cím nyilvántartására, a személyazonosító igazolványra,

a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosító módokra
vonatkozó jogszabályokat.

59. §

A miniszter a terrorizmus elleni küzdelemért való fele-
lõssége keretében ellátja a terrorizmus elleni fellépéssel
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek hazai végrehajtá-
sának koordinációját.

60. §

A miniszter a településüzemeltetésért és kéményseprõ-
ipari tevékenységért való felelõssége keretében elõkészíti
a temetkezési közszolgáltatásra és a kéményseprõ-ipari te-
vékenység ellátására vonatkozó jogszabályokat.

61. §

A miniszter a vízgazdálkodásért való felelõssége kere-
tében elõkészíti

a) a vízgazdálkodásra,
b) a vízügyi hatósági eljárásra,
c) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhá-

rítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonat-
kozó általános szabályokra,

d) a vízügyi sajátos építményfajtákra vonatkozó szabá-
lyokra,

e) az ár- és belvízvédekezésre, ideértve az árvízi
biztonság növelését is,

f) a nagyvízi meder és a parti sáv hasznosítására és keze-
lésének rendjére,

g) a mezõgazdasági célú vízszolgáltatásra,
h) a vízgazdálkodási társulatokra,
i) a vízminõségi kárelhárításra,
j) a vizek mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági sza-

bályozó eszközökre,
k) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz-

ellátást szolgáló vízilétesítmények védelmére,
l) a települési szennyvízelvezetésre,
m) a víziközmû-szolgáltatás gazdálkodói tevékenysé-

gen kívüli szabályozására
vonatkozó jogszabályokat.

62. §

A miniszter a vízügyi igazgatási szervek irányításáért
való felelõssége keretében

a) végzi az ár- és belvízvédekezés országos irányításá-
val kapcsolatos feladatokat,

b) végzi a vízrajzi tevékenység ellátásának az irányítását,
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c) végzi a vízminõségi kárelhárítás végrehajtásának
az irányítását,

d) irányítja az integrált folyógazdálkodási feladatok
végzését a vízgyûjtõ-gazdálkodás keretein belül, valamint
– a közlekedésért felelõs miniszterrel együttmûködve –
gondoskodik a hajóút-kitûzési és a víziút-fenntartási tevé-
kenységekrõl,

e) ellátja a vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatos
szakmai feladatokat,

f) gondoskodik a természetes nagy tavakon, többcélú tá-
rozókon a vízügyi intézkedési tervek végrehajtásáról,
meghatározza a part-, meder- és vízszintszabályozási fel-
adatokat, a partvonal-szabályozási feladatokat,

g) irányítja a lokalizációs tervek korszerûsítését, a loka-
lizációs fejlesztéseket,

h) gondoskodik a folyók, tavak állapotrögzítésének fel-
mérésérõl, a folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásáról,
a folyók hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felméré-
sérõl,

i) gondoskodik a vízgazdálkodási rendszerek és védmû-
vek fenntartásáról, üzemeltetésérõl és a rekonstrukciós fel-
adatokról,

j) gondoskodik a vízgazdálkodási fejlesztések eredmé-
nyeként megvalósult állami létesítmények fenntartásáról
és a szükséges források biztosításáról,

k) irányítja az ivóvízbázis-védelmi célprogramot, fel-
ügyeli az ivóvízminõség-javító programmal kapcsolatos
feladatokat,

l) ellátja a nemzeti települési szennyvízelvezetési és
-tisztítási megvalósítási programhoz kapcsolódó felada-
tokat,

m) ellátja az országhatárokon átterjedõ vízszennyezé-
sekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a többoldalú
nemzetközi együttmûködések vízgazdálkodási feladatai-
nak végrehajtásáról, az Európai Unióval történõ együtt-
mûködés feltételeinek biztosításáról,

n) gondoskodik a szomszédos országokkal létesített
vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásáról.

63. §

A miniszter a vízvédelemért való felelõssége keretében
a) elõkészíti a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti

vizek védelmére, a vizek mezõgazdasági eredetû nitrát-
szennyezéssel szembeni védelmére, a települési szenny-
víztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és víz-
gyûjtõterületük kijelölésére, valamint a vizek minõségi
védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vo-
natkozó jogszabályokat,

b) közremûködik a vizet mint környezeti elemet érintõ
környezetvédelmi szabályozás elõkészítésében és annak
végrehajtásában,

c) irányítja a vízvédelemmel kapcsolatos két- és többol-
dalú nemzetközi egyezményekbõl eredõ feladatok végre-
hajtását.

6. A pénzügyminiszter feladat- és hatásköre

64. §

(1) A pénzügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: miniszter) mint a miniszterelnök gazda-
ságpolitikáért felelõs helyettese a Kormány

1. adópolitikáért,
2. államháztartásért,
3. egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
4. foglalkoztatáspolitikáért,
5. gazdaságpolitikáért,
6. gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
7. lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
8. nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
9. nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés

szabályozásáért,
10. pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért,
11. számviteli szabályozásért,
12. társadalmi párbeszédért,
13. területfejlesztés stratégiai tervezéséért

felelõs tagja.
(2) A miniszter vezeti a Gazdasági Kabinet üléseit.

65. §

A Kormány
a) a számvitelrõl szóló törvény szerinti könyvviteli szol-

gáltatást végzõk nyilvántartásba vételét végzõ szervezet-
ként, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzõk tekin-
tetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként,

b) az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti adótanács-
adók, adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántar-
tását végzõ szervezetként,

c) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizs-
gálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfel-
ügyeletrõl szóló törvény szerinti könyvvizsgálói köz-
felügyeleti feladatokat ellátó szervezetként,

d) az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény sze-
rinti, a vámjogi szakértõi hatósági képzést lebonyolító
képzõ szervek, a vámjogi szakértõi hatósági vizsgán köz-
remûködõ vizsgabiztosok, valamint a vámtanácsadók és
a vámügynökök nyilvántartását végzõ szervezetként
a minisztert jelöli ki.

66. §

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetõje fel-
adat- és hatáskörének gyakorlójaként a miniszter által ve-
zetett minisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeté-
séért felelõs államtitkárát jelöli ki.

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 575



67. §

(1) A miniszter az adópolitikáért való felelõssége kere-
tében elõkészíti az államháztartás alrendszereit illetõ befi-
zetési kötelezettségekre, az adózás rendjére, a vámjog és
vámeljárás szabályozására, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az adópolitikáért való felelõssége kere-
tében

a) felügyeli az államháztartás központi alrendszerét
megilletõ fizetési kötelezettségek beszedését, folyósítását
és ellenõrzését, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszol-
gáltatásokat,

b) koordinálja az adóigazgatás szervezeti rendszere
egyes elemeinek együttmûködését, meghatározza a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal feladatai teljesítésének éves kö-
vetelményeit,

c) felelõs az Európai Unió tagállamai között a vámunió-
val kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, és irányítja
a nemzetközi szabadkereskedelmi és integrációs felada-
tokból az adó- és a vámigazgatásra háruló együttmûködési
kötelezettségek végrehajtását,

d) gondoskodik az adótanácsadók, adószakértõk, okle-
veles adószakértõk nyilvántartásának vezetésérõl,

e) gondoskodik a vámjogi szakértõi hatósági képzést le-
bonyolító képzõ szervek, a vámjogi szakértõi hatósági
vizsgán közremûködõ vizsgabiztosok, valamint a vám-
tanácsadók és a vámügynökök nyilvántartásának vezeté-
sérõl.

68. §

(1) A miniszter az államháztartásért való felelõssége ke-
retében elõkészíti az államháztartásra, a központi költség-
vetésre és annak végrehajtására, a helyi önkormányzatok
és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására, a ré-
szükre nyújtandó támogatásokra, az államháztartási belsõ
ellenõrzési rendszerekre, a gazdasági stabilitás alapvetõ
szabályaira, valamint a társadalmi szervezetek gazdálko-
dási rendjére vonatkozó jogszabályokat, és közremûködik
valamennyi, a közpénzügyeket érintõ szabályozás kialakí-
tásában.

(2) A miniszter az államháztartásért való felelõssége ke-
retében

a) gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és
a költségvetési javaslatnak a monetáris politikával való
összehangolásáról,

b) felel a részletes tervezési módszertan kialakításáért,
a kormányzaton belüli költségvetési koordinációért, az ál-
lamháztartás alrendszerei tekintetében a fiskális fegyelem
fenntartásáért, a központi költségvetésrõl szóló törvény-
nek való megfelelés biztosításáért, a költségvetési kiadási
fegyelem érvényesítéséért és a központi költségvetési feje-
zetek költségvetési kapcsolataiból eredõ feladatok ellátá-
sáért,

c) gondoskodik az államháztartási mérlegrendszerek
összeállításáról, az intézményi gazdálkodás felügyeletérõl
és szabályozásáról,

d) javaslatot tesz az államháztartás finanszírozási politi-
kájára, a helyi önkormányzatok költségvetési szabályozási
rendszerére, a saját és átengedett bevételek, a helyi önkor-
mányzatokat megilletõ költségvetési támogatások szabá-
lyaira és mértékére, valamint a helyi önkormányzatok
esélyegyenlõségét biztosító kiegyenlítõ mechanizmusok-
ra, részt vesz az ilyen támogatások nyújtásában,

e) gondoskodik a tevékenységi körébe tartozó felada-
tokkal összefüggõ statisztikai információs rendszer kiala-
kításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl, az Európai
Unió által elõírt statisztikai adatszolgáltatásról, annak el-
lenõrizhetõségérõl,

f) Magyarország az Európai Unióval kapcsolatos pénz-
ügyi kapcsolatai keretében

fa) kialakítja az Európai Unió költségvetése tekinteté-
ben képviselendõ álláspontot,

fb) gondoskodik az Európai Unió költségvetését illetõ
saját források kiszámításáról, befizetésérõl, nyilvántartá-
sáról,

fc) közremûködik az európai uniós és nemzetközi támo-
gatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidol-
gozásában, illetve a kohéziós politika területén a pénzügyi
lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek vonat-
kozásában kidolgozza azokat,

g) koordinálja és harmonizálja az államháztartási belsõ
kontroll rendszerek mûködtetésével, fejlesztésével, har-
monizációjával és koordinációjával kapcsolatos felada-
tokat,

h) ellátja az Európai Unió közös agrárpolitikája I. és
II. pilléréhez kapcsolódó kifizetések végrehajtását.

69. §

A miniszter az egészségbiztosítási járulékfizetés szabá-
lyozásáért való felelõssége keretében – az egészségbizto-
sításért felelõs miniszterrel együttmûködve – elõkészíti
az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli szolgálta-
tásainak fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekre
és az egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó jogszabá-
lyokat.

70. §

(1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõs-
sége keretében elõkészíti

a) – a mezõgazdasági foglalkoztatás tekintetében
az agrárpolitikáért felelõs miniszter együttmûködésével –
a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra,

b) a bérpolitika kialakítására, a munkáltató fizetésképte-
lensége esetén igénybe vehetõ bérgarancia-támogatásra,
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c) – az alacsony iskolai végzettségûek foglalkoztatásá-
nak elõsegítése tekintetében a társadalmi felzárkózásért
felelõs miniszterrel együttmûködve – a foglalkoztatás elõ-
segítésére – ide nem értve a közfoglalkoztatást és a foglal-
koztatási rehabilitációt – és az álláskeresõk támogatására,

d) a munkaügyi kapcsolatokra,
e) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának enge-

délyezésére,
f) a munkaügyi ellenõrzésre és az egészséget nem ve-

szélyeztetõ és biztonságos munkavégzés szabályaira
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõs-
sége keretében – a közfoglalkoztatás és a foglalkoztatási
rehabilitáció kivételével –

a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai, vala-
mint – a Kormány feladatkörében érintett tagjával együtt-
mûködve – életszínvonal- és térségi kohéziós politikai
koncepcióját és érvényesíti azokat egyéb kormányzati
koncepciók és programok kialakításánál,

b) ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kap-
csolatos feladatokat,

c) meghatározza a foglalkoztatáspolitika és az álláske-
resõk ellátásának eszközrendszerét, a munkaerõpiaci szol-
gáltatások szabályait és irányítja a munka-, pálya-, álláske-
resési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladato-
kat, elemzi és ellenõrzi azok mûködését,

d) programokat dolgoz ki a munkaerõpiacon hátrányos
helyzetben lévõk foglalkoztatására, a foglalkoztatási vál-
sághelyzetekbõl adódó kedvezõtlen munkaerõpiaci hatá-
sok csökkentésére és – a szociál- és nyugdíjpolitikáért fe-
lelõs miniszterrel együttmûködve – az atipikus foglalkoz-
tatás bõvítésére,

e) figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, el-
készíti a munkaerõ-keresletre és -kínálatra vonatkozó
prognózisokat,

f) felelõs a bérpolitikáért, ennek keretében
fa) kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó

javaslatokat, és – a Kormány feladatkörében érintett tagjá-
val együttmûködve – elõterjeszti a Kormánynak a költség-
vetési intézményi szféra illetményrendszereinek össze-
hangolt alakítására vonatkozó javaslatokat,

fb) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti vi-
szonyait,

fc) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának be-
folyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kor-
mányzati feladatokat, és kidolgozza az érdekegyeztetõ tár-
gyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a kötelezõ
legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó kor-
mányzati tárgyalási pozíciókat,

g) felelõs a munkavédelemért, ennek keretében
ga) irányítja a munkavédelem országos programjának

végrehajtását,
gb) meghatározza az egészséget nem veszélyeztetõ és

biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve
a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védõeszkö-

zök, a munkakörülményi tényezõk és a munkaalkalmasság
követelményeit, és

gc) összehangolja az egészséget nem veszélyeztetõ és
biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében
közremûködõ szervek tevékenységét,

h) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai
koncepciójának kialakításában,

i) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezetben.

71. §

A miniszter a gazdaságpolitikáért és a gazdaságpolitika
makrogazdasági szabályozásáért való felelõssége kereté-
ben

a) javaslatot készít a Kormány gazdaságpolitikai céljai-
ra, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására, a lema-
radó térségek gazdasági felzárkóztatására és az ezek meg-
valósításához szükséges eszközökre,

b) elõrejelzéseket készít a makrogazdasági folyamatok
alakulásáról, és azokról a Kormányt tájékoztatja,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasá-
gi folyamatokat, a gazdaságpolitikai programok végrehaj-
tására javasolt intézkedések gazdasági hatásait, és azokról
a Kormányt tájékoztatja,

d) gondoskodik a versenyképesség feltételeinek megte-
remtésérõl.

72. §

(1) A miniszter a lakásgazdálkodásért és lakáspolitiká-
ért való felelõssége keretében elõkészíti a lakásügyre,
a lakásszövetkezetre, a lakásokra és az állami lakáscélú
támogatásokra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a lakásgazdálkodásért és lakáspolitiká-
ért való felelõssége keretében végrehajtja a Kormány álta-
lános politikájában meghatározott lakáspolitikai feladatok
megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket.

(3) A miniszter a lakásgazdálkodásért és lakáspolitiká-
ért való felelõssége keretében együttmûködik az igazság-
ügyért felelõs miniszterrel a társasházakra vonatkozó jog-
szabályok elõkészítése során.

73. §

A miniszter a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért való
felelõssége keretében

a) ellátja a nemzetközi vagyonjogi egyezményekkel
kapcsolatos feladatokat, részt vesz a nemzetközi fejleszté-
si együttmûködési, segélyezési politika elveinek kidolgo-
zásában és pénzügyi végrehajtásában,
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b) kidolgozza a külföldi hitelfelvételi politikát, a kor-
mányhitelnyújtás, az exporthitel-biztosítás és -hitelezés
irányelveit, valamint szabályozását,

c) kidolgozza a központi költségvetés külföldi követelé-
sei leépítésének elveit,

d) ellátja a nemzetközi pénzügyi intézményekhez kap-
csolódó tagságból, illetve nemzetközi pénzügyi intézményi
együttmûködésbõl fakadó feladatokat, kezdeményezi
az e szervezetekkel kötendõ megállapodások elõkészítését,

e) koordinálja a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesz-
tési Szervezetben folytatott kormányzati tevékenységet,

f) javaslatot tesz a Gazdasági Együttmûködési és Fej-
lesztési Szervezet melletti Magyar Állandó Képviseletet
vezetõ nagykövet kinevezésére és felmentésére.

74. §

A miniszter a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijáru-
lék-fizetés szabályozásáért való felelõssége keretében elõ-
készíti

a) – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszterrel
együttmûködve – a társadalombiztosítási nyugellátás fe-
dezetére szolgáló befizetési kötelezettségekre, a ma-
gánnyugdíjpénztárakra,

b) az önkéntes nyugdíjpénztárakra, a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézményekre, az önkéntes egészség-
és önsegélyezõ pénztárakra
vonatkozó jogszabályokat.

75. §

(1) A miniszter a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabá-
lyozásáért való felelõssége keretében elõkészíti a pénz-,
tõke- és biztosítási piacokra, az e piacokon mûködõ piaci
szereplõkre, illetve e piacok állami felügyeletére, a pénz-
mosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésére és
megakadályozására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabá-
lyozásáért való felelõssége keretében koordinálja a pénz-
mosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésével és
megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi
szakmai kommunikációt.

76. §

(1) A miniszter a számviteli szabályozásért való felelõs-
sége keretében elõkészíti a beszámoló készítésére és
a könyvvezetésre, a Magyar Könyvvizsgálói Kamarára,
a könyvvizsgálói tevékenységre, valamint a könyvvizs-
gálói közfelügyeletre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a számviteli szabályozásért való felelõs-
sége keretében gondoskodik a könyvviteli szolgáltatást
végzõk nyilvántartásának vezetésérõl és ellátja a könyv-
vizsgálói közfelügyelethez kapcsolódó állami feladatokat.

77. §

A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelõssége
keretében

a) összehangolja – a makroszintû társadalmi párbeszéd
vonatkozásában – a kormányzati szervek érdekegyeztetés-
sel kapcsolatos tevékenységét,

b) részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási,
szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi
érdekegyeztetésben, továbbá ellátja a Kormány képvisele-
tét a feladatköréhez tartozó érdekegyeztetõ testületekben,
és figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött meg-
állapodások végrehajtását,

c) figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok és
az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták és
konfliktusok feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki
az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény-
és fórumrendszerének továbbfejlesztésére,

d) gondoskodik a civil szektorral való kapcsolattartás
ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának
összehangolásáról.

78. §

(1) A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért
való felelõssége keretében elõkészíti a kedvezményezett
térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és
programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalko-
zási övezetekre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért
való felelõssége keretében

a) összehangolja az országos és térségi területfejlesztési
koncepciókat és programokat, irányítja azok rendszerének
kialakítását, mûködését,

b) összehangolja a közigazgatási szervek területfejlesz-
téssel kapcsolatos tevékenységét, szakmai irányítást gya-
korol a területfejlesztés intézményrendszere felett,

c) részt vesz a nemzetközi területfejlesztési együttmû-
ködésekben, az interregionális és transznacionális progra-
mok tervezésében, végrehajtásában, valamint az ehhez
kapcsolódó intézményrendszer kialakításában,

d) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintõ kutatási
elemzõ tevékenységet, elõsegíti a területi tervek, valamint
a területi tervek és az ágazati tervek összhangját,

e) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat, javaslatot
tesz a régiók területi lehatárolására, kidolgozza a regioná-
lis támogatási térkép koncepcióját.
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7. Az agrárminiszter feladat- és hatásköre

79. §

Az agrárminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továb-
biakban: miniszter) a Kormány

1. agrárpolitikáért,
2. agrár-vidékfejlesztésért,
3. élelmiszerlánc-felügyeletért,
4. élelmiszeriparért,
5. erdõgazdálkodásért,
6. földügyért,
7. halgazdálkodásért,
8. ingatlan-nyilvántartásért,
9. környezetvédelemért,

10. természetvédelemért,
11. térképészetért,
12. vadgazdálkodásért

felelõs tagja.

80. §

(1) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége ke-
retében elõkészíti

a) az agrárgazdaság mûködésére és a mezõgazdasági te-
vékenység folytatására,

b) az Európai Unió közös agrárpolitikája I. és II. pilléré-
bõl, valamint a kizárólag hazai forrásból nyújtott agrár-
vidékfejlesztési támogatásokra,

c) a termesztésben alkalmazható növény- és állatfajtákra,
a növénytermesztésre és állattenyésztésre, az élelmezési
és mezõgazdasági és természeti erõforrások védelmére,
a mezõgazdaság és az ipar területén a géntechnológiai te-
vékenységre, a géntartalékok képzésére és megõrzésére,

d) a termelõk szervezõdésére,
e) a közösségi bormarketing tevékenységre vonatkozó

jogszabályok kivételével a közösségi agrármarketing tevé-
kenységre
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége ke-
retében

a) ellátja a szakmaközi szervezetek elismerésével, vala-
mint a termelõi csoportok, a termelõi szervezetek és ezek
társulásai elismerésével és mûködési programjával kap-
csolatosan jogszabályban meghatározott feladatokat,

b) ellátja a mezõgazdasági genetikai erõforrásokkal
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott hatósági fel-
adatokat,

c) gondoskodik a mezõgazdaságot ért rendkívüli és tö-
meges elemi károk kezelésérõl, ellátja a mezõgazdasági
vízhasznosítással kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) ellátja az ágazat finanszírozását végzõ pénzintézetek-
kel és kezességvállaló intézményekkel kapcsolatos kor-
mányzati feladatokat,

e) ellátja a nemzetközi és az európai kötelezettségeken
alapuló, nemzeti szabványosítással és az akkreditálással
összefüggõ feladatokat,

f) ellátja az Európai Unió mezõgazdasági piacok támo-
gatását célzó pénzügyi eszközökkel kapcsolatos hatósági
feladatokat,

g) felel az agrárpiac mûködésének szervezéséért,
h) együttmûködik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával,
i) a kormányzati tudománypolitika általános keretei kö-

zött gondoskodik az agrár kutatás-fejlesztési és innovációs
feladatok koordinációjával kapcsolatos feladatok ellá-
tásáról,

j) a szakképzés általános keretei között szervezi az ag-
rárszakképzési feladatok végrehajtását,

k) ellátja az Európai Unió Közös Agrárpolitikája I. és
II. pillérébõl, valamint a kizárólag hazai forrásból nyújtott
agrár-vidékfejlesztési támogatások felhasználásának lebo-
nyolításáért felelõs szervek döntéseivel összefüggésben
– jogszabályban meghatározottak szerint – kezdeménye-
zett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,

l) ellátja a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek
földrajzi árujelzõinek oltalmával, valamint a hagyomá-
nyos különleges termékek elismerésével összefüggõ tagál-
lami feladatokat,

m) felel az agrárgazdaság és a környezet állapotát, vala-
mint annak változását bemutató hivatalos statisztikák elõ-
állításáért, közzétételéért és fejlesztéséért.

81. §

(1) A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelõs-
sége keretében ellátja az Európai Unió közös agrárpoliti-
kája II. pillérébõl nyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatá-
sokkal, továbbá az Európai Unió közös halászati politiká-
jával kapcsolatos szakpolitikai feladatokat, különösen

a) a programdokumentumok elkészítését és módosí-
tását,

b) az EMVA, ETHA és EHA források tervezésével és
felhasználásával kapcsolatos kormányzati döntések elõké-
szítését, a kapcsolódó kormányzati feladatok koordiná-
lását,

c) a szükséges jogszabályok és pályázati felhívások el-
készítését, módosítását,

d) források felhasználásának nyomon követését, azok
hasznosulásának értékelését,

e) a Kifizetõ Ügynökség feladatainak sérelme nélkül
a végrehajtásban részt vevõ intézményi keretek kialakítá-
sát, az abban részt vevõ szervezetek munkájának felügye-
letét, irányítását,

f) az Európai Bizottsággal való kapcsolattartást,
az uniós döntéshozatali és konzultációs fórumokon való
kormányzati képviselet ellátását,

g) a források felhasználásával kapcsolatos partnerségi
és tájékoztatási feladatok koordinálását.
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(2) A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelõs-
sége keretében

a) jogszabályban meghatározottak szerint – a kifizeté-
sek végrehajtásával és a támogatás felhasználásának ellen-
õrzésével kapcsolatos feladatok kivételével – irányítja
az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pillérét képezõ
agrár-vidékfejlesztést, valamint az ehhez tartozó kutatás-
fejlesztést,

b) meghatározza az agrár-vidékfejlesztés rövid, közép-
és hosszú távú céljait,

c) – a turizmusért felelõs miniszterrel és a területfejlesz-
tésért felelõs miniszterrel együttmûködve – gondoskodik
a falusi turizmus fejlesztésével összefüggõ kormányzati
feladatok ellátásáról,

d) önálló program keretében elõsegíti az ökológiai, gaz-
dasági, társadalmi szempontból fenntarthatóságra törekvõ
helyi közösségi kezdeményezések mûködését, valamint
országos hálózatuk kialakítását és mûködtetését,

e) összehangolja a fõvárosi és megyei kormányhivata-
lok tevékenységét az Európai Unió közös agrárpolitikája
I. és II. pillérébõl nyújtott támogatások felhasználásának
ellenõrzése tekintetében.

82. §

(1) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való fe-
lelõssége keretében elõkészíti

a) a növényegészségügyre, a növényvédõ szerek, a nö-
vényvédelmi hatású termékek, a növényvédelmi célú
eszközök és anyagok, a termelésnövelõ anyagok, a ter-
mesztõközegek és a növénykondicionáló szerek engedé-
lyezésére, forgalmazására, felhasználására és ellenõrzésé-
re, a növényi termékek és a talaj növényvédõszer-maradék
és egyéb toxikus anyag tartalmának ellenõrzésére,

b) az állatok tartására, tenyésztésére, szaporítására, for-
galomba hozatalára, kereskedelmére, kezelésének szabá-
lyaira, az állatállományok állategészségügyi védelmére,
a veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének meg-
elõzésére, az egyes állatgyógyászati termékek elõállításá-
ra, törzskönyvezésére, forgalomba hozatalára, forgalma-
zására és felhasználására, az állati eredetû termékek és
melléktermékek kezelésére, az állatok védelmére és kímé-
letére, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági feladatokra,

c) az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-higiéniai
követelményekre, az élelmiszer minõségellenõrzésre,
a zöldség-gyümölcs ellenõrzésre, valamint a borminõsí-
tésre és -ellenõrzésre, a borelõállítás és -forgalomba-hoza-
tal feltételrendszerére, az élelmiszerben jelen lévõ,
az egészségre ható tényezõk határértékeire, az élelmiszer
eredetû megbetegedések megelõzésének és leküzdésének
élelmiszer-biztonsági feltételeire, az élelmiszerek elõállí-
tásának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági
feltételeire, a takarmányok elõállítására, forgalomba hoza-
talára és felhasználására, a takarmányok ellenõrzésére és
vizsgálatára, az ökológiai és integrált gazdálkodásra
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való fe-
lelõssége keretében

a) a növényegészségügyi feladatai tekintetében felel
a termesztés növényegészségügyi biztonságáért, a növényi
károsítók járványos fellépésének megelõzésével és leküz-
désével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a növény-
védelmi célú termékek és eszközök forgalmazásának és
felhasználásának ellenõrzéséért,

b) meghatározza az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek
intézményrendszerét, fejlesztési irányát és összehangolja
azok munkáját,

c) az állategészségügyi feladatai keretében irányítja
az egyes állatgyógyászati termékek elõállításával, törzs-
könyvezésével, forgalomba hozatalával, forgalmazásával,
felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátását, valamint
kihirdeti a rendkívüli járvány-veszélyhelyzetet,

d) az élelmiszer-biztonsági feladatai keretében folya-
matosan felügyeli az élelmiszer-elõállítás és -forgalmazás
során az élelmiszer-biztonság és -minõség követelményei-
nek érvényesülését, felel az élelmiszer-higiéniáért és
az élelmiszerminõség-ellenõrzésért és elõsegíti az embe-
rek egészségesebb életmódját, kialakítja az állami élelmi-
szerlánc-felügyeleti laboratóriumi hálózatot,

e) az élelmiszer-biztonsági feladatai keretében felel a ta-
karmánybiztonságért és a takarmány minõségellenõrzé-
sért, ennek keretében

ea) ellenõrzi a takarmányok elõállítását, forgalomba ho-
zatalát és felhasználását, valamint vizsgálatát,

eb) ideiglenes engedélyt ad új takarmányok elõállítá-
sára, illetve kísérleti célú felhasználására, valamint

ec) kialakítja a Magyar Takarmánykódex elõírásait,
f) az élelmezésbiztonsági feladatai keretében gondosko-

dik a kritikus élelmiszerlánc infrastruktúrák kiemelt fel-
ügyeletérõl és támogatja a rövid ellátási lánc elveinek ér-
vényesülését az élelmiszerláncban, különös tekintettel
a közétkeztetésre,

g) gondoskodik az élelmiszerminõséggel kapcsolatos
társadalmi tudásmenedzsment, képzés fejlesztésérõl.

83. §

(1) A miniszter az élelmiszeriparért való felelõssége ke-
retében elõkészíti az élelmiszerek elõállítására, forgalom-
ba hozatalára, ellenõrzésére, a mezõgazdasági termékek és
élelmiszerek eredetvédelmére és hagyományos tulajdon-
ságaira vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az élelmiszeriparért való felelõssége ke-
retében

a) ellátja a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek
földrajzi árujelzõinek oltalmával, valamint a hagyomá-
nyos különleges termékek elismerésével összefüggõ tagál-
lami feladatokat,

b) segíti a magyar élelmiszertermékek piacra jutását,
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c) fokozott ellenõrzéseket rendel el a feketegazdaság el-
leni hatékony küzdelem érdekében, fellép a nem kívánatos
gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasz-
tók bizalmának növekedését, valamint

d) kialakítja a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásait.

84. §

(1) A miniszter az erdõgazdálkodásért való felelõssége
keretében elõkészíti az erdõgazdálkodásra, az erdõ védel-
mére, az erdõvagyon fenntartásának, közjóléti hasznosítá-
sára és bõvítésének feltételrendszerére vonatkozó jogsza-
bályokat.

(2) A miniszter az erdõgazdálkodásért való felelõssége
keretében

a) az erdészeti hatóság útján felügyeli az erdõgazdál-
kodást,

b) ellátja az erdõgazdaságot ért rendkívüli és tömeges
elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos kor-
mányzati feladatokat,

c) gondoskodik a fenntartható erdõgazdálkodás folyta-
tásáról,

d) ellátja az erdõkkel kapcsolatos nemzetközi jelentés-
tételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakmai fel-
adatokat.

85. §

(1) A miniszter a földügyért való felelõssége keretében
elõkészíti a földminõsítési rendszerre, a földhasznosítási
elõírások érvényesülésére, a földforgalom szabályozására,
a földvédelemre, a talajvédelemre és a földhitel rendszeré-
re vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a földügyért való felelõssége keretében
felel a termõföld védelméért és a talajvédelemért.

86. §

(1) A miniszter a halgazdálkodásért való felelõssége ke-
retében elõkészíti a halak és más hasznos víziállatok vé-
delmére, fenntartásuk, hasznosításuk szabályaira, a hal-
gazdálkodás feltételeire, a halászatra és a horgászatra, va-
lamint a halgazdálkodással összefüggõ állami bevételek
felhasználására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a halgazdálkodásért való felelõssége ke-
retében

a) irányítja a halgazdálkodási szakigazgatást,
b) a halgazdálkodási hatóság útján felügyeli a halgaz-

dálkodási tevékenységek folytatását,
c) ellátja az államot megilletõ halgazdálkodási jogok

pályáztatásával kapcsolatos feladatokat, ellenõrzi a hal-
gazdálkodási jog átengedésére irányuló szerzõdések betar-
tását.

87. §

(1) A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért való felelõs-
sége keretében elõkészíti az ingatlan-nyilvántartás vezeté-
sére, rendszerére és az abból történõ adatszolgáltatásra vo-
natkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért való felelõs-
sége keretében gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás ve-
zetésérõl, rendszerérõl és az abból történõ adatszolgálta-
tásról.

88. §

(1) A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
keretében elõkészíti

a) a környezet védelmének általános szabályaira,
b) a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó

eszközökre,
c) az integrált szennyezés-megelõzés és az országhatá-

rokon átterjedõ káros környezeti hatások megelõzésére,
d) a környezeti kármentesítésre,
e) a levegõ védelmére,
f) a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemre,
g) a környezetre súlyos veszélyt jelentõ anyagok és ter-

mékek, továbbá technológiák alkalmazására
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
keretében

a) rendszeresen elemzi és értékeli a környezetvédelem
gazdasági szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok to-
vábbfejlesztésére,

b) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét
szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások
fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélõ, termé-
szetkímélõ anyag-, energia- és víztakarékos, hulladéksze-
gény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok,
termékek és technológiák környezetre, természetre gyako-
rolt hatását,

c) segíti a környezeti tudatosság fejlesztését szolgáló
programokat és a nevelést,

d) összehangolja a környezet állapotának felmérését és
értékelését szolgáló mérõ-, megfigyelõ-, ellenõrzõ-, érté-
kelõ- és információs rendszert.

89. §

(1) A miniszter a természetvédelemért való felelõssége
keretében elõkészíti a természeti értékek és természeti te-
rületek védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 terüle-
tekre, a vadon élõ szervezetek védelmére és a természet
védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vo-
natkozó jogszabályokat.
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(2) A miniszter a természetvédelemért való felelõssége
keretében felel a környezet és természet állapotáért, e te-
kintetben

a) elemzi és értékeli a természet állapotát, annak az em-
beri egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét,
a természeti értékekkel és erõforrásokkal való gazdálko-
dás folyamatait, a természet védelmének, szabályozott
használatának és tervszerû fejlesztésének tapasztalatait,
javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására és érté-
keli azok megvalósulását,

b) összehangolja a természet állapotának felmérését és
értékelését szolgáló mérõ-, megfigyelõ-, ellenõrzõ-, érté-
kelõ- és információs rendszert.

90. §

(1) A miniszter a térképészetért való felelõssége kereté-
ben elõkészíti

a) a földmérésre, a térképészetre és a távérzékelésre, va-
lamint – a Kormány feladatkörében érintett tagjával
együttmûködve – az államhatárral kapcsolatos nemzetközi
kötelezettségek teljesítésére,

b) a földtulajdoni elõírások érvényesülésére,
c) a földügyi informatikai rendszerre

vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a térképészetért való felelõssége kere-

tében
a) gondoskodik a polgári célú állami földmérési, térké-

pészeti és a távérzékelési feladatokról, a térinformatikai
rendszerek kialakításáról, és mûködteti a földügyi infor-
matikai rendszert,

b) – a Kormány feladatkörében érintett tagjával közö-
sen – biztosítja az államhatár felmérését, megjelölését,
a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését.

91. §

(1) A miniszter a vadgazdálkodásért való felelõssége
keretében elõkészíti a vadászható állatfajokról, valamint
azok génkészletének védelmére, fenntartásának, hasznosí-
tásának szabályaira, a vadászat gyakorlásának feltételeire,
a vadászat rendjérõl és a vadgazdálkodásra vonatkozó jog-
szabályokat.

(2) A miniszter a vadgazdálkodásért való felelõssége
keretében gondoskodik a vadállomány védelmérõl és sza-
bályozásáról és ellenõrzi a vadászat rendjének betartatását
és a szakszerû vadgazdálkodás végrehajtását.

8. Az emberi erõforrások miniszterének
feladat- és hatásköre

92. §

(1) Az emberi erõforrások minisztere (ezen alcím alkal-
mazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. családpolitikáért,
2. egészségbiztosításért,
3. egészségügyért,
4. gyermekek és az ifjúság védelméért,
5. gyermek- és ifjúságpolitikáért,
6. kábítószer-megelõzésért és kábítószerügyi koordi-

nációs feladatokért,
7. kultúráért,
8. oktatásért,
9. sportpolitikáért,

10. sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
11. szociál- és nyugdíjpolitikáért,
12. társadalmi felzárkózásért

felelõs tagja.
(2) A miniszter
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdése,
b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.16. alpontja,
c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról
szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20. § a) pontja,

d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdése, 148. § (2) bekez-
dése, 150. § b) pontja, 151. §-a, 152. § a)–c) pontja, vala-
mint 156. § (2) bekezdése és

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
83. § (6) bekezdése
tekintetében, a roma nemzetiség vonatkozásában a Kor-
mány nemzetiségpolitikáért felelõs tagja.

93. §

(1) A miniszter a családpolitikáért való felelõssége ke-
retében elõkészíti a családok támogatásával, a család- és
népesedéspolitikai eszközök kialakításával és mûködteté-
sével, a gyermeket vállaló és nevelõ szülõk támogatásával,
a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcso-
lásának biztosításával, valamint a nemzedékek közötti
együttmûködés erõsítésével összefüggõ jogszabályokat.
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(2) A miniszter a családpolitikáért való felelõssége ke-
retében

a) felel a Kormány család- és népesedéspolitikájának
kialakításáért,

b) kidolgozza a család- és népesedéspolitikai eszközök
és a családtámogatások rendszerét,

c) meghatározza a család- és népesedéspolitikával kap-
csolatos terület szervezetét és mûködését,

d) ellátja a nemzedékek közötti együttmûködés
erõsítésével összefüggõ feladatokat,

e) ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával
kapcsolatos feladatokat,

f) koordinálja az idõsek érdekeit szolgáló nem-
zetközi egyezmények végrehajtását,

g) koordinálja a nõk és férfiak társadalmi egyenlõségé-
nek elõmozdításával kapcsolatos feladatokat és figyelem-
mel kíséri a nõi jogok érvényesülését,

h) az államháztartásért felelõs miniszterrel együttmû-
ködve ellátja a szociális biztonsági tárgyú uniós és nemzet-
közi feladatokat.

(3) A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
– közremûködõi szolgáltatások nyújtásával, a család- és
idõsügyi, illetve nõpolitikai döntések megalapozása és
azok hatásainak vizsgálata érdekében végzett tudományos
kutatási tevékenységgel, képzések és továbbképzések
szervezésével, szakmai kiadványok kiadásával, valamint
az ezekhez kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok ellátásá-
val – részt vesz a miniszter (2) bekezdés a), b), valamint
d)–f) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában.

94. §

(1) A miniszter az egészségbiztosításért való felelõs-
sége keretében elõkészíti

a) az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira,
pénzbeli ellátásaira, baleseti ellátásaira, az ellátások
igénybevételére, finanszírozására és az ahhoz kapcsolódó
szerzõdésekre, az ellátásokat végzõ szolgáltatókra és azok
ellenõrzésére, az egészségügyi szakellátási kapacitásokra
és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekre,

b) a gyógyászati ellátások rendszerére, – az egészség-
biztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs miniszter
közremûködésével – a gyógyászati segédeszközök, gyó-
gyászati ellátások társadalombiztosítási támogatásba való
befogadására, a gyógyszerek kereskedelmi árrésére,
a gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégí-
tõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befo-
gadásának szabályaira, a támogatott gyógyszerek, tápsze-
rek, gyógyászati segédeszközök felülvizsgálatának szabá-
lyaira
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az egészségbiztosításért való felelõs-
sége keretében ellátja a szociális biztonsági koordináció
kormányzati összehangolásából adódó feladatokat.

95. §

(1) A miniszter az egészségügyért való felelõssége kere-
tében elõkészíti

a) a közegészségügyi, a népegészségügyi és a táplálko-
zás-egészségügyi feladatokra, ezek végrehajtásának rend-
szerére,

b) az egészségmegõrzéssel kapcsolatos feladatokra és
az egészséget károsító hatások megelõzéséhez és csökken-
téséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra,

c) az egészségügyi ágazat szervezetére és mûködésére,
az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak jogállásával
összefüggõ egyes kérdésekre, a jogszabály szerinti tevé-
kenységek végzéséhez szükséges egészségügyi alkalmas-
ság feltételeire,

d) az egészségügyi ágazat struktúrájának és mûködésé-
nek tervezéséhez, ellenõrzéséhez szükséges információs
rendszer mûködési alapelveire, eszközrendszerére, cselek-
vési programjának elõírásaira,

e) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek (a továb-
biakban: gyógyszer) elõállításának, gyártásának, minõsé-
gének, minõség-ellenõrzésének, forgalomba hozatalának,
forgalmazásának, rendelésének, kiszolgáltatásának, keres-
kedelmi gyakorlatának, ismertetésének szabályait, a vizs-
gálati készítmények klinikai vizsgálatának és alkalmazá-
sának szabályaira,

f) a kábítószerként és pszichotróp anyagként minõsített
gyógyszerek forgalomba hozatalának, forgalmazásának,
rendelésének, kiszolgáltatásának és felhasználásának sza-
bályaira,

g) a gyógyászati segédeszközökre, az orvostechnikai
eszközök elõállításának, forgalomba hozatalának és alkal-
mazásának feltételeire, az orvostechnikai eszközökkel
kapcsolatos megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésé-
re, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységére,

h) az egészségmegõrzéssel kapcsolatos feladatokra és
az egészséget károsító hatások megelõzéséhez és csökken-
téséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az egészségügyért való felelõssége kere-
tében

a) irányítja, összehangolja és szervezi az egészségügyi
ellátás országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel,
a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval
kapcsolatos feladatok megvalósítása feltételrendszerének
biztosításáról,

b) felel az egészségfejlesztési és betegségmegelõzési
feladatokért,

c) ellátja a hatáskörébe tartozó minõségvédelmi, minõ-
ségszabályozási és hatósági minõségellenõrzési felada-
tokat,

d) ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kap-
csolatos állami feladatokat és felel az egészségügyi dolgo-
zók mûködésével és képzésével kapcsolatos feladatokért,

e) a szakképzés általános keretei között szervezi
az egészségügyi szakképzési feladatok végrehajtását.
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96. §

(1) A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért
való felelõssége keretében elõkészíti a gyermekek védel-
mére és a gyámügyre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért
való felelõssége keretében

a) felel a Kormány gyermekek védelmével kapcsolatos
politikájának kialakításáért,

b) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
c) ellátja a gyermekeket és a fiatal felnõtteket érintõ

szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat.

97. §

A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való fele-
lõssége keretében

a) felel a Kormány gyermek- és ifjúságpolitikájának
kialakításáért,

b) meghatározza a gyermek- és ifjúságpolitikához tar-
tozó területek szakmai felügyeleti rendszerét és annak mû-
ködését,

c) koordinálja a határon túli ifjúsággal való együttmû-
ködés rendszerét,

d) ellátja az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai ke-
retprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és
az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének mûköd-
tetéséhez a miniszter az Új Nemzedék Központ Nonprofit
Közhasznú Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

98. §

A miniszter a kábítószer-megelõzésért és kábítószer-
ügyi koordinációs feladatokért való felelõssége keretében

a) összehangolja a tiltott kábítószer-fogyasztás vissza-
szorítása, mérséklése, illetve megelõzése érdekében szük-
séges kormányzati programok megvalósulását, részt vesz
azok végrehajtásában, és nyomon követi azok érvényesü-
lését,

b) elkészíti a Kormány és a nemzetközi szervezetek tá-
jékoztatását szolgáló kábítószer-fogyasztásról szóló jelen-
téseket, ellátja adatszolgáltatási kötelezettségeit,

c) javaslatot tesz a kábítószer-fogyasztás megelõzésére
és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, az e célra fordítható
pénzügyi források célrendszerére és felhasználásának
módjára,

d) mûködteti és fejleszti a megelõzõ-felvilágosító szol-
gáltatást végzõ intézményrendszert.

99. §

(1) A miniszter a kultúráért való felelõssége keretében
elõkészíti a muzeális intézményekre, a könyvtárakra,

a közmûvelõdésre és a levéltárakra, a mûvészettámogatás-
ra, a mozgóképszakmára és a kultúra finanszírozására vo-
natkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a kultúráért való felelõssége keretében
a) a Magyar Mûvészeti Akadémia elnökének közremû-

ködésével kidolgozza a Kormány kultúrpolitikáját, és felel
annak megvalósításáért és érvényesítéséért,

b) közremûködik a külföldi magyar intézetek kulturális,
kulturális-diplomáciai, oktatási és tudományos feladatai
irányításában,

c) mûködteti az országos dokumentum-ellátási rendszert,
d) koordinálja a nemzetközi kulturális szervezetekben

való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.

100. §

(1) A miniszter az oktatásért való felelõssége keretében
elõkészíti az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés meg-
szerzésére felkészítõ szakaszára, a tankönyvellátásra
a külföldi bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek
elismerésére, a Pedagógus Karra és a külhoni magyarok
oktatására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az oktatásért való felelõssége keretében
a) felel a Kormány köznevelési oktatáspolitikájának ki-

alakításáért, ennek keretében
aa) kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának

kereteit,
ab) meghatározza a köznevelési oktatáspolitika ellátá-

sának eszközrendszerét, elemzi és ellenõrzi annak mûkö-
dését,

b) felel az iskolai rendszerû köznevelési oktatás és az is-
kolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felké-
szítõ szakasz irányításáért,

c) ellátja a köznevelési oktatási koordinációval kapcso-
latos feladatokat,

d) ellátja a Határtalanul! Programmal kapcsolatos koor-
dinációs feladatokat,

e) mûködteti az országos köznevelési vizsgarendszert,
f) közremûködik a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra

Fejlesztési Programhoz kapcsolódó, a hatáskörébe tartozó
tanterem- és tornaterem-fejlesztési feladatok ellátásában,
valamint ellátja a köznevelési intézménnyel egybeépített
vagy azzal azonos ingatlanon elhelyezkedõ tanterem- és
tornaterem-üzemeltetési, továbbá az egyéb iskolaüzemel-
tetési feladatokat.

101. §

(1) A miniszter az oktatásért való felelõssége keretében
a) elõkészíti a felsõoktatásra vonatkozó jogszabályokat,
b) felel a felsõoktatás irányításáért,
c) meghatározza a magyar állami ösztöndíjrendszer

igénybevételének kereteit,
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d) ellátja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram
végrehajtásával kapcsolatos, külön jogszabályban megha-
tározott feladatokat.

(2) A miniszter a nemzeti felsõoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény XIX. Fejezetében meghatározott
fenntartói jogot átruházhatja.

102. §

(1) A miniszter a 92. § (2) bekezdésében meghatározott
felelõssége keretében kidolgozza a roma társadalmi integ-
rációs kormányzati politika koncepcióját és koordinálja
annak végrehajtását, valamint a Kormány feladatkörében
érintett tagjával együttmûködve elõkészíti a romák társa-
dalmi integrációjával és a roma nemzetiség jogait érintõ
intézkedésekkel összefüggõ kormányzati döntések terve-
zeteit, ennek keretében elõkészíti a vonatkozó jogszabá-
lyokat.

(2) A Kormány a roma nemzetiségi önkormányzatok
törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a mi-
nisztert jelöli ki.

103. §

(1) A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége kere-
tében elõkészíti a sportra és az egyes sportcélú ingatlanok
tulajdoni helyzetének rendezésére vonatkozó jogszabá-
lyokat.

(2) A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége kere-
tében

a) felel a Kormány sportpolitikájának kialakításáért,
b) elõsegíti a sporttudomány fejlõdését és a sport szak-

mai hátterének biztosítását,
c) ellátja a sportegészségügyi rendszer mûködtetésével

és fejlesztésével, a sportrendezvények biztonságával és
a nézõtéri erõszak elleni küzdelemmel, valamint a tiltott
teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel kapcsola-
tos sportszakmai feladatokat,

d) elõkészíti és végrehajtja az állami támogatásból meg-
valósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kap-
csolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokat, a kiemelt
sportágakhoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések
támogatásával kapcsolatos programokat, a kiemelt sport-
egyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések-
kel összefüggõ támogatási és üzemeltetés-támogatási fel-
adatokat, valamint felügyeli e támogatási koncepciók
végrehajtását,

e) gondoskodik a külön jogszabály szerint olimpiai köz-
pontnak minõsülõ sportlétesítmények sportcélú mûködte-
tése, használata, hasznosítása során a sportági fejlesztési
programokban foglaltak teljesülésérõl,

f) nyomon követi a sportszövetségek sportágfejlesztési
koncepciói sportági követelményeknek megfelelõ végre-
hajtását.

104. §

A miniszter a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdál-
kodásért való felelõssége keretében

a) gondoskodik az állami támogatásból megvalósuló
sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fej-
lesztési, rekonstrukciós programok végrehajtásáról,

b) gondoskodik az állami vagyonba tartozó sportlétesít-
mények, sportingatlanok mûködtetési és üzemeltetési fel-
adatairól; e körben ellátja a Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Program során létrejövõ tanuszodák
mûködtetésével, üzemeltetésével összefüggõ feladatokat is,

c) ellátja a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportléte-
sítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos feladato-
kat, valamint a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó
sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggõ támogatási és
üzemeltetés-támogatási feladatokat, továbbá létesítmény-
fejlesztési és -üzemeltetési szempontból felügyeli e támo-
gatási koncepciók végrehajtását.

105. §

(1) A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való fe-
lelõssége keretében elõkészíti a fogyatékos és megválto-
zott munkaképességû személyek helyzetére, esélyegyen-
lõségük biztosítására, foglalkoztatására, e személyek és
foglalkoztatásuk támogatására és a fogyatékos személyek
önálló életvitelét biztosító szolgáltatásokra vonatkozó,
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra és a szo-
ciális szolgáltatásokra, valamint a nyugdíjjárulék- és
nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért felelõs
miniszterrel együttmûködve a társadalombiztosítási nyug-
ellátásokra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való fe-
lelõssége keretében

a) meghatározza a szociál- és nyugdíjpolitikával kap-
csolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és a szo-
ciális intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét,
illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, felada-
tokat,

b) ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszeré-
nek irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja a fogyatékosok és megváltozott munkaképes-
ségû személyek foglalkoztatásával és annak támogatásá-
val kapcsolatos állami feladatokat, felel a foglalkoztatási
rehabilitációért,

d) koordinálja az Európai Szociális Karta és a fogyaté-
kossággal élõ emberek érdekeit szolgáló nemzetközi
egyezmények végrehajtását.

106. §

(1) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelõs-
sége keretében elõkészíti a hátrányos helyzetû személyek
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helyzetére, felzárkózásuk biztosítására és oktatási esélyte-
remtésére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelõs-
sége keretében

a) felel a gyermekek esélyteremtéséért, a hátrányos
helyzetû gyermekek oktatási esélyegyenlõségének bizto-
sításáért,

b) felel a hátrányos térségekben élõk társadalmi felzár-
kózásáért,

c) felel az alacsony végzettségûek foglalkoztathatósá-
gát javító komplex szolgáltatások biztosításáért.

9. A honvédelmi miniszter feladat- és hatásköre

107. §

A honvédelmi miniszter (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: miniszter) a Kormány honvédelemért fe-
lelõs tagja.

108. §

A miniszter a honvédelemért való felelõssége keretében
ellátja a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a hadigondo-
zásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvényben meghatározott feladatokat.

10. Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre

109. §

Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. igazságügyért,
2. választójogi és népszavazási szabályozásért,
3. áldozatsegítésért,
4. kárpótlásért

felelõs tagja.

110. §

A Kormány az igazságügyi szakértõi névjegyzéket ve-
zetõ hatóságként a minisztert jelöli ki.

111. §

(1) A miniszter az igazságügyért való felelõssége kere-
tében felel az Alaptörvény és annak módosítása elõkészí-
téséért.

(2) A miniszter az igazságügyért való felelõssége kere-
tében elõkészíti

a) a jogalkotásra, a jogszabályok elõkészítésében való
társadalmi részvételre, a hivatalos lapokra és a hivatalos
jogszabálygyûjteményekre,

b) a gyülekezési jogra, a személyes adatok védelmére,
a közérdekû adatok nyilvánosságára, az elektronikus in-
formációszabadságra, az egyenlõ bánásmódra, a sajtóra,
a kérelmezési és panaszjogra, a sztrájkjogra,

c) a köztársasági elnökre, az Országgyûlésre, az Alkot-
mánybíróságra, az alapvetõ jogok biztosára, az Állami
Számvevõszékre, a pártok mûködésére és gazdálkodására,
a közjogi tisztségviselõk jogállására és juttatásaira,

d) a közszolgálati tisztviselõk jogállására és juttatásaira,
a központi államigazgatási szervekre,

e) a külpolitikáért felelõs miniszterrel együttmûködve –
a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásra,

f) a személyek jogára, a dologi jogra, a családjogra,
a családjogi jogsegélyre, a kötelmi jogra, az öröklésre,
a polgári peres és nemperes eljárásokra, a közigazgatási
perrendtartásra, a bírósági végrehajtásra, a nemzetközi
magánjogra, a polgári jogi jogsegélyre, a közvetítõi tevé-
kenységre, a jogi segítségnyújtásra, a szakfordításra és tol-
mácsolásra és a pártfogó felügyelõi tevékenységre,

g) a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a végel-
számolásra, a felszámolási eljárásra, a csõdeljárásra, a ter-
mészetes személyek adósságrendezésére, az egyéni vállal-
kozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra,

h) a bírósági szervezetre, a bírák és az igazságügyi
alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára,
a bírósági igazgatásra és ügyvitelre, a választottbírás-
kodásra, a bírósági végrehajtásra és a bírósági végrehajtói
szervezetre, a közjegyzõkre, az ügyvédi tevékenységet gya-
korlókra, az igazságügyi szakértõkre és a jogi szakvizsgára,

i) – a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszterrel
együttmûködve – az általános közigazgatási rendtartásra,

j) a szerzõi jogra, az iparjogvédelemre, a tisztességtelen
piaci magatartásra, a versenykorlátozás tilalmára, a ma-
gyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatá-
sokra,

k) a nemzeti hírügynökségre,
l) az ügyészségre, az ügyészek jogállására, a bûncselek-

ményekre, a büntetésekre, a büntetõeljárásra, a bûnügyi
jogsegélyre, a bûnügyi nyilvántartásra és a büntetések és
az intézkedések végrehajtására,

m) – a köznevelési intézmény tag részvételével mûködõ
iskolaszövetkezet és a szociális szövetkezet kivételével –
a szövetkezetek mûködésére,

n) a társasházakra

vonatkozó jogszabályokat.
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112. §

(1) A miniszter az igazságügyért való felelõssége kere-
tében felel a Kormány igazságügy-politikájának kialakítá-
sáért és az alkotmányos szervekkel együttmûködve annak
végrehajtásáért.

(2) A miniszter az igazságügyért való felelõssége kere-
tében – törvényben meghatározott kivételekkel, valamint
az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – felel
a jogszabályok alkotmányosságáért, ennek keretében
az alapvetõ jogok védelmének és a nemzetközi joggal
összefüggõ követelményeknek az érvényre juttatásáért,
valamint a jogrendszer koherenciájáért. E feladata ellátása
keretében közremûködik az Alaptörvény végrehajtásához
közvetlenül kapcsolódó, valamint az alapvetõ jogok vé-
delme szempontjából kiemelt fontosságú jogszabályterve-
zetek elõkészítésében, valamint véleményez – az önkor-
mányzati rendeletek tervezetei kivételével – valamennyi
jogszabálytervezetet.

(3) A miniszter az igazságügyért való felelõssége kere-
tében

a) felel a jogalkotás minõségének fejlesztéséért, e tekin-
tetben

aa) meghatározza és a kormányzati döntés-elõkészítés
során érvényesíti a jogszabályszerkesztés követelményeit,

ab) folyamatosan felülvizsgálja a jogrendszert,
ac) összehangolja a tartalmi és technikai deregulációt,
ad) megszervezi és lebonyolítja a minisztériumokban

jogi és kodifikációs feladatokat végzõ személyek kép-
zését,

b) gondoskodik a jogszabályok és más jogi aktusok ki-
hirdetésérõl, illetve közzétételérõl, valamint azok módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegé-
nek tartalmilag hiteles, a jogalkotásról szóló törvény elõ-
írásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfe-
lelõ, nyomdakész formában történõ megjelentetésérõl,
a Magyar Közlöny szerkesztésérõl, és kijelöli a Magyar
Közlöny felelõs szerkesztõjét és annak helyetteseit,

c) vezeti és elektronikusan közzéteszi a jogszabályok és
más jogi aktusok nyilvántartását, és a Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó Kft. útján gondoskodik a jogalkotás-
ról szóló törvény szerinti elektronikus jogszabálygyûjte-
mény közzétételérõl.

(4) A miniszter a Magyar Közlöny szerkesztéséhez
a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. szolgálta-
tásait veszi igénybe.

(5) A miniszter az igazságügyért való felelõssége kere-
tében ellátja a Kormány képviseletét az alkotmánybírósági
eljárásokban és koordinálja a képviselet ellátásához szük-
séges iratok elõkészítését, valamint elkészíti a beadvá-
nyokat.

(6) A miniszter az igazságügyért való felelõssége kere-
tében belföldön és külföldön tájékoztatást nyújt a magyar
alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia és az emberi
jogok érvényre jutásáról.

(7) A miniszter az igazságügyért való felelõssége kere-
tében felel a kegyelmi ügyekért, ennek keretében elõkészí-
ti és ellenjegyzi a köztársasági elnök kegyelmi döntéseit,
valamint ellátja a büntetõjogi közvetítõi tevékenységgel
kapcsolatos feladatokat.

(8) A miniszter az igazságügyért való felelõssége kere-
tében ellátja az igazságszolgáltatással összefüggõ kor-
mányzati feladatokat, e tekintetben

a) felel a jogi segítségnyújtásért,
b) felel a cégadatok nyilvánosságáért, a céginformáció-

szolgáltatásért, a számviteli törvény szerinti beszámoló
elektronikus úton történõ közzétételéért, az ezeket érintõ
informatikai rendszer mûködtetéséért és az elektronikus
cégeljárást érintõ informatikai rendszer mûködtetéséért,

c) ellátja a közjegyzõkkel, az ügyvédi tevékenységet
gyakorlókkal, a bírósági végrehajtókkal, a polgári és köz-
igazgatási jogi közvetítõi tevékenységgel, – a 42. § (2) be-
kezdésében meghatározott kivétellel – a pártfogó felügyelõi
tevékenységgel és az igazságügyi szakértõkkel kapcsola-
tos feladatokat,

d) meghatározza a bírósági és az ügyészségi fogalma-
zók, a közjegyzõjelöltek, az ügyvédjelöltek, az ügyvédi
kamarai nyilvántartásba vett jogi elõadók és a más munka-
körben dolgozó jogászok jogi szakvizsgájának, valamint
egyéb szakmai továbbképzésének, továbbá a bírósági vég-
rehajtók és a végrehajtási ügyintézõk szakvizsgájának,
szakmai továbbképzésének, valamint az igazságügyi szak-
értõk szakmai vizsgájának alapvetõ szabályait és feltételeit,

e) a jogi szabályozás utólagos hatásvizsgálatának elõse-
gítésére együttmûködik az Országos Bírósági Hivatallal
a bírósági ítéletek, a bírósági joggyakorlat és az igazság-
ügyi statisztikai adatok elemzésében, a joggyakorlat to-
vábbfejlesztésében, és az ítélkezési gyakorlat egységes-
ségének biztosítása érdekében javaslatot tesz jogegységi
eljárás indítványozására,

f) együttmûködik a jogi képzési tevékenységet folytató
egyetemek vezetõivel, elõsegíti a jogászképzés színvona-
lának emelését, értékeli a jogászképzés helyzetét és arról
tájékoztatja a Kormányt,

g) ellátja a szakfordító és tolmácstevékenység ágazati
irányítását,

h) fejleszti és felügyeli az igazságügyi informatikai
rendszerek mûködését és kialakítja az igazságügyi statisz-
tika rendszerét.

(9) A miniszter az igazságügyért való felelõssége kere-
tében

a) ellátja az Európai Unió keretében megvalósuló igaz-
ságügyi együttmûködéssel kapcsolatos feladatokat,

b) összehangolja az Európai Unió jogának való megfe-
lelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet,
ennek keretében

ba) gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi,
módszertani és terminológiai egységességérõl,

bb) kidolgozza a jogharmonizáció programozásának
rendjét, figyelemmel kíséri és elõmozdítja a jogharmonizá-
ciós feladatok teljesítését, és intézkedik a lejárt határidejû
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jogharmonizációs feladatok teljesítése iránt, jogharmoni-
zációs adatbázist vezet,

bc) jogszabály megalkotására irányuló elõterjesztéshez
kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet össze-
egyeztethetõ-e az Európai Unió jogával,

bd) ellátja a kereskedelem, illetve az áruk szabad áram-
lása akadályaival kapcsolatban, jogszabályban meghatáro-
zott értesítési és bejelentési eljárásokban az egyes nemzet-
közi szervezetek, az Európai Unió intézményei és tagálla-
mai felé megteendõ, illetve az ezektõl érkezõ értesítések és
bejelentések továbbításával összefüggõ feladatokat,

be) ellátja az Európai Unió egységes belsõ piacának ha-
tékony mûködéséhez szükséges belsõ piaci koordináció-
val kapcsolatos feladatokat, mûködteti a belsõ piaci prob-
lémamegoldó központot (SOLVIT), valamint a belsõ piaci
információs rendszert és a Szolgáltatási Notifikációs Köz-
pontot,

bf) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelõs tagjával
együttmûködve, az európai uniós politikák kialakításáért
és koordinációjáért felelõs miniszter tájékoztatása mel-
lett – ellátja a Kormány képviseletét az Európai Unió jogá-
nak megsértése miatt indult eljárásoknak az Európai Unió
Bírósága elõtti eljárást megelõzõ szakaszaiban (ideértve
a kötelezettségszegési eljárás megindítása elõtti szakasz-
ban az Európai Bizottsággal történõ egyeztetést is), koor-
dinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok elõkészí-
tését, valamint elkészíti és benyújtja a beadványokat,

c) az Európai Unió Bírósága elõtti eljáráshoz kapcsoló-
dóan

ca) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelõs tagjával
együttmûködve – ellátja a Kormány képviseletét az
Európai Unió Bírósága elõtti eljárásokban,

cb) koordinálja a képviselet ellátásához szükséges ira-
tok elõkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,

cc) figyelemmel kíséri az eljárásokat és gondoskodik
az ezekbõl esetlegesen következõ jogalkotási feladatok
meghatározásáról, programozásáról és teljesítésének el-
lenõrzésérõl,

d) az Európa Tanács keretei között
da) felel a jogi együttmûködésért,
db) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelõs tagjával

együttmûködve – ellátja a Kormány képviseletét az Euró-
pai Emberi Jogi Bíróság elõtti eljárásokban, és koordinálja
a képviselet ellátásához szükséges iratok elõkészítését, va-
lamint elkészíti a beadványokat,

dc) kezdeményezi az igazságügyi tárgyú nemzetközi
egyezményeknek az Európa Tanács keretében történõ
létrehozását és gondoskodik az Európa Tanács keretében
létrehozott igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezmények
elfogadásáról és az ajánlások gyakorlati megvalósításáról,

e) együttmûködik a Kormány feladatkörében érintett
tagjával a nemzetközi szerzõdések elõkészítésével, kötele-
zõ hatályának elismerésére adott felhatalmazással, kihirde-
tésével és értelmezésével kapcsolatban, valamint a nemzet-
közi szerzõdés szövegének végleges megállapítása elõtt
véleményezi a nemzetközi szerzõdést annak érdekében,

hogy az megfeleljen az Alaptörvénynek, összeegyeztet-
hetõ legyen az Európai Unió jogával és illeszkedjen a jog-
rendszerbe,

f) felel a Magyarország által megkötött közjogi, polgári
jogi, családjogi és büntetõjogi jogsegélyszerzõdések vég-
rehajtásáért,

g) koordinálja az alaptevékenysége szerint magánjogi,
valamint nemzetközi magánjogi jogegységesítéssel foglal-
kozó nemzetközi szervezetekben való magyar részvétellel
kapcsolatos feladatokat.

(10) A miniszter a Kormány eseti döntése alapján felel
a több miniszter feladatát érintõ törvények elõkészítéséért.

113. §

A miniszter a választójogi és népszavazási szabályozá-
sért való felelõssége keretében elõkészíti

a) az országgyûlési képviselõk választására,
b) a helyi önkormányzati képviselõk választására és

a polgármesterek választására,
c) a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választására,
d) az európai parlamenti képviselõk választására,
e) a választási eljárásra,
f) a népszavazásra és az európai polgári kezdeménye-

zésre, valamint a népszavazási eljárásra
vonatkozó jogszabályokat.

114. §

A miniszter az áldozatsegítésért való felelõssége kereté-
ben elõkészíti az áldozatsegítésre, állami kárenyhítésre
vonatkozó jogszabályokat.

115. §

A miniszter a kárpótlásért való felelõssége keretében
elõkészíti a személyi és vagyoni kárpótlásra vonatkozó
jogszabályokat.

11. Az innovációért és technológiáért felelõs miniszter
feladat- és hatásköre

116. §

Az innovációért és technológiáért felelõs miniszter
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter)
a Kormány

1. audiovizuális politikáért,
2. állami infrastruktúra-beruházásokért,
3. bányászati ügyekért,
4. belgazdaságért,
5. elektronikus hírközlésért,
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6. energiapolitikáért,
7. európai uniós források felhasználásáért,
8. építésgazdaságért,
9. – turisztikai célelõirányzat és a turisztikai fejlesztési

célelõirányzat kivételével – fejlesztési célelõirányzatok
kezeléséért, szabályozásáért és ellenõrzéséért,

10. fogyasztóvédelemért,
11. gazdaságfejlesztésért,
12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgálta-

tási díj megállapításáért,
13. hulladékgazdálkodásért,
14. informatikáért,
15. iparügyekért,
16. kereskedelemért,
17. kormányzati tudománypolitikáért,
18. közlekedésért,
19. nem európai uniós fejlesztési források felhasználá-

sához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért,
20. területfejlesztésért,
21. víziközmû-szolgáltatásért,
22. tudománypolitika koordinációjáért,
23. szakképzésért és felnõttképzésért

felelõs tagja.

117. §

A miniszter az audiovizuális politikáért való felelõssége
keretében elõkészíti az audiovizuális médiára vonatkozó
jogszabályokat.

118. §

A miniszter az állami infrastruktúra-beruházásokért
való felelõssége keretében összehangolja az olyan állami
infrastruktúra-beruházások elõkészítését és megvalósítá-
sát, amelyeket a Kormány más miniszter vagy a Kormány
által kinevezett más személy hatáskörébe nem utal.

119. §

A miniszter a bányászati ügyekért való felelõssége kere-
tében elõkészíti a bányászatra vonatkozó jogszabályokat.

120. §

A miniszter a belgazdaságért való felelõssége keretében
meghatározza a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és
intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

121. §

A miniszter az elektronikus hírközlésért való felelõssé-
ge keretében elõkészíti az elektronikus hírközlésre vonat-
kozó jogszabályokat.

122. §

(1) A miniszter az energiapolitikáért való felelõssége
keretében elõkészíti

a) a villamosenergia-ellátásra és a földgázellátásra,
b) a távhõszolgáltatásra, a központi fûtésre és meleg-

víz-szolgáltatásra,
c) a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági kész-

letezésére,
d) az atomenergia békés célú alkalmazására,
e) a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok

közlekedési célú felhasználására, a megújuló energiaforrá-
sok hõ- és villamosenergia-termelési céllal történõ fel-
használására, valamint az energiahatékonyság és energia-
takarékosság fokozása érdekében teendõ lépésekre,

f) a klímapolitikára
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az energiapolitikáért való felelõssége
keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlõdés,
az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai
feltételeinek megteremtésérõl – így különösen az energia-
politikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és
épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és
végrehajtásáról –, valamint vezeti a felújítandó központi
kormányzati épületek nyilvántartását.

123. §

(1) A miniszter európai uniós források felhasználásáért
való felelõssége keretében

a) elõkészíti az európai uniós források felhasználásához
kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló
szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplõk
közötti koordinációt,

b) összehangolja a központi államigazgatási szervek
európai uniós forrásból finanszírozott országos szintû fej-
lesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és
követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézke-
désekhez,

c) javaslatot tesz az európai uniós források felhasználá-
sához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányí-
tási, finanszírozási, intézményi, ellenõrzési és szabályo-
zási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,
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d) figyelemmel kíséri az európai uniós források felhasz-
nálásához kapcsolódó hazai forrásokat, valamint az azok-
hoz kapcsolódó szabályozási tartalmat,

e) az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter hatáskö-
rébe utalt jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatok
kivételével ellátja az európai uniós források felhasználásá-
nak lebonyolításáért felelõs szervek döntéseivel összefüg-
gésben – jogszabályban meghatározottak szerint – kezde-
ményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,

f) biztosítja a fejlesztéspolitikai programok tervezése
során azok egymás közötti, valamint a fejlesztéspolitikai
programok és az átfogó kormányzati stratégiák közötti
összhangot,

g) összehangolja a fejlesztéspolitikai programok egysé-
ges eljárásrend szerinti végrehajtását, ellenõrzését,

h) tárgyalásokat folytat – a Kormány európai uniós for-
rások felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági fel-
adatok ellátására kijelölt tagjával együttmûködve –
az Európai Unió intézményeivel az európai uniós források
felhasználásával, valamint az operatív programok végre-
hajtásával kapcsolatos kérdésekben,

i) biztosítja az európai uniós fejlesztési programok
összehangolt végrehajtását és a programokból nyújtott tá-
mogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos
eljárásrend egységes alkalmazását,

j) gondoskodik a hazai források és az európai uniós for-
rások tekintetében az Európai Unió mûködésérõl szóló
Szerzõdés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó
állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáról,

k) ellátja a források felhasználásával kapcsolatos part-
nerségi és tájékoztatási feladatokat,

l) ellátja a közvetlen közösségi forrásokkal kapcsolatos
koordinációs feladatokat.

(2) A miniszter európai uniós források felhasználásáért
való felelõssége keretében – a 96. § (1) bekezdésben meg-
határozott kivétellel – az európai uniós források felhasz-
nálásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és
információs rendszer mûködtetésével folyamatosan figye-
lemmel kíséri az európai uniós forrásból finanszírozott
fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós
források felhasználását, nyomon követi és értékeli az euró-
pai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztés-
politikai programok végrehajtására javasolt intézkedések
hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja.

(3) A miniszter európai uniós források felhasználásáért
való felelõssége keretében

a) a kohéziós politika tekintetében összehangolja a 2020
utáni európai uniós költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás-
hoz kapcsolódó kormányzati feladatokat,

b) gondoskodik a 2020 utáni európai uniós programo-
zási idõszak legmagasabb szintû nemzeti tervezési doku-
mentumának (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásáról.

124. §

(1) A miniszter az építésgazdaságért való felelõssége
keretében ellátja az építõipar és az építõanyag-ipar ágazati
irányításával kapcsolatos feladatokat.

(2) A miniszter az építésgazdaságért való felelõssége
keretében

a) összehangolja – a sajátos építményfajták és a mûem-
lékek tekintetében is – az építésüggyel kapcsolatos fel-
adatellátást,

b) ellátja – az építésügyi szabályozásért és építéshatósá-
gi ügyekért felelõs miniszter közremûködésével – az épí-
tésüggyel összefüggõ oktatási, továbbképzési és tanügy-
igazgatási feladatokat, továbbá közremûködik a nemzeti
szabványok kidolgozásában.

125. §

(1) A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelõssége
keretében elõkészíti a fogyasztókkal szembeni tisztesség-
telen kereskedelmi gyakorlat tilalmára, a fogyasztóvéde-
lemre és a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jog-
szabályokat.

(2) A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelõssége
keretében

a) kidolgozza a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját,
a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiz-
tonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat
és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét,
c) támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarende-

zési fórumainak létrehozását és mûködését, ennek kereté-
ben ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és bé-
kéltetõ testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási,
támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az Európai
Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel
kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) a Kormány feladatkörében érintett tagjának bevoná-
sával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasz-
tói jogok védelme és érvényesítése érdekében,

e) ellátja az intézményfejlesztési feladatokat az áruk és
szolgáltatások biztonságossága és megfelelõsége tekinte-
tében.

126. §

A miniszter a gazdaságfejlesztésért való felelõsségi ke-
retében elõkészíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokra,
fejlõdésük támogatására, a gazdasági kamarákra és a beru-
házások ösztönzésére vonatkozó jogszabályokat.
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127. §

(1) A miniszter a hulladékgazdálkodásért való felelõs-
sége keretében

a) elõkészíti a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jog-
szabályokat,

b) elõkészíti a fenntartható fejlõdésre és a fenntartható
fejlesztésekre vonatkozó stratégiákat és összehangolja
azok végrehajtását.

(2) A miniszter a hulladékgazdálkodásért való felelõs-
sége keretében elõkészíti a termékdíjszabályozásra vonat-
kozó jogszabályokat, és felel a termékdíjköteles termékek-
bõl képzõdött hulladékok hulladékkezelési rendszerében
valamennyi feladat ellátásáért, a termékdíjköteles termé-
kekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztéséért,
továbbá a szemléletformálásért.

(3) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
és szolgáltatási díj megállapításáért való felelõssége kere-
tében elõkészíti a díjmegállapításra vonatkozó jogszabá-
lyokat, és gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás fenntartható mûködtetéséhez szükséges pénzügyi
feltételek megteremtésérõl.

(4) A miniszter a hulladékgazdálkodásért való felelõs-
sége keretében elõkészíti a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltató közszolgáltatási tevékenységére, valamint az álla-
mi hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó
jogszabályokat.

(5) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
és szolgáltatási díj megállapításáért, valamint a hulladék-
gazdálkodásért való felelõssége keretében részt vesz a hul-
ladékgazdálkodás közszolgáltatás területén a települési
önkormányzatok, a fogyasztók, a közszolgáltatók és a hul-
ladékgazdálkodási szakterület érdekvédelmi szerveivel
való szakmai kapcsolattartásban.

128. §

A miniszter az informatikáért való felelõssége keretében
a) a 13. §-ban foglaltakkal figyelemmel elõkészíti az in-

fokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgálta-
tási politika stratégiáját és közremûködik azok végrehajtá-
sában,

b) az irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési
szervek és az olyan állami tulajdonban lévõ gazdasági tár-
saságok esetében, amely felett tulajdonosi jogot vagy va-
gyonkezelési jogot gyakorol

ba) felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra
eszközrendszerének üzemeltetését és fejlesztését,

bb) egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs
infrastruktúrájáért felelõs vezetõinek és az informatikai
biztonságért felelõs vezetõinek személye és infokommuni-
kációs infrastruktúrát érintõ kötelezettségvállalásai tekin-
tetében,

c) megszervezi a nemzeti adatvagyon adatfeldolgozását.

129. §

(1) A miniszter az iparügyekért való felelõssége kereté-
ben elõkészíti a mûszaki szabályozás tárgykörébe esõ
– ideértve az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket
képviselõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ ke-
reskedelmére, a kettõs felhasználású termékek és techno-
lógiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésére,
a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének,
behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélye-
zésére –, az ipari parkokra és a nemzeti akkreditálásra vo-
natkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az iparügyekért való felelõssége keretében
a) elõkészíti az ipari ágazatokkal kapcsolatos stratégiai

döntéseket,
b) kidolgozza az egészségipar fejlesztési irányait,
c) kidolgozza az elektromobilitás hazai elterjedését elõ-

segítõ döntéseket,
d) ellátja
da) az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszeré-

nek vonatkozásában az üvegházhatású gázok európai ki-
bocsátási egységeinek kiosztására, elszámolására, az
emissziókereskedelmi rendszer mûködtetésére vonatkozó
feladatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,

db) az uniós jogszabályok és a Kiotói Jegyzõkönyv sze-
rinti kibocsátási jogosultságok értékesítését, értékesítési
bevételeinek felhasználását, szervezi a felhasználás végre-
hajtását,

e) felel a fenntartható fejlõdésre és a fenntartható fej-
lesztésekre vonatkozó stratégiaalkotásért és annak végre-
hajtásáért.

130. §

(1) A miniszter a kereskedelemért való felelõssége kere-
tében elõkészíti a kereskedelemre, a vásárokra és a piacok-
ra, az üzletek mûködésére és a közraktározásra vonatkozó
jogszabályokat.

(2) A miniszter a kereskedelemért való felelõssége kere-
tében meghatározza a kereskedelem irányításának cél-,
eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

131. §

A miniszter a kormányzati tudománypolitikáért való fe-
lelõssége keretében összehangolja a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének közremûködésével a kormányzati
tudománypolitika kidolgozását és felel annak megvalósí-
tásáért és érvényesítéséért.

132. §

(1) A miniszter a közlekedésért való felelõssége kereté-
ben elõkészíti

a) a közlekedés védelmére és biztonságára,
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b) a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,
c) a gyorsforgalmi utakra és az utakkal kapcsolatos sza-

bályokra, a kombinált árufuvarozásra, a közlekedési szol-
gáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének kor-
látozására, a veszélyes áruk szállítására,

d) a gépjármû-vezetõ képzésre,
e) a közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatásá-

ra és utánképzésére, a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ
egyes jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejére,
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre
vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a közlekedésért való felelõssége kereté-
ben – a Budapestet és a Budapesti Agglomeráció Terület-
rendezési Tervérõl szóló törvény szerinti más Budapesti
Agglomerációhoz tartozó településeket érintõ állami köz-
lekedési infrastruktúra fejlesztései kivételével – irányítja,
szervezi, összehangolja a közlekedési hálózati infrastruk-
túra fejlesztését, és ellátja a helyközi közösségi közlekedés
megrendelésével és finanszírozásával kapcsolatos felada-
tokat.

133. §

A miniszter a nem európai uniós fejlesztési források fel-
használásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért való fele-
lõssége keretében

a) közremûködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és in-
tézményrendszerének a kidolgozásában, valamint a nem-
zetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszterrel
együttmûködve a külföldi mûködõ tõkebevonási és kül-
földre irányuló tõkebefektetési politikának a fejlesztéspo-
litikával összhangban történõ kialakításában,

b) együttmûködik a befektetés-ösztönzést segítõ szerve-
zetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati
tõketársaságokkal és pénzügyi intézményekkel.

134. §

(1) A miniszter a területfejlesztésért való felelõssége ke-
retében – a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs
miniszterrel együttmûködve – elõkészíti a területfejlesz-
tésre, a központi államigazgatási szervek területfejlesztés-
sel kapcsolatos feladataira, a területfejlesztéssel kapcsola-
tos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a területfejlesztésért való felelõssége
keretében

a) mûködteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képvi-
seletét,

b) közremûködik az ország területi folyamatainak ala-
kulásáról és a területfejlesztési politika érvényesülésérõl
szóló országgyûlési beszámoló elõkészítésében,

c) kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a de-
centralizáció irányelveit, továbbá javaslatot tesz a terület-

fejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök ará-
nyára,

d) elõkészíti, kidolgozza és ellátja a területfejlesztés in-
tézményrendszerének korszerûsítésével és szakmai fel-
ügyeletével kapcsolatos feladatokat,

e) kialakítja és mûködteti a terület- és regionális fejlesz-
téssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és
adatszolgáltatási rendszert,

f) ellátja a közvetlen közösségi források tekintetében
a 123. §-ban meghatározott feladatokat.

135. §

(1) A miniszter a víziközmû-szolgáltatásért való fele-
lõssége keretében elõkészíti a víziközmû-szolgáltatás köz-
szolgáltatási tevékenységére és a víziközmû-mûködtetés-
hez kapcsolódó gazdálkodói tevékenységre vonatkozó
jogszabályokat.

(2) A miniszter a víziközmû-szolgáltatásért való fele-
lõssége keretében részt vesz a víziközmû-szolgáltatás
területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók ér-
dekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban.

136. §

A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való
felelõssége keretében – az oktatásért felelõs miniszter köz-
remûködésével – felel a kutatási, fejlesztési és innovációs
ügyek finanszírozásáért, valamint külön törvényben bizto-
sított feladat- és hatásköröket láthat el.

137. §

(1) A miniszter a szakképzésért és felnõttképzésért való
felelõssége keretében elõkészíti a szakképzésre, a szak-
képzési hozzájárulásra, a felsõfokú szakképzésre, a szak-
képzõ intézmények fenntartására, a felnõttképzésre és
a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre vonatkozó
jogszabályokat.

(2) A miniszter a szakképzésért és felnõttképzésért való
felelõssége keretében

a) meghatározza a szakképzés megkezdésének és foly-
tatásának feltételeit, a tanulószerzõdés alapján a tanulókat
megilletõ juttatások részletes szabályait,

b) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános sza-
bályait és eljárási rendjét, valamint a szakmai vizsgák ada-
tait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabá-
lyait,

c) elkészíti és kiadja az országos szakmai szakértõi
névjegyzéket és az országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzéket,

d) meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja a szak-
képzés irányait és a beiskolázás arányait,
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e) közremûködik a köznevelési és a felsõoktatási rend-
szer mûködtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos
állami feladatok végrehajtásában, valamint az oktatásért
felelõs miniszter iskolai rendszerû szakképzést érintõ fel-
adatainak ellátásában.

12. A külgazdasági és külügyminiszter
feladat- és hatásköre

138. §

A külgazdasági és külügyminiszter (ezen alcím alkal-
mazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. külgazdasági ügyekért,
2. külpolitikáért,
3. polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
4. ûrkutatásért

felelõs tagja.

139. §

A Kormány az európai területi együttmûködési csopor-
tosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás lefolytatására
hatáskörrel rendelkezõ szervként a minisztert jelöli ki.

140. §

A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelõssége
keretében

a) kialakítja a Kormány külgazdasági politikáját, ennek
keretében a külgazdasági és azokat érintõ nemzetközi fo-
lyamatokat értékelõ és elemzõ tevékenységet végez,

b) közremûködik Magyarország gazdasági érdekeinek
külföldön történõ érvényesítésében, az ehhez kapcsolódó
kereskedelem-fejlesztési tevékenységben és a kedvezõ
Magyarország-kép kialakításában, ennek keretében elõ-
mozdítja a külgazdasági mûködés és a civil kapcsolatok
erõsítését, támogatja a külgazdasági célok megvalósulá-
sát, valamint a nemzetközi együttmûködést elõsegítõ fóru-
mok mûködését,

c) elõkészíti és koordinálja a nagyvállalatokkal megkö-
tött stratégiai együttmûködési megállapodások végrehaj-
tását,

d) irányítja a Kormány egyedi döntéseivel megítélhetõ
regionális beruházási támogatások rendszerét,

e) ellátja az ikerintézményi programmal összefüggõ fel-
adatokat,

f) felel a multilaterális kereskedelempolitikáért, ennek
keretében

fa) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együtt-
mûködve kialakítja az Európai Unió közös kereskedelem-
politikájával kapcsolatos kormányzati álláspontokat,

fb) gondoskodik a nemzetközi kereskedelempolitikai
kötelezettségek és a hazai jogi szabályozás összhangjának
megõrzésérõl,

g) koordinálja az Európai Duna Stratégiával kapcsola-
tos kormányzati feladatokat,

h) felel a külgazdasági diplomata hálózat irányításáért,
i) felel a turisztikai diplomata hálózat irányításáért,
j) ellátja a beruházásvédelmi megállapodásokkal kap-

csolatos feladatokat,
k) közremûködik a digitális exportfejlesztés összehan-

golásában és támogatásában,
l) közremûködik az ipari és innovációs területek fejlesz-

tésének elõsegítésében az állami szerepvállalás minél szé-
lesebb körû elõmozdítása érdekében,

m) kialakítja a nemzetközi energetikai tárgyalásokon
képviselendõ álláspontot és képviseli azt a két- és több-
oldalú tárgyalásokon,

n) ellátja a határ menti operatív programok tervezésével
és megvalósításával összefüggõ feladatokat,

o) ellátja a regionális és határ menti gazdaságfejlesztési
programok végrehajtásával összefüggõ feladatokat.

141. §

(1) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége kereté-
ben elõkészíti

a) az egységes külképviseleti rendszerre,
b) a köztisztviselõk tartós külszolgálatára,
c) a diplomáciai kiváltságokkal és mentességekkel kap-

csolatos eljárásra, valamint az ezen kiváltságok és mentes-
ségek által érintett eljárásokra,

d) a konzuli védelemre, valamint a tiszteletbeli konzu-
lok megbízásának és fogadásának rendjére,

e) a nemzetközi fejlesztési együttmûködésre,
f) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra

vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége kereté-

ben
a) felel a kül-, biztonság- és védelempolitikáért, e tekin-

tetben
aa) javaslatot készít a Kormány kül-, biztonság- és vé-

delempolitikai tevékenységére és irányítja az ebbõl eredõ
kormányzati feladatok elõkészítését, koordinálja és ellen-
õrzi annak végrehajtását,

ab) kidolgozza az európai uniós külkapcsolatok, külö-
nösen a közös kül- és biztonságpolitika – ennek keretében
a szomszédságpolitika – általános kérdéseivel kapcsolatos
magyar álláspontot, és közremûködik az európai uniós
külpolitika és szomszédságpolitika megvalósításában,

ac) ellátja az európai uniós bõvítési folyamattal össze-
függõ feladatok kormányzati szintû koordinációját,

ad) elõkészíti és képviseli az Európai Unió bõvítésével
kapcsolatban az uniós intézményekben képviselendõ ma-
gyar álláspontot, ennek keretében részt vesz az Európai
Unió illetékes munkacsoportjainak munkájában,
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ae) képviseli a Kormányt az Európai Unió Külügyek
Tanácsa ülésein,

af) tájékoztatja a Kormányt a nemzetközi és biztonság-
politikai helyzetrõl, valamint Magyarország nemzetközi
kapcsolatainak alakulásáról,

ag) elõmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erõsí-
tését,

b) felel az egységes kormányzati külpolitika koordiná-
lásáért, e tekintetben

ba) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együtt-
mûködve irányítja az egységes külképviseleti rendszert,
valamint a szakdiplomata hálózatot,

bb) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együtt-
mûködve kidolgozza a nemzetközi politikai, biztonságpo-
litikai és kollektív védelmi, kulturális, tudományos, gaz-
dasági és pénzügyi szervezetekben, illetve intézmények-
ben való részvétel alapelveit, ellenõrzi azok megvalósulá-
sát, és kezdeményezi a két- és többoldalú együttmûködést,

bc) mûködteti a diplomáciai futárszolgálatot,
c) felel Magyarországnak a külkapcsolatokban és

a nemzetközi szervezetekben való képviseletéért, e tekin-
tetben

ca) kidolgozza a kétoldalú együttmûködés reláció-spe-
cifikus formáit,

cb) javaslatot tesz a nemzetközi szervezetekben és nem-
zetközi konferenciákon képviselendõ álláspontra,

cc) javaslatot tesz az államok elismerésére, a diplomá-
ciai és konzuli kapcsolatok felvételére, felfüggesztésére és
helyreállítására, illetve megszüntetésére,

cd) javaslatot tesz a diplomáciai és hivatásos konzuli
képviselet létesítésére, illetve megszüntetésére, gondosko-
dik a tiszteletbeli konzuli képviselet létesítésérõl, illetve
megszüntetésérõl,

ce) – az Állandó Képviselet kivételével – javaslatot tesz
a magyar külképviseletek vezetõinek kinevezésére és fel-
mentésére, kinevezi és felmenti a fõkonzulokat, kinevezi
a tiszteletbeli konzuli képviselet vezetõjét és dönt a kine-
vezés visszavonásáról, kinevezi és felmenti a diplomáciai
és konzuli személyzetet,

cf) együttmûködik a diplomáciai és konzuli képvisele-
tekkel, továbbá más államoknak és nemzetközi szerveze-
teknek Magyarországon hivatalosan tartózkodó képvise-
lõivel, valamint

cg) állást foglal és eljár a diplomáciai, illetve nemzet-
közi jogon alapuló egyéb mentesség fennállásának kérdé-
sében,

d) ellátja Magyarországnak a migrációs kihívásokkal
kapcsolatos nemzetközi álláspontjának a koordinálását,

e) felel a konzuli szolgálat irányításáért, e tekintetben
ea) dönt a konzuli kölcsön visszafizetése alóli mentesí-

tés kérdésében,
eb) javaslatot tesz a Kormánynak a magyar állampolgá-

rok hazatérésének elõsegítésére vagy evakuálására, ha ma-
gyar állampolgárok életét, testi épségét külföldön közvet-
lenül fenyegetõ természeti katasztrófa, háborús cselekmé-
nyek vagy fegyveres összeütközések miatt szükséges,

ec) felhatalmazást ad a konzuli tisztviselõknek egyes
közjegyzõi feladatok végzésére, gondoskodik e konzuli
tisztviselõk jegyzékének közzétételérõl,

f) felel a külföldre utazásról, valamint a külföldiek be-
utazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban meg-
határozott egyes feladatok, továbbá az ehhez kapcsolódó
egyes európai uniós feladatok ellátásáért, e tekintetben

fa) ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomata- és
a külügyi szolgálati útlevelek vonatkozásában, valamint
a magánútlevelek tekintetében a konzuli szolgálat, mint
útlevélhatóság által hatáskörébe utalt feladatokat,

fb) megállapítja a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon
alapuló egyéb mentességet élvezõ személyeknek Magyar-
ország területére történõ be- és kiutazására, tartózkodásá-
ra, valamint munkavállalására vonatkozó szabályokat,

fc) irányítja az általa vezetett minisztérium és a külkép-
viseletek vízumkiadási tevékenységét, és gondoskodik
a vízumdíjak beszedésérõl,

fd) kialakítja ez európai uniós vízumpolitikával kapcso-
latos magyar álláspontot és képviseli azt az EU illetékes
fórumain, valamint

fe) közremûködik az Európai Unió vízumrendészeti és
konzuli tárgyú jogalkotásában, ennek érdekében – feladat-
körében – eljár az EU illetékes munkacsoportjaiban, illet-
ve a Vízum Munkacsoportban ellátja a Kormány képvise-
letét,

g) felel a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárás
koordinációjáért, e tekintetben

ga) koordinálja a nemzetközi szerzõdéskötési eljárást,
gondoskodik a kitárgyalt nemzetközi szerzõdések aláírá-
sáról és ratifikációjáról, figyelemmel kíséri a nemzetközi
szerzõdések végrehajtását,

gb) véleményezi a nemzetközi szerzõdésnek nem minõ-
sülõ tárca-megállapodásokat,

gc) kiállítja a nemzetközi szerzõdés létrehozásában el-
járó személy meghatalmazását tanúsító okiratot,

gd) a Kormány nevében letéteményesi feladatot lát el,
ge) megteszi a szerzõdéskötési eljárás során szükséges

diplomáciai lépéseket,
gf) megállapítja a nemzetközi szerzõdések hatálybalé-

pésének, valamint megszûnésének idõpontját, valamint
gg) mûködteti Magyarország szerzõdéstárát,
h) felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi

államfõk és kormányfõk fogadásáért,
i) felel a nemzetközi jogon alapuló viszonosság megál-

lapításáért, valamint egyes jogsegélyügyekért, e tekintet-
ben állást foglal a nemzetközi viszonosság fennállásának
kérdésében,

j) az európai területi együttmûködési csoportosulás te-
kintetében

ja) elõkészíti az erre vonatkozó jogszabályokat,
jb) gondoskodik a közigazgatási szervek határon át-

nyúló együttmûködéssel foglalkozó fórum, vegyes bizott-
ság, munkacsoport üléseinek szakmai, titkársági feladatai
ellátásáról,
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jc) ellátja a közigazgatási szervek nemzetközi együtt-
mûködésének koordinálását, részt vesz a közigazgatási
szervek nemzetközi képviseletében, elõsegíti azok fejlesz-
tését,

k) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi
humanitárius segítségnyújtást,

l) felel a nemzetközi fejlesztési együttmûködésért, en-
nek keretében

la) kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi
fejlesztési együttmûködési politikáját, meghatározza
a partnerországok körét a szakpolitikai stratégia alapján,
valamint

lb) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi
fejlesztési együttmûködési tevékenységet,

m) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együtt-
mûködve irányítja a kulturális és tudománydiplomáciai te-
vékenységet, e tekintetben

ma) népszerûsíti a magyar kultúra, oktatás és tudomány
eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúrát, ok-
tatást és tudományt, ezáltal közremûködik a Magyaror-
szág- és magyarságkép pozitív formálásában külföldön,

mb) elõmozdítja a magyarság kulturális értékeinek, ha-
gyományainak és kapcsolatainak ápolását a külképvisele-
tek és a külföldi magyar intézetek útján,

mc) közremûködik a határon túli magyarok és az anya-
ország közötti kulturális, oktatási és tudományos kapcso-
latok ápolásában, elõsegíti magyar nemzeti identitásuk
megõrzését,

md) elõsegíti a magyar nyelv és a magyarság megismer-
tetését a külföldi állampolgárok körében,

n) felelõs a külügyi és külgazdasági területen foglalkoz-
tatottaknak a minisztériumban és a külképviseleteken ellá-
tandó munkakörök betöltéséhez és munkatevékenység
végzéséhez szükséges szakmai felkészítõ képzésével kap-
csolatos feladatokért,

o) felelõs a külpolitikát érintõ kutatási és elemzõ tevé-
kenységért, ennek keretben biztosítja a külügyi és külgaz-
dasági folyamatok és azok eredményeinek szélesebb nyil-
vánossággal való megismertetését,

p) közremûködik a magyar külügyi képzési rendszer-
nek, különösen a diplomata képzések rendszerének a meg-
alapozásában.

142. §

A miniszter a polgári hírszerzési tevékenység irányítá-
sáért való felelõssége keretében elõkészíti a polgári hírszer-
zési tevékenység irányítására vonatkozó jogszabályokat.

143. §

A miniszter az ûrkutatásért való felelõssége keretében
ellátja az ûrkutatási tárgyú nemzetközi szerzõdésekkel
kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó ûrku-

tatási és ûrpolitikai program-elõkészítési és harmonizációs
feladatokat, felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt
a nemzetközi szervezetekben, kidolgozza az ûrkutatás fõ
irányait és programjait.

13. A nemzeti vagyon kezeléséért felelõs tárca nélküli
miniszter feladat- és hatásköre

144. §

A nemzeti vagyon kezeléséért felelõs tárca nélküli mi-
niszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: mi-
niszter) a Kormány

1. állami vagyon felügyeletéért,
2. állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
3. nemzeti közmûszolgáltatásokért,
4. nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
5. postaügyért,
6. szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért

felelõs tagja.

145. §

(1) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és
az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért
való felelõssége keretében elõkészíti az állami vagyonra,
az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jog-
szabályokat.

(2) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és
az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért
való felelõssége keretében

a) alakítja és végrehajtja a Kormány vagyongazdálko-
dási politikáját,

b) elõkészíti és végrehajtja a Kormány vagyongazdál-
kodási politikájához kapcsolódóan az állami tulajdonú
gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek
létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vo-
natkozó döntéseket, ebben a körben szakmailag elõkészíti
a szükséges jogszabályokat, jogszabály-módosításokat,

c) vizsgálja és ellenõrzi az állami vagyont érintõ szerzõ-
déseket, a privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb, az ál-
lami vagyont közvetlenül vagy közvetetten érintõ, gazdál-
kodó szervezetekkel kötött szerzõdéseket, továbbá ellátja
az állami tulajdonú ingatlanon megvalósuló ingatlanberu-
házásoknak az állam tulajdonosi érdekeire tekintettel tör-
ténõ ellenõrzését,

d) gondoskodik a PPP beruházás keretében megvalósult
és folyamatban lévõ kulturális, infrastrukturális és sportlé-
tesítményekkel összefüggõ fejlesztési feladatokról, továb-
bá e PPP szerzõdésekben meghatározott, az államot érintõ
jogokból és kötelezettségekbõl fakadó feladatokról, vala-
mint e PPP projektek és szerzõdések kezelésérõl,
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e) – a 17. §-ban foglaltakra figyelemmel – a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvény-
társaság és a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
állami tulajdonú gazdasági társaságok irányításával segíti
a Kormány gazdaságpolitikai és fejlesztéspolitikai céljai-
nak a megvalósítását, és ennek keretében együttmûködik
a Kormány szakterület szerint érintett minisztereivel,
a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú
gazdasági társaságok útján gondoskodik a jogszabály vagy
Kormány döntése alapján, költségvetési forrásból meg-
valósítandó fejlesztésekhez szükséges építtetõi, illetve
közbeszerzés- lebonyolítói, beruházás-lebonyolítói és mû-
szaki ellenõri feladatok ellátásáról,

f) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen mûkö-
dõ Részvénytársaság útján ellátja az állami vagyon értéke-
sítésére szolgáló elektronikus árverési rendszer mûködte-
tésével, az elektronikus árverési rendszer keretében történõ
értékesítéssel összefüggõ feladatokat,

g) ellátja a felszámolási eljárásban az adós szervezetek
vagyontárgyai elektronikus értékesítési rendszerének lét-
rehozásával, mûködtetésével és üzemeltetésével kapcsola-
tos feladatokat.

146. §

A miniszter a nemzeti közmûszolgáltatásokért való fe-
lelõssége keretében

a) ellátja a nemzeti közmûszolgáltatási rendszer szerve-
zésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,

b) gondoskodik a nemzeti közmûszolgáltatási rendszer
továbbfejlesztésével kapcsolatos stratégiák kidolgozásá-
ról és végrehajtásának koordinálásáról,

c) az állami tulajdonú gazdasági társaságok irányításá-
val segíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokhoz és
a víziközmû-szolgáltatásokhoz kapcsolódó kormányzati
célok megvalósítását.

147. §

A miniszter a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért való
felelõssége keretében

a) elõkészíti a Magyar Fejlesztési Bankra és a takarék-
szövetkezeti integrációra vonatkozó jogszabályokat,

b) gondoskodik a takarékszövetkezeti integráció to-
vábbfejlesztésével, illetve a fejlesztési banki tevékenység-
gel kapcsolatos stratégiák kidolgozásáról és végrehajtásá-
nak koordinálásáról,

c) a Magyar Fejlesztési Bank Csoport irányításával és
a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttmûköd-
ve elõsegíti a fejlesztési banki tevékenységgel, valamint
az exporthitel-biztosítási és exporthitelezési tevékenység-
gel kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolt meg-
valósulását.

148. §

A miniszter a postaügyért való felelõssége keretében
a) elõkészíti a postai tevékenységre és a postai szolgál-

tatások ellátására vonatkozó jogszabályokat,
b) ellátja az egyetemes postai szolgáltatással kapcsola-

tos kötelezettségek kereteinek kialakításával és végrehaj-
tásával kapcsolatos feladatokat.

149. §

A miniszter a szerencsejáték-szervezés állami felügye-
letéért való felelõssége keretében elõkészíti szerencse-
játékra és a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletére
vonatkozó jogszabályokat.

150. §

A miniszter tevékenységét a Miniszterelnöki Kormány-
iroda segíti.

14. A Paksi Atomerõmû két új blokkja tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelõs tárca

nélküli miniszter feladat- és hatásköre

151. §

(1) A Paksi Atomerõmû két új blokkja tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelõs tárca nélküli
miniszter felelõs a Magyarország Kormánya és az Orosz-
országi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia bé-
kés célú felhasználása terén folytatandó együttmûködésrõl
szóló Egyezmény értelmében

a) a Paksi két új blokk (5–6. blokkok)
aa) tervezésrõl, beszerzésrõl és kivitelezésrõl szóló,
ab) üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló,

valamint
ac) a nukleáris fûtõanyag-ellátás biztosításáról szóló

megállapodás végrehajtásának szakmai irányításáért és
koordinációjáért,

b) az a) pontban megjelölt megállapodásokkal (a továb-
biakban: megvalósulási megállapodások) kapcsolatos fel-
adatok tárcaközi összehangolásáért,

c) a megvalósulási megállapodásokkal kapcsolatos
engedélyezési és egyéb hatósági feladatokban való közre-
mûködésért és a hatósági feladatok ellátásának összehan-
golásáért.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Paksi Atom-
erõmû két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzem-
be helyezéséért felelõs tárca nélküli miniszter felelõs

a) a tervezési, beszerzési és kivitelezési, továbbá a nuk-
leáris fûtõanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás
végrehajtása során az európai uniós adatszolgáltatási
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kötelezettségnek megfelelõen az adatok európai uniós po-
litikák kialakításáért és koordinációjáért felelõs miniszter
részére történõ megfelelõ idõben történõ szolgáltatásáért,

b) a Paksi két új blokkhoz (5–6. blokkok) kapcsolódó
térségfejlesztés összehangolásáért, valamint

c) az atomenergia-ipar innovációs feladatainak össze-
hangolásáért.

152. §

A miniszter tevékenységét a Miniszterelnökség segíti.

15. A miniszterek jogszabályban alkalmazandó
rövid megjelölése és helyettesítésük rendje

153. §

Jogszabály megjelölésében
a) a miniszterelnök általános helyettese esetében

a TNM,
b) a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter esetében

az MvM,
c) a miniszterelnök kabinetfõnöke esetében az MK,
d) a belügyminiszter esetében a BM,
e) a pénzügyminiszter esetében a PM,
f) az emberi erõforrások minisztere esetében az EMMI,
g) az agrárminiszter esetében az AM,
h) a honvédelmi miniszter esetében a HM,
i) az igazságügyi miniszter esetében az IM,
j) a külgazdasági és külügyminiszter esetében a KKM,
k) az innovációért és technológiáért felelõs miniszter

esetében az ITM,
l) a nemzeti vagyon kezeléséért felelõs tárca nélküli mi-

niszter estében az NVTNM,
m) a Paksi Atomerõmû két új blokkja tervezéséért, meg-

építéséért és üzembe helyezéséért felelõs tárca nélküli mi-
niszter esetében a PTNM
rövid megjelölést kell alkalmazni.

154. §

A miniszterek helyettesítése a Ksztv. 37. § (2) bekezdé-
sében meghatározott esetekben a következõ rend szerint
történik:

a) a miniszterelnök általános helyettesét a Miniszter-
elnökséget vezetõ miniszter,

b) a Miniszterelnökséget vezetõ minisztert a miniszter-
elnök kabinetfõnöke,

c) a miniszterelnök kabinetfõnökét a Miniszterelnöksé-
get vezetõ miniszter,

d) a belügyminisztert az igazságügyi miniszter,
e) az agrárminisztert a pénzügyminiszter,

f) az emberi erõforrások miniszterét a Miniszterelnök-
séget vezetõ miniszter,

g) a honvédelmi minisztert a külgazdasági és külügy-
miniszter,

h) az igazságügyi minisztert a Miniszterelnökséget ve-
zetõ miniszter,

i) a külgazdasági és külügyminisztert a honvédelmi
miniszter,

j) a pénzügyminisztert az innovációért és technológiáért
felelõs miniszter,

k) az innovációért és technológiáért felelõs minisztert
a pénzügyminiszter,

l) a nemzeti vagyon kezeléséért felelõs tárca nélküli mi-
nisztert a miniszterelnök kabinetfõnöke,

m) a Paksi Atomerõmû két új blokkja tervezéséért, meg-
építéséért és üzembe helyezéséért felelõs tárca nélküli mi-
nisztert a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
helyettesíti.

V. FEJEZET
A KORMÁNY KÉPVISELETE

155. §

(1) A Kormány a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény
2. § (2) bekezdése szerinti képviselõjeként azt a tagját
jelöli ki, akinek

a) a sztrájkkövetelés tartalma a feladat- és hatáskörébe
tartozik, illetve

b) a sztrájkkövetelés alapvetõ tartalma a feladat- és ha-
táskörét érinti.

(2) Ha a sztrájkkövetelés tartalma a Kormány más
tagjának feladat- és hatáskörét is érinti, a Kormány
(1) bekezdés szerinti tagja a Kormány nevében képvise-
lendõ álláspontot a Kormány érintett tagjával egyezteti,
szükség esetén a sztrájkkal kapcsolatos egyeztetõ eljá-
rásba bevonja.

(3) Ha az (1) bekezdés alapján a Kormány képviseletre
jogosult tagja nem állapítható meg, a Kormányt a sztrájk-
kal kapcsolatos egyeztetõ eljárásban a társadalmi párbe-
szédért felelõs miniszter képviseli.

VI. FEJEZET

16. Stratégiai és Családügyi Kabinet

156. §

A Stratégiai és Családügyi Kabinet a Kormány vagy
a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

1. az anyakönyvi ügyekért,
2. az áldozatsegítésért,
3. az általános politikai koordinációért,
4. a családpolitikáért,
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5. az e-közigazgatásért,
6. az egészségügyért,
7. az európai uniós források felhasználásáért,
8. az európai uniós ügyek koordinációjáért,
9. az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügye-

kért felelõs,
10. a gyermekek és az ifjúság védelméért,
11. a gyermek- és ifjúságpolitikáért,
12. a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
13. a helyi önkormányzatokért,
14. az igazságügyért,
15. az ingatlan-nyilvántartásért,
16. kárpótlásért,
17. a kormányzati kommunikációért,
18. a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehango-

lásáért,
19. a közbeszerzésekért,
20. a közigazgatás-fejlesztésért,
21. a közigazgatás-szervezésért,
22. a közigazgatási informatika infrastrukturális meg-

valósíthatóságának biztosításáért,
23. a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet-

politikáért,
24. a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
25. a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
26. a kulturális örökség védelméért,
27. a kultúráért,
28. a külpolitikáért,
29. az oktatásért,
30. a sportpolitikáért,
31. a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
32. a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
33. a társadalmi felzárkózásért,
34. a társadalmi párbeszédért,
35. a társadalompolitika összehangolásáért,
36. a természetvédelemért,
37. a területrendezésért,
38. a térképészetért,
39. a választójogi és népszavazási szabályozásért,
40. a vízgazdálkodásért,
41. a víziközmû-szolgáltatásért,
42. a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
43. a vízvédelemért
való felelõsségi körökben a Kormány ügydöntõ jogkör-

rel rendelkezõ szerve.

17. Gazdasági Kabinet

157. §

A Gazdasági Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök
által meghatározott, így különösen

1. az adópolitikáért,
2. az agrár-vidékfejlesztésért,
3. az agrárpolitikáért,
4. az audiovizuális politikáért,

5. az államháztartásért,
6. az állami infrastruktúra-beruházásokért,
7. az állami vagyon felügyeletéért,
8. az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
9. a bányászati ügyekért,

10. a belgazdaságért,
11. a Budapest és a fõvárosi agglomeráció fejlesztéseiért,
12. az egészségbiztosításért,
13. az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
14. az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egy-

ségesítéséért,
15. az elektronikus hírközlésért,
16. az energiapolitikáért,
17. az élelmiszeriparért,
18. az élelmiszerlánc-felügyeletért,
19. az építésgazdaságért,
20. az erdõgazdálkodásért,
21. a fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért, szabályo-

zásáért és ellenõrzéséért,
22. a foglalkoztatáspolitikáért,
23. a fogyasztóvédelemért,
24. a földügyért,
25. a gazdaságfejlesztésért,
26. a gazdaságpolitikáért,
27. a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
28. a halgazdálkodásért,
29. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért,
30. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgál-

tatási díj megállapításáért,
31. az informatikáért,
32. az iparügyekért,
33. a kereskedelemért,
34. a kormányzati tudománypolitikáért,
35. a környezetvédelemért,
36. a közfoglalkoztatásért,
37. a közlekedésért,
38. a külgazdasági ügyekért,
39. a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
40. a nem európai uniós fejlesztési források felhasználá-

sához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért,
41. a nemzeti közmûszolgáltatásokért,
42. a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
43. a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
44. a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulékfizetés

szabályozásáért,
45. a Paksi Atomerõmû két új blokkja tervezéséért,

megépítéséért és üzembe helyezéséért,
46. a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért,
47. a postaügyért,
48. a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
49. a szakképzésért és felnõttképzésért,
50. a számviteli szabályozásért,
51. a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért,
52. a szociál- és nyugdíjpolitikáért,
53. a településfejlesztésért és településrendezésért,
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54. a településüzemeltetésért, kéményseprõ-ipari tevé-
kenységért,

55. a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
56. a területfejlesztésért,
57. a tudománypolitika koordinációjáért,
58. a turizmusért,
59. az ûrkutatásért,
60. a vadgazdálkodásért,
61. a vendéglátásért

való felelõsségi körökben a Kormány ügydöntõ jogkörrel
rendelkezõ szerve.

18. Nemzetbiztonsági Kabinet

158. §

A Nemzetbiztonsági Kabinet a Kormány vagy
a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

1. a bûncselekmények megelõzéséért,
2. a büntetés-végrehajtásért,
3. az élet és vagyonbiztonság védelméért,
4. a határrendészetért,
5. a honvédelemért,
6. az idegenrendészetért és menekültügyért,
7. a katasztrófák elleni védekezésért,
8. a kábítószer-megelõzésért és kábítószerügyi koordi-

nációs feladatokért,
9. a közbiztonságért,

10. a közlekedésrendészetért,
11. a közterület-felügyelet szabályozásáért,
12. a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elõsegíté-

séért,
13. a külföldre utazás szabályozásáért,
14. a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
15. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
16. a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
17. a rendészetért,
18. a szabálysértési szabályozásért,
19. a terrorizmus elleni küzdelemért

való felelõsségi körökben a Kormány ügydöntõ jogkörrel
rendelkezõ szerve.

19. Nemzetpolitikai Kabinet

159. §

A Nemzetpolitikai Kabinet a Kormány vagy a minisz-
terelnök által meghatározott, így különösen

1. az állampolgársági ügyekért,
2. az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
3. a nemzetiségpolitikáért,
4. a nemzetpolitikáért

való felelõsségi körökben a Kormány ügydöntõ jogkörrel
rendelkezõ szerve.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. Hatályba léptetõ rendelkezés

160. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba.

21. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

161. §

Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatás-
körérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet.

22. Átmeneti rendelkezés

162. §

(1) A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2018. évi V. törvény szerinti

a) Pénzügyminisztérium a Magyarország minisztériu-
mainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti
Nemzetgazdasági Minisztérium,

b) Agrárminisztérium a Magyarország minisztériumai-
nak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti
Földmûvelésügyi Minisztérium,

c) Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar-
ország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi
XX. törvény szerinti Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
átnevezésével mûködik tovább.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett, a Magyarország
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. tör-
vény szerinti

a) Belügyminisztérium,
b) Emberi Erõforrások Minisztériuma,
c) Honvédelmi Minisztérium,
d) Igazságügyi Minisztérium,
e) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
f) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
g) Miniszterelnökség
változatlan névvel mûködik tovább a Magyarország

minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kap-
csolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. tör-
vény hatálybalépését követõen.

163. §

(1) Az e rendelet alapján a miniszterhez átkerülõ
feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz
kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és
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kötelezettségekre kiterjedõen – a feladat- és hatáskört
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet e rendelet hatálybalépé-
sét megelõzõ napon hatályos rendelkezései szerint ellátó
miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli
miniszter munkáját segítõ minisztérium jogutódja a fel-
adat- és hatáskört átvevõ miniszter által vezetett miniszté-
rium, tárca nélküli miniszter esetén a tárca nélküli minisz-
ter munkáját segítõ minisztérium vagy a Miniszterelnöki
Kormányiroda.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed különö-
sen a következõ jogviszonyokra:

a) az átkerülõ feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok
és kötelezettségek,

b) az átkerülõ feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan esz-
köz- és infrastruktúra-állomány,

c) az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó
kormánytisztviselõk, kormányzati ügykezelõk, más kor-
mányzati szolgálati jogviszonyban állók, illetve munka-
vállalók feletti munkáltatói jogok, valamint a munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal
kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesíté-
se, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyuk, munka-
jogviszonyuk, valamint munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyuk,

d) a c) pontban megjelölt kormánytisztviselõkkel,
kormányzati ügykezelõkkel, más kormányzati szolgálati
jogviszonyban állókkal, munkavállalókkal, valamint mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatot-
takkal összefüggõ funkcionális feladatokat – ideértve kü-
lönösen az iratkezelési, személyügyi feladatokat, továbbá
a költségvetés tervezésével, az elõirányzatok módosításá-
nak, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtá-
sával, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és
a pénzügyi, számviteli rend betartásával, a költségvetési
szerv mûködtetésével, a költségvetési szerv használatában
lévõ vagyon használatával, védelmével összefüggõ felada-
tokat – ellátó kormánytisztviselõk, kormányzati ügykeze-
lõk, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gya-
korlása és kötelezettségek teljesítése, valamint a kormány-
zati szolgálati jogviszonyuk és munkajogviszonyuk.

164. §

(1) Az e rendelet alapján a miniszterelnök által gyako-
rolt feladat- és hatásköröket – ha azokat a Kormány tagjai-
nak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon
hatályos rendelkezései szerint a Miniszterelnökséget veze-
tõ miniszter mint a kormányzati tevékenység összehango-
lásáért felelõs miniszter gyakorolta – a központi állam-
igazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az ál-
lamtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
19. § (3) bekezdésének alkalmazásában a Miniszterelnök-

séget vezetõ minisztertõl a miniszterelnökhöz átkerülõ fel-
adat- és hatáskörnek kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdésre tekintettel a Miniszterelnöki Kor-
mányiroda

a) a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által
ellátott feladatok tekintetében,

b) a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár titkár-
sága által ellátott feladatok tekintetében,

c) a Kormányiroda (fõosztály) által ellátott feladatok
tekintetében,

d) a Törvényalkotási Fõosztály által ellátott feladatok
tekintetében,

e) a Kabinet ügyek koordinációjáért felelõs helyettes
államtitkár által ellátott feladatok tekintetében,

f) a Kabinet ügyek koordinációjáért felelõs helyettes
államtitkár titkársága által ellátott feladatok tekintetében,

g) a Kabinet Ügyek Koordinációs Irodája által ellátott
feladatok tekintetében,

h) a Kormányzati Iratkezelési Fõosztály által a Kor-
mány, a közigazgatási államtitkári értekezlet üléseihez
kapcsolódó elõterjesztések, határozatok, rendeletek, jelen-
tések, tájékoztatók kezelésével (iktatásával, tárgymutató-
zásával, címzettekhez való eljuttatásával, selejtezésével)
összefüggésben ellátott feladatok tekintetében,

i) – azon feladatok kivételével, amelyek tekintetében
a Miniszterelnökség jogutódja az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium – a Fejlesztéspolitikai Testületek Tit-
kársági Fõosztály által a Kormány, valamint a kormányza-
ti döntéshozatal politikai döntéshozó szervei fejlesztéspo-
litikai döntéseinek koordinációjával, továbbá az e dönté-
seknek megfelelõ kormányrendeletek és kormányhatáro-
zatok kodifikált szövegének kialakításával, azok kihirde-
tésével és közzétételével kapcsolatban ellátott feladatok
tekintetében, valamint

j) – a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter felügyelete
alá tartozó kormányhivatalok, a Miniszterelnökséget veze-
tõ miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok, költ-
ségvetési szervek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági
társaságok személyügyi mûveleteivel kapcsolatos felada-
tokat ellátó szervezeti egységek kivételével – az Állami
Vezetõi Fõosztály ellátott feladatok tekintetében
a Miniszterelnökség jogutódja.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogutódlás különösen a kö-
vetkezõ jogviszonyokra terjed ki:

a) a (2) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódó va-
gyoni jogok és kötelezettségek,

b) a (2) bekezdés szerinti feladatokhoz tartozó ingó és
ingatlan eszköz- és infrastruktúra-állomány,

c) a (2) bekezdés szerinti szervezeti egységek állomá-
nyába tartozó, a (2) bekezdésben meghatározott feladato-
kat ellátó kormánytisztviselõk, kormányzati ügykezelõk,
munkavállalók – a (2) bekezdés i) pontjában meghatáro-
zott feladatokkal összefüggésben három fõ – feletti mun-
káltatói jogok, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok
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gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint a kor-
mányzati szolgálati jogviszonyuk, munkajogviszonyuk,
valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyuk, to-
vábbá a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár és
a Kabinet ügyek koordinációjáért felelõs helyettes állam-
titkár kormányzati szolgálati jogviszonya, valamint

d) a c) pontban megjelölt állami vezetõkkel, kormány-
tisztviselõkkel, kormányzati ügykezelõkkel, munkaválla-
lókkal, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyban foglalkoztatottakkal összefüggõ funkcionális
feladatokat – ideértve különösen az iratkezelési, személy-
ügyi feladatokat, továbbá a költségvetés tervezésével,
az elõirányzatok módosításának, átcsoportosításának és
felhasználásának végrehajtásával, a finanszírozási, adat-
szolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend
betartásával, a költségvetési szerv mûködtetésével,

a költségvetési szerv használatában lévõ vagyon használa-
tával, védelmével összefüggõ feladatokat – ellátó, legfel-
jebb negyven fõ létszámú, kormánytisztviselõ, kormány-
zati ügykezelõ, illetve munkavállaló feletti munkáltatói
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint
kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk.

165. §

Az e rendelet hatálybalépésekor hatályos más kormány-
rendeletben vagy miniszteri rendeletben a Kormány tagja
feladat- és hatáskörét e rendelet szerint kell érteni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelethez

A Kormány tagja által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási szervek

A) Miniszterelnök

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszterelnök hatásköre

2 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal irányítás

B) Miniszterelnök általános helyettese

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Magyar Nyelvstratégiai Intézet irányítás

3 Nemzetstratégiai Kutatóintézet irányítás

4 Nemzeti Örökség Intézete irányítás

C) Miniszterelnök kabinetfõnöke

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal irányítás

D) Miniszterelnökséget vezetõ miniszter

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Fõvárosi és megyei kormányhivatalok irányítás

3 Központi Statisztikai Hivatal felügyelet



E) Belügyminiszter

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Alkotmányvédelmi Hivatal irányítás

3 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és
az irányítása alá tartozó szervek

irányítás

4 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal irányítás

5 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó
szervek

irányítás

6 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat irányítás

7 Nemzeti Védelmi Szolgálat irányítás

8 Országos Rendõr-fõkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek irányítás

9 Terrorelhárítási Információs és Bûnügyi Elemzõ Központ irányítás

10 Terrorelhárítási Központ irányítás

F) Pénzügyminiszter

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság irányítás

3 Magyar Államkincstár irányítás

4 Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítás

G) Agrárminiszter

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal irányítás

3 Nemzeti park igazgatóságok irányítás

4 Országos Meteorológiai Szolgálat irányítás

H) Emberi erõforrások minisztere

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ irányítás

3 Állami Egészségügyi Ellátó Központ irányítás

4 Klebelsberg Központ irányítás

5 Oktatási Hivatal irányítás

6 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõ irányítás

7 Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság irányítás

8 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet irányítás

602 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



I) Honvédelmi miniszter

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat irányítás

J) Külgazdasági és külügyminiszter

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Nemzeti Befektetési Ügynökség irányítás

3 Információs Hivatal irányítás

K) Innovációért és technológiáért felelõs miniszter

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat irányítás

3 Országos Atomenergia Hivatal felügyelet

4 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felügyelet

5 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felügyelet

6 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal irányítás

7 Nemzeti Akkreditáló Hatóság irányítás

L) Nemzeti vagyon kezeléséért felelõs tárca nélküli miniszter

A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Szerencsejáték Felügyelet irányítás
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A Kormány
96/2018. (V. 22.) Korm.

rendelete
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„4. § A parlamenti államtitkár
a) irányítja a honvédelemért felelõs miniszter által veze-

tett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium)
az országgyûlési mûködéssel – különösen az Ország-
gyûlés plenáris üléseivel és az Országgyûlés bizottsági
üléseivel – összefüggõ adminisztratív feladatainak az ellá-
tását,

b) kapcsolatot tart a minisztériumok államtitkáraival,
az országgyûlési képviselõkkel és a képviselõcsoportok-
kal,

c) irányítja a katonaiemlékhely- és hadisírgondozással
kapcsolatos feladatokat, továbbá a HM Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum mûködését, valamint

d) irányítja a magyarországi vallási felekezetekkel tör-
ténõ kapcsolattartással kapcsolatos feladatokat, felügyeli
a Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali mûködését.”



2. §

Az R. a következõ 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. A honvédelmi államtitkár feladat- és hatásköre
4/A. § A honvédelmi államtitkár
a) irányítja a minisztérium kiemelt rendezvényeinek elõ-

készítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
b) irányítja a társadalmi kapcsolattartással – így különö-

sen a Honvédelmi Sportszövetséggel történõ együttmûkö-
déssel, a katonai hagyományõrzéssel, valamint a katonai
pályára irányítással összefüggõ feladatokat ellátó felsõok-
tatási és köznevelési intézmények e tevékenységének elõ-
segítésével, továbbá az ágazati rehabilitációs tevékeny-
séggel – kapcsolatos feladatokat,

c) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kivételével
irányítja a kulturális tevékenységet folytató honvédségi in-
tézmények mûködését,

d) irányítja az ifjúságpolitika és az esélyegyenlõség
Honvédséget érintõ felsõ szintû feladatainak végre-
hajtását, és

e) – át nem ruházható jogkörben – jóváhagyja az irányí-
tása alá tartozó honvédségi szervezetek szervezeti és mû-
ködési szabályzatát.”

3. §

Az R. 6. § (1) bekezdés 8. és 9. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„8. a Honvédség létszámkereteinek meghatározásával

összefüggõ felsõ szintû döntések elõkészítését, a munka-
köri jegyzékekkel kapcsolatos feladatok végrehajtását,

9. a humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel,
így különösen a személyi állomány összetételének megha-
tározásával, az illetmény- és juttatási rendszerrel, a rekon-

verzió elveivel, a hosszú távú humánpolitikai intézkedé-
sekkel összefüggõ feladatok végrehajtását,”

4. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes

államtitkár felelõsségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés
11., 13–17. és 36–43. pontjában meghatározott szakterüle-
tek szakmai irányítása.

(2) A védelempolitikáért felelõs helyettes államtitkár
felelõsségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 18.,
19–21. pontjában meghatározott szakterületek szakmai
irányítása.

(3) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
felelõsségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 6., 18a.,
22–32. és 34. pontjában meghatározott szakterületek szak-
mai irányítása.

(4) A humánpolitikáért felelõs helyettes államtitkár fe-
lelõsségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 9–10. pontjá-
ban meghatározott szakterületek szakmai irányítása.

(5) Az (1)–(4) bekezdésen túl a helyettes államtitkárok
gyakorolják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabá-
lyozó eszközökben és a belsõ rendelkezésekben hatáskö-
rükbe utalt feladatköröket, továbbá ellátják mindazokat
a feladatokat, amelyekkel õket a miniszter és a közigazga-
tási államtitkár eseti jelleggel megbízza.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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HATÁROZATOK

A Kormány
1243/2018. (V. 22.) Korm.

határozata
a Kormány ügyrendjérõl szóló 1144/2010. (VII. 7.)

Korm. határozat módosításáról és a Nemzetbiztonsági
Kabinetrõl szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat

hatályon kívül helyezésérõl

1. A Kormány ügyrendjérõl szóló 1144/2010.
(VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat)
„I. A KORMÁNY MÛKÖDÉSE” fejezete helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„I. A KORMÁNY MÛKÖDÉSE
1. A Kormány a feladat- és hatáskörét a miniszterelnök

vezetésével, testületként gyakorolja.
2. (1) A kormányzati döntéshozatal általános hatáskörû

szakmai döntés-elõkészítõ fóruma a Közigazgatási Állam-
titkári Értekezlet.

(2) A kormányzati döntéshozatal különös hatáskörû
szakmai döntés-elõkészítõ fóruma

a) a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság,
b) a Nemzetbiztonsági Munkacsoport.
(3) A kormányzati döntéshozatal általános hatáskörû

politikai döntéshozó fóruma a Kormány.
(4) A kormányzati döntéshozatal különös hatáskörû

politikai döntéshozó fóruma
a) a Stratégiai és Családügyi Kabinet,
b) a Gazdasági Kabinet,
c) a Nemzetbiztonsági Kabinet, valamint
d) a Nemzetpolitikai Kabinet.
3. A Kormány rendszeresen tart ülést.
4. A Kormány törvényalkotási programja és a Kor-

mány féléves idõtartamra szóló, havi ütemezésû mun-
katerve egymással összehangolt tervezetét a miniszter-
elnök – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára útján – a Kormány társadalompolitikai
célkitûzéseihez illeszkedve – a miniszterek, a kormány-
biztosok, a kormánybizottságok, a kormányhivatalok,
az autonóm államigazgatási szervek, valamint az önálló
szabályozó szervek vezetõi javaslatainak figyelembe-
vételével – készíti el.

5. A Kormány törvényalkotási programját és a munka-
tervét a Kormány döntése elõtt – a Miniszterelnöki Kor-
mányiroda közigazgatási államtitkára elõterjesztése alap-
ján – a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet áttekinti.”

2. A Határozat „II. KORMÁNY DÖNTÉSEINEK
ELÕKÉSZÍTÉSE” fejezete helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„II. A KORMÁNY DÖNTÉSEINEK ELÕKÉSZÍTÉSE
Az elõterjesztés tartalmi feltételei

6. A Kormányhoz benyújtott elõterjesztés célja a testü-
let döntésének kezdeményezése.

7. A nagyobb jelentõségû kormányzati döntések (pl. át-
fogó törvényjavaslatok, fontosabb kormányrendeletek,
programok) elõkészítése és a döntéshozatal kétszakaszos
eljárásban történik. Az elvi természetû, fõbb tartalmi
kérdésekben való döntést követõ második szakasz
a részleteiben kidolgozott szabályozási és egyéb döntések
elõkészítésére és meghozatalára irányul.

8. A törvénytervezetekrõl, az országgyûlési határozat-
tervezetekrõl szóló elõterjesztések elõkészítését, benyújtá-
sát úgy kell ütemezni, hogy azok az egyes házszabályi ren-
delkezésekrõl szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
(a továbbiakban: HHSZ) szerinti eljárási rendben a terve-
zett hatálybalépés idõpontjára figyelemmel idõben elfo-
gadhatóak legyenek. Az európai uniós tagságból fakadó
jogalkotási kötelezettségekkel kapcsolatos elõterjesztések
elõkészítését úgy kell ütemezni, hogy azok a kötelezettség
teljesítésére meghatározott határidõn belül elfogadhatóak
legyenek.

9. Az elõterjesztésben
a) vezetõi összefoglalóban kell bemutatni – az elõter-

jesztés jelentõségéhez és jellegéhez igazodva – az elõter-
jesztés szerinti ügy és a döntési javaslat lényegét;

b) a szakmai részletkérdések mellõzésével röviden be
kell mutatni a megalapozott döntéshez szükséges informá-
ciókat, így különösen a javasolt intézkedésnek a Kormány
társadalompolitikai célkitûzéseihez való illeszkedését, in-
dokait, lényegét, fõbb tartalmi jellemzõit, költségkihatá-
sát, valamint várható gazdasági, költségvetési, társadalmi,
igazgatási, államháztartási, nemzetközi és egyéb hatásait –
szükség szerint példákkal és számításokkal alátámaszt-
va –, illetve következményeit (hatásvizsgálati lap), jog-
szabály esetében – ezen túlmenõen – az alkalmazhatóság
feltételeit, a természetes személyek és a vállalkozások ad-
minisztratív terheinek csökkentését, ezek növekedése ese-
tén az azt elkerülhetetlenül szükségessé tevõ szemponto-
kat, valamint hatósági eljárás esetén az elektronizálás
ütemezését;

c) javaslatot kell tenni az elõterjesztés szerinti döntés
kommunikációjára;

d) szükség szerint tájékoztatást kell adni arról, hogy
a javasolt szabályozás összeegyeztethetõ-e az Európai
Unió jogával;

e) az európai uniós jogi aktusok átültetését vagy végre-
hajtását szolgáló jogszabálytervezet esetén részletesen
– táblázat segítségével – be kell mutatni, hogy az uniós
jogi aktus egyes rendelkezéseinek a tervezet mely rendel-
kezései felelnek meg (megfelelési táblázat);

f) ha az elõterjesztés szerinti jogszabálytervezetet
az európai uniós jog szerint elõzetesen meg kell küldeni
véleményezésre az Európai Bizottságnak, az Európai
Központi Banknak, illetve az Európai Unió tagállamainak,
a megküldési kötelezettség teljesítésérõl nyilatkozni kell;
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g) be kell mutatni a tárgyra vonatkozó fõbb megállapítá-
sok és javaslatok összefoglalását;

h) meg kell fogalmazni a határozott döntési javaslatot;
i) – indokolt esetben – szükséges bemutatni a végre-

hajtási jogszabály tervezetét is;
j) ismertetni kell azon vitás kérdéseket, amelyekben

nem alakult ki egyetértés, és azokat – az eltérõ vélemények
ismertetésével – döntéshozatalra alkalmas módon be kell
mutatni;

k) amennyiben a megalapozott állásfoglalás ezt szüksé-
gessé teszi, két vagy több azonos részletességgel kidolgo-
zott változatot kell ismertetni;

l) törvénytervezet vagy országgyûlési határozatterve-
zet elfogadására irányuló javaslat esetében ismertetni
kell az elõterjesztõnek az országgyûlési tárgyalási módra
vonatkozó javaslatát, valamint ennek indokait;

m) – amennyiben a javaslat nem jogszabály megalkotá-
sára irányul –, meg kell jelölni az adott kérdéssel kapcsola-
tos döntési hatáskör jogalapját;

n) pontosan megfogalmazott, a többféle értelmezés le-
hetõségét kizáró és a végrehajtás szempontjából ellenõriz-
hetõ határozati javaslatot kell megfogalmazni, szükség
esetén rögzítve az ellenõrzés módját és felelõseit is;

o) az elõterjesztõnek javaslatot kell tennie a döntés, il-
letve az elõterjesztés egyes részeinek minõsített adattá
nyilvánítására, közzétételének módjára, valamint más jog-
szabályoknak és határozatoknak a döntés következtében
szükségessé váló módosítására, továbbá a feleslegessé
váló korábbi jogszabályok és határozatok hatályon kívül
helyezésére is.

10. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára kötelezõen alkalmazandó elõterjesztés-mintát
bocsát ki.

11. Ha a miniszteri rendeletet más miniszterrel együtte-
sen vagy vele egyetértésben kell kiadni, és az érintettek
között véleményeltérés van, a vitatott kérdésrõl a minisz-
terelnök elõterjesztése alapján – a Közigazgatási Államtit-
kári Értekezlet álláspontjának figyelembevételével –
a Kormány dönt.

Az elõterjesztés véleményezése
12. Az elõterjesztés és a miniszteri rendelet tervezetét

– ha törvény vagy e határozat eltérõen nem rendelkezik –
egyeztetés céljából határidõ megjelölésével meg kell kül-
deni a közigazgatási államtitkároknak, a feladatkörében
érintett kormánybiztosnak és kormányhivatal vezetõjének,
akik a tervezetre észrevételt tehetnek.

13. A bíróságok és az ügyészségek feladatkörét érintõ
tervezetet az Országos Bírósági Hivatal elnökével és
a legfõbb ügyésszel, az Alkotmánybíróságot, az Állami
Számvevõszéket, a Magyar Nemzeti Bankot, az autonóm
államigazgatási szerveket, illetve az önálló szabályozó
szerveket érintõ tervezetet az adott szerv elnökével is
egyeztetni kell.

14. Ha az elõterjesztés a helyi vagy nemzetiségi önkor-
mányzatok feladatkörét érinti, a tervezetet vélemény-
nyilvánításra a meghatározó országos önkormányzati

érdekképviseleti szerveknek meg kell küldeni. A fõvárosi
vagy a megyei önkormányzat hatáskörét érintõ kormány-
zati döntések elõkészítésébe a fõpolgármestert vagy a me-
gyei közgyûlés elnökét is be kell vonni.

15. Minden elõterjesztés és miniszteri rendelet terveze-
tét a 12–14. pontban írt egyeztetést megelõzõen legalább
öt munkanapos véleményezési határidõ biztosításával meg
kell küldeni a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazga-
tási államtitkára részére (elõzetes egyeztetés). A kísérõle-
vélben tájékoztatást kell adni arról, hogy az elõterjesztõ
mely közigazgatási, társadalmi és egyéb szervezetekkel
fogja egyeztetni a tervezetet. Az elõterjesztés, illetve mi-
niszteri rendelet tervezetének a 12–14. pontban írt egyezte-
tésre bocsáthatóságáról a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára dönt.

16. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási ál-
lamtitkára a 15. pont szerinti döntés megalapozása céljá-
ból vizsgálja, hogy

a) az elõterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete
összhangban áll-e a Kormány általános politikájával,

b) az elõterjesztõ jogilag alkalmas megoldást válasz-
tott-e a szabályozási cél megvalósításához, valamint
az elõterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete meg-
felel-e az alkotmányossági és az európai uniós jogi köve-
telményeknek, és

c) ha az elõterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete
költségvetési hatással rendelkezik, az megalapozott-e.

17. (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára

a) a 16. pont b) alpontja vonatkozásában minden eset-
ben az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtit-
kára,

b) költségvetési hatás fennállása esetén a 16. pont c) al-
pontja vonatkozásában a Pénzügyminisztérium közigaz-
gatási államtitkára,

c) a társadalmi egyeztetési kötelezettségre figyelemmel
a Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkára
állásfoglalását kéri.

(2) Az állásfoglalásra jogosult közigazgatási államtitká-
rok a megjelölt határidõben kötelesek válaszolni.

18. Az elõterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete
tekintetében a 15. pont szerinti egyeztetés lefolytatásának
kötelezettsége alól az elõterjesztõ írásbeli kérelmére, a Mi-
niszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
felmentést adhat.

19. Az elõterjesztés és a miniszteri rendelet tervezetére
a 12–14. pont szerint tett észrevételeket az elõterjesztõ kö-
teles egyeztetni.

20. Az észrevételezési jogot
a) a minisztérium és a Miniszterelnöki Kormányiroda

szervezeti és mûködési szabályzata szerint a miniszter,
az államtitkár, a közigazgatási államtitkár vagy az erre fel-
jogosított helyettes államtitkár,

b) a kormánybiztos vagy
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c) a kormányhivatal vezetõje, akadályoztatása esetén
az erre kijelölt helyettese
gyakorolja.

21. A Kormány tagjainak és a kormányhivatalok veze-
tõinek tevékenységérõl szóló országgyûlési beszámoló
esetén az elõterjesztõ a Kormány érintett tagjaitól (kor-
mányhivatalok vezetõitõl) köteles véleményt kérni.

22. A 12–14. és a 21. pont szerinti véleményt az elõter-
jesztés megérkezésétõl számított tíz munkanapon belül
kell az elõterjesztõvel közölni. Ha az elõterjesztés jelentõ-
sége vagy más szempont indokolja, a véleményadásra tíz
munkanapnál hosszabb idõtartamot kell biztosítani. Átfo-
gó jogszabályalkotásra irányuló elõterjesztés, valamint
testületi állásfoglalás kérése esetén a véleményezési határ-
idõ harminc munkanap.

23. A Kormány által meghatározott esetben, vagy ha
ezt fontos ok feltétlenül szükségessé teszi, a határidõk
öt munkanapnál nem rövidebb tartamban is megállapít-
hatók (soronkívüliség). Az elõterjesztést ebben az esetben
a miniszter vagy a miniszter felhatalmazása alapján köz-
vetlenül az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a kor-
mánybiztos vagy a kormányhivatal vezetõje bocsátja véle-
ményezésre.

24. (1) Az elõterjesztõ az észrevételezõvel a vélemény-
eltérést egyezteti. Az egyetértés és az egyet nem értés té-
nyét, valamint azt, hogy a véleményezõ az észrevételt
fenntartotta, az elõterjesztésen a szerv megnevezésével és
a nyilatkozattétel dátumának megjelölésével fel kell tün-
tetni. Ha az érintett határidõben nem nyilvánított véle-
ményt, az elõterjesztésben ennek tényére utalni kell.

(2) Az észrevétel elfogadása vagy a vitás kérdésben
való megegyezés esetén az eredetileg észrevételt tevõt
egyetértõként kell feltüntetni.

(3) A fennmaradó vitás kérdésekben, különösen a kí-
vánt közpolitikai cél elérését veszélyeztetõ észrevétel
fenntartása esetén a Miniszterelnöki Kormányiroda köz-
igazgatási államtitkára a Közigazgatási Államtitkári Érte-
kezletre való benyújtást megelõzõen egyeztetést folytat,
vagy arról gondoskodik, és javaslatot tesz a vita megoldá-
sának módjára.

25. Az észrevételekrõl folytatott közigazgatási egyezte-
tés keretében minden szakmai, jogi és közigazgatási kér-
dést lehetõség szerint le kell zárni, és egyetértésre kell jut-
ni. Több változat fennmaradása esetén külön változatnak
minõsül az elõterjesztés szükségességével vagy jogszerû-
ségével való egyet nem értés is.

Az elõterjesztés benyújtása
26. (1) A Kormányhoz elõterjesztést nyújthat be a Kor-

mány tagja, feladatkörében a kormánybiztos, továbbá
a Kormány döntése alapján vagy a miniszterelnök elõzetes
hozzájárulásával más szervek és személyek.

(2) A kormányhivatal által elõkészített elõterjesztést
a kormányhivatal felügyeletét ellátó miniszter nyújtja be
és képviseli a Kormány elõtt.

(3) Az autonóm államigazgatási szerv és az önálló sza-
bályozó szerv által elõkészített elõterjesztést a Miniszter-

elnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára vagy
az elõterjesztés szabályozási tárgyköre alapján feladat- és
hatáskör szerint érintett miniszter nyújtja be és képviseli
a Kormány elõtt.

27. Elektronikus úton, a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára részére kell megküldeni

a) a minõsített adatot nem tartalmazó elõterjesztéseket
– a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet általi megtár-
gyalás esetén – legkésõbb a Közigazgatási Államtitkári
Értekezlet idõpontját megelõzõ munkanapon,

b) a minõsített adatot nem tartalmazó elõterjesztés át-
dolgozott változatát, illetve írásbeli kiegészítését – a Kor-
mány általi megtárgyalás esetén – legkésõbb a kormány-
ülés idõpontját megelõzõ második munkanapon.

28. A Kormány tagjának elõterjesztését elektronikus
úton az adott minisztérium közigazgatási államtitkára
vagy az általa kijelölt személy küldheti meg a Miniszterel-
nöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára részére
a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet vagy a Kormány
általi megtárgyalás céljából.

29. A minõsített adatot tartalmazó elõterjesztést
a 27. pontjában meghatározott határidõn belül, papír ala-
pon, egy eredeti aláírt példányban és a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára által meghatáro-
zott számú másolati példányban kell megküldeni a Minisz-
terelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
részére.

30. A 27. pontban írt határidõn túl a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára engedélyével
nyújthatóak be a halaszthatatlanul sürgõs döntést igénylõ
ügyekben készült elõterjesztések.

31. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási ál-
lamtitkára megvizsgálja, hogy a Közigazgatási Államtit-
kári Értekezletre benyújtott elõterjesztés megfelel-e
az e határozatban foglalt követelményeknek. Az e határo-
zat elõírásainak nem megfelelõ elõterjesztés tekintetében
dönt a Közigazgatási Államtitkári Értekezletre történõ be-
nyújthatóság tárgyában, ennek keretében szükség esetén
javaslatot tesz az elõterjesztõnek az elõterjesztés kijavítá-
sára vagy kiegészítésére.

32. Az elõterjesztõnek – ha a döntés kommunikációjára
sor kerül – legkésõbb a Kormány ülését megelõzõ munka-
napon el kell juttatnia a kormányszóvivõ részére az elõter-
jesztéssel kapcsolatos sajtóközleményre vonatkozó szö-
vegjavaslatát és a további felmerülõ kérdésekkel kapcsola-
tos felkészítõt.

A nem kormányzati önálló
és nem önálló indítványokkal kapcsolatos

kormányzati álláspont kialakítása

33. (1) A miniszterelnök eltérõ döntése hiányában a fel-
adatkörrel rendelkezõ miniszter a Közigazgatási Államtit-
kári Értekezlet ülésére elõterjesztést nyújt be

a) a nem a Kormány által benyújtott, tárgysorozatra
került törvényjavaslatokkal és országgyûlési határozati ja-
vaslatokkal,
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b) a törvényjavaslatokhoz és az országgyûlési határoza-
ti javaslatokhoz benyújtott – a szabályozás lényeges tartal-
mát érintõ – módosító javaslatokkal

kapcsolatos kormányzati álláspontról.
(2) Az Országgyûlés Törvényalkotási bizottsága részé-

rõl benyújtandó módosító javaslat kormányoldali kezde-
ményezése esetén az indítvány tárgya szerint illetékes,
vagy a miniszterelnök által erre kijelölt miniszter elõter-
jesztést készít, amelyet a Közigazgatási Államtitkári Érte-
kezlet megtárgyal.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulásáig a fel-
adatkörrel rendelkezõ miniszter az Országgyûlés bizottsá-
gainak ülésein – a Miniszterelnöki Kormányiroda köz-
igazgatási államtitkárával, valamint a Miniszterelnöki
Kabinetiroda közigazgatási államtitkárával történõ egyez-
tetés alapján – képviseli a tárca álláspontját.

(4) A törvényjavaslatokhoz és az országgyûlési határo-
zati javaslatokhoz benyújtott részletes vitát lezáró bizott-
sági módosító javaslatokkal kapcsolatban a HHSZ 46. §
(1) bekezdése szerinti elõterjesztõi tájékoztatást – a Mi-
niszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára ja-
vaslatára – a miniszterelnök adja meg.

(5) Az Országgyûlés Törvényalkotási bizottságának
ülésén a Kormány álláspontját a feladatkörrel rendelkezõ
miniszter képviseli. Amennyiben a Kormány döntésére
nem kerül sor, a feladatkörrel rendelkezõ miniszter – a Mi-
niszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárá-
val, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatá-
si államtitkárával történõ egyeztetés alapján – a tárca állás-
pontját képviseli.

(6) Az egységes javaslattervezetet, valamint az egysé-
ges költségvetési javaslatot a feladatkörrel rendelkezõ
miniszter javaslata alapján a miniszterelnök küldi meg
a Törvényalkotási bizottság elnökének, illetve a Törvény-
alkotási bizottság feladatkörében eljáró költségvetési
ügyekkel foglalkozó bizottság elnökének.

(7) A zárószavazást elõkészítõ, valamint a zárószavazás
elõtti módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati ál-
láspontot a feladatkörrel rendelkezõ miniszter – a Minisz-
terelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárával
való egyeztetés alapján – képviseli. A zárószavazással
összefüggõ, a HHSZ 51. § (1) bekezdése szerinti nyilatko-
zatot a miniszterelnök – a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára javaslatára – teszi meg.

A jelentés
34. A Kormányhoz benyújtott jelentés célja döntést nem

igénylõ ügyben a testület tájékoztatása.
35. A 26. pontban felsoroltak, továbbá a Kormány kép-

viseletére kapott megbízás alapján eljáró más személyek
hivatalos külföldi tárgyalásaikról, a Kormány képvisele-
tében külföldön történt eljárásukról és külföldiekkel bel-
földön folytatott hivatalos tárgyalásaikról – a befejezést
követõ egy héten belül – a Miniszterelnöki Kormányiro-
da közigazgatási államtitkára részére jelentést nyújtanak
be, azzal, hogy szükség szerint kezdeményezhetik a je-

lentés Közigazgatási Államtitkári Értekezlet általi meg-
tárgyalását.

36. A Központi Statisztikai Hivatal elnöke a Miniszter-
elnökséget vezetõ miniszter útján a Kormánynak jelentés-
ben ad tájékoztatást a statisztikai adatokból következtethe-
tõ fontosabb társadalmi-gazdasági változásokról.

37. (1) A Miniszterelnökséget vezetõ miniszter rendsze-
resen – általában hetenként – írásbeli jelentést készít az eu-
rópai uniós tagsággal összefüggõ aktuális kül- és Euró-
pa-politikai kérdésekrõl, valamint az azokból eredõ hazai
feladatokról, amelyet a Közigazgatási Államtitkári Érte-
kezlet megtárgyal.

(2) A Kormány az aktuális Európa-politikai kérdéseket
rendszeresen áttekinti.

38. A jelentésre az elõterjesztésre vonatkozó elõírások
értelemszerûen irányadók azzal, hogy a feladatok végre-
hajtásáról szóló jelentést nem kell egyeztetni, kivéve ab-
ban az esetben, ha – a jelentés tartalma alapján – a Minisz-
terelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára eltérõ-
en nem rendelkezik.

A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet
39. A Stratégiai és Családügyi Kabinet, a Gazdasági

Kabinet és a Nemzetpolitikai Kabinet (ezen alcím alkal-
mazásában a továbbiakban együtt: kabinet) és a Kormány
ülésére benyújtott minden elõterjesztést és jelentést – ide-
értve a kormánybiztosok elõterjesztéseit (jelentéseit) is –
elõzetesen a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten kell
megtárgyalni, amely a Kormány általános hatáskörû dön-
tés-elõkészítõ testületeként a kabinet és a Kormány ülései
elõkészítésének általános szakmai, szervezõ, egyeztetõ és
a Kormány által hozott döntések végrehajtását ellenõrzõ
fórumaként mûködik. E szabály alkalmazása alól a Kor-
mány vonatkozásában a miniszterelnök, a kabinet vonat-
kozásában a kabinet elnöke – a Miniszterelnöki Kormány-
iroda közigazgatási államtitkára javaslatára – kivételt
tehet.

40. A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet feladata
a kabinet és a Kormány üléseinek elõkészítése. A Köz-
igazgatási Államtitkári Értekezlet döntés-elõkészítõ fel-
adata keretében

a) állást foglal az elõterjesztések és jelentések döntésre
való alkalmasságáról, a kabinet vagy a Kormány ülésének
napirendjére vételérõl, a kabinet, illetve a Kormány részé-
re javaslatokat tesz;

b) állást foglal a további egyeztetések, valamint az elõ-
terjesztés átdolgozásának, kiegészítésének szükségességé-
rõl, további egyeztetések lefolytatása céljából eseti mun-
kacsoport felállításáról rendelkezhet;

c) amennyiben az ülésén az elõterjesztéssel (jelentéssel)
kapcsolatban – elõkészítési vagy egyeztetési hiányossá-
gokból adódóan – jelentõsebb új elem merülne fel, az elõ-
terjesztést (jelentést) leveheti a napirendjérõl, és újabb
egyeztetést írhat elõ;

d) javasolhatja továbbá, hogy az általa megtárgyalt elõ-
terjesztésben foglalt kormányrendelet vagy kormányhatá-
rozat két ülés között a 77. pont szerint kerüljön kiadásra,

608 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



a politikai döntéshozó szervek által történõ megtárgyalás
nélkül;

e) az általa tárgyalt elõterjesztéssel (jelentéssel) kapcso-
latban kikérheti a Kormány tanácsadó szervének a vélemé-
nyét;

f) az elõterjesztõt felhívhatja arra, hogy a kabinet, illet-
ve a Kormány ülésére az értekezlet állásfoglalásának meg-
felelõ – lehetõség szerint egyeztetett –, kiegészítõ vagy
alternatív elõterjesztést nyújtson be;

g) ha az elõterjesztés átdolgozása szükséges, a Közigaz-
gatási Államtitkári Értekezlet új, e határozat követelmé-
nyeinek megfelelõ elõterjesztés benyújtását írhatja elõ.

41. A Közigazgatási Államtitkári Értekezletet a Minisz-
terelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára hívja
össze, szervezi és vezeti. A Közigazgatási Államtitkári
Értekezlet rendszeresen – általában hetenként – tart ülést.

42. A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjét
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitká-
ra legkésõbb az ülést megelõzõ munkanapon állapítja meg.

43. A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjé-
re kizárólag az elõzetesen egyeztetett, az e határozatban
foglalt követelmények megtartásával benyújtott elõter-
jesztés és jelentés vehetõ fel. E szabály alkalmazása alól
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási állam-
titkára indokolt esetben kivételt tehet.

44. A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet résztvevõi:
a) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási

államtitkára,
b) a minisztériumok közigazgatási államtitkárai,
c) a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes állam-

titkára.
45. (1) A Közigazgatási Államtitkári Értekezleten
a) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke,
b) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,
c) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke,
d) a tárca nélküli miniszter munkájának segítésére kije-

lölt valamely államtitkár
állandó meghívottként vesz részt.
(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási

államtitkára a Közigazgatási Államtitkári Értekezletre más
személyt is meghívhat.

46. A Közigazgatási Államtitkári Értekezleten
a 44. pontban felsoroltak kötelesek személyesen részt ven-
ni. Akadályoztatásuk esetén a közigazgatási államtitkárt
helyettes államtitkár, a helyettes államtitkárokat, valamint
a meghívottakat a jogszabályban vagy szervezeti és mûkö-
dési szabályzatban meghatározott, helyettesítésükre jogo-
sult vezetõ, a Központi Statisztikai Hivatal és a Kormány-
zati Ellenõrzési Hivatal elnökét az általa kijelölt elnök-
helyettes helyettesítheti.

47. A Közigazgatási Államtitkári Értekezletrõl emlé-
keztetõ készül, melynek összeállításáról a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára legkésõbb
az ülést követõ második munkanapon gondoskodik.

48. Az elõterjesztõ – a kabinet, illetve a Kormány ülését
megelõzõen – személyes egyeztetés útján megkíséreli

– a Közigazgatási Államtitkári Értekezletet követõen –
az esetlegesen fennmaradt nézetkülönbségek tisztázását és
a viták lezárását. Az eljárásáról a Miniszterelnöki Kor-
mányiroda közigazgatási államtitkárát tájékoztatja, illetve
a személyes egyeztetésre a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára képviselõjét meghívja.

49. A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet ellátja
a Nemzeti Fenntartható Fejlõdés Keretstratégiáról szóló
18/2013. (III. 28.) OGY határozat 3. pontjában foglalt,
a Nemzeti Fenntartható Fejlõdés Keretstratégia érvényesí-
tését, megvalósítását elõsegítõ, a fenntartható fejlõdés
ügyét érintõ kormányzati döntésekkel kapcsolatos koordi-
nációs feladatokat.

50. (1) A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet állandó
és eseti munkabizottságokat hozhat létre.

(2) Az állandó munkabizottságok közvetlenül javasol-
hatják az általuk tárgyalt elõterjesztés politikai döntéshozó
fórumon történõ megtárgyalását.

(3) Az eseti munkabizottság feladata lehet:
a) a 48. pontban foglalt egyeztetési folyamat lezárása,
b) több tárca feladatkörét érintõ, vagy nagyobb jelentõ-

ségû szabályozási javaslatok elõkészítése.

A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság
51. A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (a to-

vábbiakban: FKB) a Kormány – a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekez-
dése alapján létrehozott és mûködtetett – fejlesztéspoliti-
kai javaslattevõ, véleményezõ, döntés-elõkészítõ és koor-
dináló szerve.

52. Az FKB feladata az európai uniós forrásból
megvalósuló fejlesztéspolitika végrehajtásának összehan-
golása, a fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati
döntések elõkészítése és az európai uniós források felhasz-
nálásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium köz-
ponti koordinációs tevékenységének elõsegítése. Az FKB
ennek érdekében különösen

a) javaslatot dolgoz ki, állást foglal a Kormány számára
a hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokról,
az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételé-
hez szükséges tervekrõl, a programokról, azok végre-
hajtásáról, a támogatások felhasználásához szükséges
intézményrendszer kialakításáról, valamint e témakörök-
ben indokolt szabályozásról;

b) összehangolja az európai uniós források – ideértve
az európai uniós agrár- és vidékfejlesztési alapokat
is – eredményes felhasználásával kapcsolatos feladatokat;

c) megtárgyalja és véleményezi a Kormány döntését
nem igénylõ ágazati fejlesztési tervet, programot, stra-
tégiát a fejlesztéspolitikával való összhang megteremtése
és a központi koordináció biztosítása érdekében;

d) megtárgyalja a Kormány döntését igénylõ fejlesztés-
politikai tárgyú, illetve azzal összefüggõ fejlesztési, terve-
zési és végrehajtási dokumentumokat, és döntési javaslatot
tesz azokra;
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e) döntési javaslatot tesz a program, az azzal összefüggõ
stratégiai dokumentumok – így különösen az akcióterv és
az éves fejlesztési keret –, valamint az irányító hatóság
munkatervének elfogadásáról és módosításáról szóló ter-
vezetre vonatkozóan, ennek keretében véleményezi az ak-
cióterv, az éves fejlesztési keret és a munkaterv intézkedé-
seivel elérni kívánt célokat, azok mérhetõ indikátorait,
a lehetséges kedvezményezettek körét, a támogatás formá-
ját, mértékét, a támogatható tevékenységet, a támogatni
tervezett projektek számát és a támogatási értéket, vala-
mint ezek éves ütemezését;

f) megtárgyalja a kiemelt projektrõl szóló elõterjesztést,
és döntési javaslatot tesz arra;

g) megtárgyalja a hárommilliárd forintot meghaladó
támogatási igényû projektjavaslatokat – ideértve azt is, ha
a projekt elszámolható összköltsége a költségnövek-
ménnyel együtt a hárommilliárd forintot meghaladja –, és
döntési javaslatot tesz azokra;

h) véleményezi a nagyprojektekre vonatkozóan
az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokat;

i) véleményezi a fejlesztéspolitikai szempontból ki-
emelt jelentõségû ügyeket, projekteket és a komplex prog-
ramokat;

j) véleményezi a projektkiválasztás elbírálási szempont-
jait, az a) pontban meghatározottakon kívüli eljárásrendi
szabályokról és utasításokról szóló dokumentumokat, és
javaslatot tesz azokra;

k) nyomon követi az irányító hatóságok munkatervének
megvalósulását, azok végrehajtásáról tájékoztatást kérhet;

l) részt vesz a fejlesztéspolitikai célok teljesülése érde-
kében a fejlesztéspolitikát érintõ jogszabályok elõkészíté-
sében;

m) a fejlesztések végrehajtásáért felelõs szervezetektõl
beszámolót kérhet, és intézkedést javasolhat;

n) az európai uniós fejlesztési forrásokból megvalósuló
fejlesztések összehangolása érdekében adatot kérhet
a hazai fejlesztési forrásokból megvalósuló fejlesztésekre
vonatkozóan;

o) véleményezi a közremûködõ szervezetek kialakításá-
nak, kiválasztásának módszerét, feltételrendszerét, nyo-
mon követi tevékenységüket, e szervezetektõl rendszere-
sen beszámolót, tájékoztatót kérhet;

p) véleményezi az EU Önerõ Alapból történõ támogatás
céljából benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló, döntésre
elõkészített dokumentumot;

q) nyomon követi a Támogatásokat Vizsgáló Iroda
munkáját.

53. Az 52. pontban meghatározott tárgykörbe tartozó
elõterjesztés és jelentés a Stratégiai és Családügyi Kabinet
napirendjére csak akkor vehetõ fel, ha azt az FKB elõzete-
sen megtárgyalta, vagy azt az elõterjesztõ az FKB-val elõ-
zetesen egyeztette. E szabály alkalmazása alól indokolt
esetben és kizárólag akkor lehet eltérni, ha ahhoz a minisz-
terelnök, az európai uniós források felhasználásáért felelõs
miniszter vagy az FKB elnöke hozzájárul.

54. Ha az FKB a feladatkörébe tartozó elõterjesztést
megvitatta, és a Stratégiai és Családügyi Kabinet általi
megtárgyalásra javasolta, az elõterjesztés közvetlenül be-
nyújtható a Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésére.

55. (1) Az FKB elnökbõl és tagokból álló testület.
(2) Az FKB elnökét a miniszterelnök jelöli ki és menti fel.
(3) Az FKB tagjai:
a) az irányító hatóságot vezetõ államtitkár vagy helyet-

tes államtitkár,
b) az európai uniós források felhasználásáért felelõs mi-

niszter által kijelölt személyek,
c) a miniszter által kijelölt államtitkár vagy helyettes

államtitkár, ha a miniszter által vezetett minisztériumban
irányító hatóság nem mûködik, vagy a tárca nélküli mi-
niszter által kijelölt államtitkár vagy helyettes államtitkár,

d) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási ál-
lamtitkára,

e) az igazoló hatóság vezetõje,
f) a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.
(4) Az FKB ülésének állandó meghívottjai:
a) az európai uniós források felhasználásáért felelõs

miniszter által vezetett minisztérium
aa) állami támogatások uniós versenyjogi szempontú

vizsgálatával foglalkozó szervezeti egységének vezetõjét
irányító helyettes államtitkár,

ab) európai uniós forrásokkal összefüggõ közbeszerzési
dokumentumai közbeszerzési-jogi minõségellenõrzésével
foglalkozó szervezeti egységének vezetõjét irányító he-
lyettes államtitkár,

ac) európai uniós és hazai fejlesztéspolitikai szabályozá-
sával foglalkozó szervezeti egységének vezetõjét irányító
helyettes államtitkár,

ad) európai uniós projektek monitoringjával és értékelé-
sével foglalkozó szervezeti egységének vezetõjét irányító
helyettes államtitkár,

b) a Miniszterelnökség közbeszerzési ügyekért felelõs
állami vezetõje,

c) az FKB titkárságának vezetõje.
(5) Az FKB ülésére az elnök a tagon és az állandó meg-

hívotton kívül más személyt is meghívhat.
56. (1) Az FKB elnöke, tagja, állandó meghívottja és

meghívottja személyesen vesz részt az FKB munkájában.
Az FKB elnöke, tagja, állandó meghívottja és meghívottja
helyettesíthetõ.

(2) Az FKB elnökét az FKB elnöke által kijelölt
FKB-tag helyettesíti. Az FKB elnöke helyettesítés céljából
esetileg az FKB tagján kívüli személyt is kijelölhet.

(3) Az FKB elnöke a helyettesítésérõl szóló intézkedé-
sében a helyettes jogait korlátozhatja. Ilyen rendelkezés
hiányában az FKB elnöke által kijelölt helyettes az FKB
elnökének jogait gyakorolja és kötelezettségeit teljesíti.

(4) Ha az FKB elnöke helyettes kijelölésérõl nem intéz-
kedett, akkor az FKB elnökét – kizárólag az FKB ülésének
vezetésével összefüggõ jogai tekintetében – az FKB titkár-
ságának vezetõje helyettesítheti.
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(5) Az FKB tagját az FKB tagja által kijelölt vezetõ jog-
állású – döntéshozatalra és állásfoglalásra feljogosított –
személy helyettesítheti.

(6) A helyettesítés további szabályait az FKB ügyrendje
állapítja meg.

57. (1) Az FKB elnöke állapítja meg az FKB ülésének
napirendjét.

(2) Az FKB ülésérõl összefoglaló készül, amelynek
összeállításáról az FKB titkársága gondoskodik. Az FKB
ülésének összefoglalóját az FKB elnöke hagyja jóvá.

(3) Az FKB ügyrendjét és munkatervét maga állapítja
meg. Az FKB ügyrendjére és munkatervére az FKB elnöke
tesz javaslatot.

(4) A FKB mûködésének feltételeirõl, valamint titkársá-
gi és ügyviteli feladatainak ellátásáról az európai uniós
források felhasználásáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium szervezetén belül mûködõ szervezeti egység
gondoskodik.

A Nemzetbiztonsági Munkacsoport
58. (1) A Nemzetbiztonsági Munkacsoport (a további-

akban: Munkacsoport) a Nemzetbiztonsági Kabinet dön-
tés-elõkészítõ testülete.

(2) A Munkacsoport:
a) javaslatot tesz a Nemzetbiztonsági Kabinetnek a köz-

biztonság és a nemzetbiztonság védelme, továbbá az élet-
és vagyonvédelem érdekében szükséges feladatokra és in-
tézkedésekre, valamint figyelemmel kíséri azok végrehaj-
tását;

b) biztosítja az összehangolt, késedelem nélküli és szük-
séges intézkedések és a végrehajtásért felelõs szerv gyors
megállapítását lehetõvé tevõ információcserét a közbiz-
tonság és a nemzetbiztonság védelmével, valamint a haza
védelmével és a szövetségi kötelezettségek teljesítésével
összefüggésben az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzet-
biztonsági Szakszolgálat, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat, az Információs Hivatal, az Országos Rendõr-fõ-
kapitányság, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védel-
mi Szolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bûnügyi
Elemzõ Központ, a Bevándorlási és Menekültügyi Hiva-
tal, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Honvéd Vezérkar,
a Miniszterelnökség, valamint az érintett minisztériumok
között;

c) javaslatot tesz a b) pontban felsorolt szervek tevé-
kenységével kapcsolatos szakfeladatok ellátására, azok
összehangolására, a felelõsség rendjére;

d) biztosítja a b) pontban felsorolt szervek által feladat-
és hatáskörükben szerzett, a közbiztonság és a nemzetbiz-
tonság védelmével, valamint az élet- és vagyonvédelemmel
összefüggõ mûveleti, valamint mûveleti, bûnmegelõzési,
bûnüldözési, felderítési és elhárítási célból hasznosítható
információk közvetlen, koordinált cseréjét és összegzését,
az operatív együttmûködést;

e) szükség esetén információs igényt fogalmaz meg
a b) pontban felsorolt szervek felé, valamint együtt-

mûködésre kéri fel a Kormány irányítása alá nem tartozó
állami szerveket;

f) összehangolja a b) pontban felsorolt szervek felderítõ
és mûveleti, valamint hatósági intézkedéseit, továbbá
a mûveleti helyzetnek megfelelõen javaslatot tesz a szük-
séges intézkedésekre;

g) a Nemzetbiztonsági Kabinet átruházott hatáskörében
dönt az alapvetõ biztonsági érdeket érintõ beszerzések
Országgyûlés általi mentesítésének kezdeményezésére
vonatkozó feltételekrõl és eljárásról, valamint az ilyen be-
szerzések megvalósításakor az ajánlatkérõ által érvényesí-
tendõ követelményekrõl szóló Korm. rendelet, valamint
a minõsített beszerzések Országgyûlés általi mentesítésé-
nek kezdeményezésére vonatkozó feltételekrõl és eljárás-
ról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor
az ajánlatkérõ által érvényesítendõ követelményekrõl
szóló Korm. rendelet szerinti mentesítési kérelmek
megalapozottságáról.

(3) A Munkacsoport tagjai:
a) a belügyminiszter által delegált személy,
b) a honvédelmi miniszter által delegált személy,
c) a külgazdasági és külügyminiszter által delegált sze-

mély,
d) a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti informáci-

ós államtitkára,
e) a Honvéd Vezérkar fõnöke,
f) az Információs Hivatal fõigazgatója,
g) az Alkotmányvédelmi Hivatal fõigazgatója,
h) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fõigazgatója,
i) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója,
j) az országos rendõrfõkapitány,
k) a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója,
l) a Nemzeti Védelmi Szolgálat fõigazgatója,
m) a Terrorelhárítási Információs és Bûnügyi Elemzõ

Központ fõigazgatója,
n) a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

fõigazgatója,
o) az állami adó- és vámhatóság vezetõje,
p) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal fõigazgatója.
(4) A Munkacsoport vezetõje a Belügyminisztérium

közbiztonsági fõigazgatója.”

3. A Határozat „III. A KORMÁNY ÜLÉSE” fejezete
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„III. A KORMÁNY ÜLÉSE

59. Az elõterjesztés vagy jelentés a kormányülés napi-
rendjére – a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság és
a Nemzetbiztonsági Munkacsoport által tárgyal elõterjesz-
tések és jelentések kivételével – akkor vehetõ fel, ha azt
a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet megtárgyalta.
E szabály alkalmazása alól a Miniszterelnöki Kormány-
iroda közigazgatási államtitkára javaslatára a miniszterel-
nök kivételt tehet. A Kormányt az elõterjesztés lényegérõl
az elõterjesztõ, a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet
állásfoglalásáról a Miniszterelnöki Kormányiroda köz-
igazgatási államtitkára tájékoztatja.
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60. Az ülés napirendjének javaslatát – a Közigazgatási
Államtitkári Értekezlet a kabinet állásfoglalásainak figye-
lembevételével – a Miniszterelnöki Kormányiroda köz-
igazgatási államtitkárának javaslatára a miniszterelnök
hagyja jóvá, és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigaz-
gatási államtitkára küldi ki legkésõbb az ülést megelõzõ
második munkanapon az ülés résztvevõinek. A végleges
napirendrõl a Kormány dönt. A miniszterelnök engedélyé-
vel a halaszthatatlanul sürgõs ügyek szakmailag egyezte-
tett dokumentumai az ülés megkezdése elõtt a helyszínen
is szétoszthatók a Miniszterelnöki Kormányiroda útján.

61. (1) A Kormány ülésén részt vesznek a Kormány tagjai.
(2) A Kormány ülésén a minisztert akadályoztatása ese-

tén a miniszterhelyettese, a miniszter és a miniszter-
helyettese egyidejû akadályoztatása esetén a miniszter
által erre kijelölt államtitkár helyettesíti. A miniszter
– eseti jelleggel – más miniszter részére megbízást adhat
a Kormány ülésén történõ képviseletére.

62. (1) A Kormány ülésén tanácskozási joggal vesz
részt az elõterjesztõ és az állandó meghívott.

(2) A Kormány ülésén állandó meghívott:
a) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási

államtitkára,
b) a kormányszóvivõ.
(3) Ha az elõterjesztést nem a Kormány tagja, hanem

más jogosult nyújtotta be, akadályoztatása esetén az általa
kijelölt helyettes hiányában a miniszterelnök által kijelölt
személy vesz részt a napirendi pont tárgyalásán.

63. A Kormány ülésén tanácskozási joggal vesznek
részt a miniszterelnök által meghívott személyek. A meg-
hívás személyre szólóan történik, az ülésen kizárólag
a meghívott vehet részt.

64. A feladatkörét érintõ napirendi pont tárgyalásához
a Kormány ülésére meg kell hívni azt, aki tekintetében
törvény ekként rendelkezik.

65. A Kormány ülését a miniszterelnök akadályoztatása
esetén a miniszterelnök általános helyettese vezeti, aki
gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyeket e határozat
a miniszterelnök hatáskörébe utal.

66. A Kormány ülésén jelen lévõk az elõterjesztésrõl,
illetve az egyéb döntést igénylõ kérdésrõl tanácskozást
folytatnak, amelyet követõen a miniszterelnök össze-
foglalja a tanácskozás során elhangzottakat, és kimondja
a Kormány döntését.

67. A Kormány ülése a benyújtott elõterjesztések, jelen-
tések megtárgyalásából, döntések meghozatalából, szóbeli
eszmecserébõl, eligazításból, bejelentésekbõl, valamint
– a miniszterelnök egyedi felhívása esetén – a Kormány
tagja által adott tájékoztatásból áll.

68. Rendkívüli vagy azonnali intézkedést igénylõ eset-
ben a Kormány – ülésen kívül – úgy is hozhat döntést,
hogy az adott ügyben tagjai írásban vagy távbeszélõ útján
közlik állásfoglalásukat.

69. A Kormány 68. pont szerinti ülése megszervezésé-
rõl és dokumentálásáról a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára gondoskodik.”

4. A Határozat „IV. A KORMÁNY DÖNTÉSEI” feje-
zete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„IV. A KORMÁNY DÖNTÉSEI

70. A Kormány a feladatkörében rendeletet bocsát ki, ha-
tározatot hoz, irányelvet vagy elvi állásfoglalást fogad el.

71. A Kormány döntései szövegének véglegesítésérõl
az ülés összefoglalója alapján a Miniszterelnöki Kormány-
iroda közigazgatási államtitkára gondoskodik, és felter-
jesztésében azt a miniszterelnök – akadályoztatása esetén
a miniszterelnök helyettese – írja alá.

72. Ha a Kormány az elõterjesztett javaslatot érdemben
megváltoztatta, a szükséges utóegyeztetéseket – a 71. pont
szerinti eljárást megelõzõen – a Kormány, ennek hiányá-
ban a Miniszterelnöki Kormányiroda által kijelölt állami
vezetõ koordinálja.

73. A Kormánynak az Országgyûlés elé terjesztendõ
önálló indítványait a miniszterelnök – a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára elõterjesztése
alapján – küldi meg az Országgyûlés elnöke részére.

74. A 73. pont szerinti intézkedéshez szükséges
benyújtólevelet a miniszterelnök akadályoztatása esetén
a miniszterelnök-helyettes kiadmányozza.

75. A benyújtásra megfelelõen elõkészített javaslatot
papír alapon és elektronikusan a Miniszterelnöki Kor-
mányiroda közigazgatási államtitkára részére kell eljuttat-
ni. A benyújtott önálló indítványnak az Országgyûléshez
történõ, a tárgyaláshoz szükséges példányszámban való el-
juttatásáról az elõadó miniszter gondoskodik.

76. A Kormány a Közigazgatási Államtitkári Értekez-
let, illetve a kabinet javaslata alapján az elõterjesztés elfo-
gadásáról vita nélkül határozhat, ha vitás kérdés nem ma-
radt fenn.

77. A miniszterelnök a Kormány ülései között – kivéte-
lesen indokolt esetben – feladatok kijelölése, nemzetközi
tárgyalások lebonyolítása és megállapodások aláírása,
jóváhagyása, látogatások szervezése, egyes kinevezések
és felmentések ügyében, kitüntetések adományozása
céljából kormányhatározatot, továbbá más esetben
a Kormány felhatalmazása alapján kormányrendeletet és
kormányhatározatot adhat ki.

78. A 77. pont szerinti eljárásban hozott rendeletekrõl és
határozatokról szóló jelentést utólagos jóváhagyásra
a miniszterelnök nyújtja be a Kormányhoz.

79. A Kormány rendeleteit, határozatait, elvi állásfogla-
lásait és irányelveit az üléstõl számított nyolc munkanapon
belül kell kihirdetni (közzétenni), illetve az érdekeltek ré-
szére megküldeni, kivéve, ha a miniszterelnök más határ-
idõt állapít meg.

80. (1) A Kormány határozatait a Magyar Közlöny
Határozatok Tárában kell közzétenni.

(2) A Kormány döntése alapján a Miniszterelnöki Kor-
mányiroda sokszorosított formában az érdekelteknek köz-
vetlenül küldi meg

a) a minõsített adatot tartalmazó,
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b) a kizárólag a Kormány tagjai, a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára, a kormány-
biztosok, a kormányhivatalok és a rendvédelmi szer-
vek vezetõi számára feladatot kijelölõ és pénzügyi
kötelezettségvállalással nem járó
határozatokat.

81. A külön határozatba foglalást vagy intézkedést nem
igénylõ döntést az összefoglalóban kell rögzíteni. Errõl
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási állam-
titkára szükséges esetén emlékeztetõt ad ki, és azt
a 86. pontban felsoroltaknak megküldi.

82. A kormányülés dokumentumainak kezelésérõl és
õrzésérõl, valamint a Kormány döntéseinek nyilvántartá-
sáról a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára gondoskodik.”

5. A Határozat „VII/A. A STRATÉGIAI KABINET ÉS
A GAZDASÁGI KABINET” fejezete helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„VII/A. A KABINETEK

90/A. (1) A Kormány a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 28. § (1) bekezdé-
se alapján létrehozza a Stratégiai és Családügyi Kabinetet,
a Gazdasági Kabinetet, a Nemzetbiztonsági Kabinetet,
valamint a Nemzetpolitikai Kabinetet (e fejezet alkalma-
zásában a továbbiakban együtt: kabinet).

(2) A kabinet mûködésének célja a Kormány döntései-
nek elõkészítése, valamint döntés a Kormány hatáskörébe
tartozó ügyekben.

A Stratégiai és Családügyi Kabinet feladat-
és hatásköre, valamint a tagjai

90/B. (1) A Stratégiai és Családügyi Kabinet feladatai
a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így
különösen

1. az anyakönyvi ügyekért,
2. az áldozatsegítésért,
3. az általános politikai koordinációért,
4. a családpolitikáért,
5. az e-közigazgatásért,
6. az egészségügyért,
7. az európai uniós források felhasználásáért,
8. az európai uniós ügyek koordinációjáért,
9. az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
10. a gyermekek és az ifjúság védelméért,
11. a gyermek- és ifjúságpolitikáért,
12. a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
13. a helyi önkormányzatokért,
14. az igazságügyért,
15. az ingatlan-nyilvántartásért,
16. kárpótlásért,
17. a kormányzati kommunikációért,
18. a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolá-

sáért,
19. a közbeszerzésekért,

20. a közigazgatás-fejlesztésért,
21. a közigazgatás-szervezésért,
22. a közigazgatási informatika infrastrukturális meg-

valósíthatóságának biztosításáért,
23. a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet-

politikáért,
24. a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
25. a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
26. a kulturális örökség védelméért,
27. a kultúráért,
28. a külpolitikáért,
29. az oktatásért,
30. a sportpolitikáért,
31. a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
32. a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
33. a társadalmi felzárkózásért,
34. a társadalmi párbeszédért,
35. a társadalompolitika összehangolásáért,
36. a természetvédelemért,
37. a területrendezésért,
38. a térképészetért,
39. a választójogi és népszavazási szabályozásért,
40. a vízgazdálkodásért,
41. a víziközmû-szolgáltatásért,
42. a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
43. a vízvédelemért

való felelõsségi körökbe tartozó elõterjesztésekre és jelen-
tésekre terjednek ki.

(2) A Stratégiai és Családügyi Kabinet elnöke a Miniszter-
elnökséget vezetõ miniszter.

(3) A Stratégiai és Családügyi Kabinet tagja
a) a miniszterelnök kabinetfõnöke,
b) az emberi erõforrások minisztere,
c) az igazságügyi miniszter és
d) a tárgyalt napirendi pont tekintetében az elõterjesztõ

(jelentés esetén a benyújtó) miniszter vagy miniszterek.
(4) A Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésén az euró-

pai uniós források felhasználását érintõ napirendi pont
megtárgyalása során tagként részt vesz az innovációért és
technológiáért felelõs miniszter.

(5) A Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésén állandó
meghívottként részt vesz az Emberi Erõforrások Miniszté-
riumának család- és ifjúságügyért felelõs államtitkára,
valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára.

A Gazdasági Kabinet feladat- és hatásköre,
valamint a tagjai

90/C. (1) A Gazdasági Kabinet feladatai a Kormány
vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

1. az adópolitikáért,
2. az agrár-vidékfejlesztésért,
3. az agrárpolitikáért,
4. az audiovizuális politikáért,
5. az államháztartásért,
6. az állami infrastruktúra-beruházásokért,
7. az állami vagyon felügyeletéért,
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8. az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
9. a bányászati ügyekért,
10. a belgazdaságért,
11. a Budapest és a fõvárosi agglomeráció fejlesztéseiért,
12. az egészségbiztosításért,
13. az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
14. az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egy-

ségesítéséért,
15. az elektronikus hírközlésért,
16. az energiapolitikáért,
17. az élelmiszeriparért,
18. az élelmiszerlánc-felügyeletért,
19. az építésgazdaságért,
20. az erdõgazdálkodásért,
21. a fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért, szabályozá-

sáért és ellenõrzéséért,
22. a foglalkoztatáspolitikáért,
23. a fogyasztóvédelemért,
24. a földügyért,
25. a gazdaságfejlesztésért,
26. a gazdaságpolitikáért,
27. a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
28. a halgazdálkodásért,
29. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért,
30. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgál-

tatási díj megállapításáért,
31. az informatikáért,
32. az iparügyekért,
33. a kereskedelemért,
34. a kormányzati tudománypolitikáért,
35. a környezetvédelemért,
36. a közfoglalkoztatásért,
37. a közlekedésért,
38. a külgazdasági ügyekért,
39. a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
40. a nem európai uniós fejlesztési források felhaszná-

lásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért,
41. a nemzeti közmûszolgáltatásokért,
42. a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
43. a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
44. a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés

szabályozásáért,
45. a Paksi Atomerõmû két új blokkja tervezéséért,

megépítéséért és üzembe helyezéséért,
46. a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért,
47. a postaügyért,
48. a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
49. a szakképzésért és felnõttképzésért,
50. a számviteli szabályozásért,
51. a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért,
52. a szociál- és nyugdíjpolitikáért,
53. a településfejlesztésért és településrendezésért,
54. a település-üzemeltetésért, kéményseprõ-ipari tevé-

kenységért,
55. a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
56. a területfejlesztésért,

57. a tudománypolitika koordinációjáért,
58. a turizmusért,
59. az ûrkutatásért,
60. a vadgazdálkodásért,
61. a vendéglátásért

való felelõsségi körökbe tartozó elõterjesztésekre és jelen-
tésekre terjednek ki.

(2) A Gazdasági Kabinet elnöke a pénzügyminiszter.
(3) A Gazdasági Kabinet tagja
a) a miniszterelnök kabinetfõnöke,
b) a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter,
c) az innovációért és technológiáért felelõs miniszter,
d) a nemzeti vagyon kezeléséért felelõs tárca nélküli

miniszter,
e) a tárgyalt napirendi pont tekintetében az elõterjesztõ

(jelentés esetén a benyújtó) miniszter vagy miniszterek.
(4) A Gazdasági Kabinet ülésén állandó meghívottként

részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára.

A Nemzetbiztonsági Kabinet feladat-
és hatásköre, valamint a tagjai

90/D. (1) A Nemzetbiztonsági Kabinet feladatai a Kor-
mány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így külö-
nösen

1. a bûncselekmények megelõzéséért,
2. a büntetés-végrehajtásért,
3. az élet- és vagyonbiztonság védelméért,
4. a határrendészetért,
5. a honvédelemért,
6. az idegenrendészetért és menekültügyért,
7. a katasztrófák elleni védekezésért,
8. a kábítószer-megelõzésért és kábítószerügyi koordi-

nációs feladatokért,
9. a közbiztonságért,
10. a közlekedés-rendészetért,
11. a közterület-felügyelet szabályozásáért,
12. a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elõsegíté-

séért,
13. a külföldre utazás szabályozásáért,
14. a minõsített adatok védelmének szakmai felügyele-

téért,
15. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
16. a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
17. a rendészetért,
18. a szabálysértési szabályozásért,
19. a terrorizmus elleni küzdelemért

való felelõsségi körökbe tartozó elõterjesztésekre és jelen-
tésekre terjednek ki.

(2) A Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke a belügy-
miniszter.

(3) A Nemzetbiztonsági Kabinet tagja
a) a miniszterelnök kabinetfõnöke,
b) a honvédelmi miniszter,
c) a külgazdasági és külügyminiszter.
(4) A Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén állandó meg-

hívottként részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda
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közigazgatási államtitkára, valamint a Miniszterelnöki
Kormányiroda nemzeti információs államtitkára.

(5) A Nemzetbiztonsági Kabinet – a 90/F. pont figye-
lembevételével – akkor határozatképes, ha négy tagja
közül legalább három jelen van.

(6) A Kabinet szükség szerint, de általában kéthetente
ülésezik, ülését a Kabinet elnöke hívja össze. Rendkívüli
ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti.

(7) A Kabinet munkáját kormányhatározatban meg-
határozott Terrorellenes Koordinációs Bizottság segíti.
A Terrorellenes Koordinációs Bizottság koordinálja
a terrorizmus elleni küzdelemmel összefüggõ kormány-
zati feladatokat.

A Nemzetpolitikai Kabinet feladat-
és hatásköre, valamint a tagjai

90/E. (1) A Nemzetpolitikai Kabinet feladatai a Kor-
mány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így külö-
nösen

1. az állampolgársági ügyekért,
2. az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
3. a nemzetiségpolitikáért,
4. a nemzetpolitikáért

való felelõsségi körökbe tartozó elõterjesztésekre és jelen-
tésekre terjednek ki.

(2) A Nemzetpolitikai Kabinet elnöke a miniszterelnök
általános helyettese.

(3) A Nemzetpolitikai Kabinet tagjai
a) a miniszterelnök kabinetfõnöke,
b) a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter,
c) az emberi erõforrások minisztere,
d) a külgazdasági és külügyminiszter,
e) a tárgyalt napirendi pont tekintetében az elõterjesztõ

(jelentés esetén benyújtó) miniszter vagy miniszterek.
(4) A Nemzetpolitikai Kabinet ülésén állandó meghí-

vottként részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda köz-
igazgatási államtitkára.

A kabinet mûködése
90/F. (1) A kabinet elnöke és tagja a kabinet ülésén sze-

mélyesen köteles részt venni.
(2) A kabinet tagja – a Nemzetbiztonsági Kabinet kivé-

telével – a kabinetet vezetõ miniszter engedélyével és
a miniszterelnök egyidejû tájékoztatásával helyettesíthetõ.

(3) A miniszterelnök kabinetfõnöke – a Nemzetbiztonsági
Kabinet kivételével – a kabinet ülésén helyettesíthetõ. A mi-
niszterelnök kabinetfõnökét államtitkár helyettesítheti.

(4) A Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén a külgazdasági
és külügyminiszter helyettesíthetõ. A külgazdasági és kül-
ügyminisztert államtitkár helyettesítheti.

(5) A kabinet ülésére más személyt a kabinet elnöke hív-
hat meg.

(6) A kabinet szükség szerint ülésezik. A kabinet ülését
a kabinet elnöke hívja össze. Rendkívüli ülés összehívását
bármely tag kezdeményezheti.

90/G. (1) Elõterjesztés vagy jelentés a kabinet ülésének
napirendjére akkor vehetõ fel, ha a Közigazgatási Állam-

titkári Értekezlet, illetve annak állandó vagy eseti munka-
bizottsága megtárgyalta és napirendre tûzését javasolta.
E szabály alkalmazása alól a Miniszterelnöki Kormányiro-
da közigazgatási államtitkára javaslatára a kabinet vezetõ-
je kivételt tehet.

(2) A kabinet ülésének napirendi javaslatát
a) a Stratégiai és Családügyi Kabinet esetében a Köz-

igazgatási Államtitkári Értekezlet, valamint annak állandó
vagy eseti munkabizottsága állásfoglalásainak figyelem-
bevételével a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatá-
si államtitkárának javaslatára a Miniszterelnökséget veze-
tõ miniszter hagyja jóvá,

b) a Gazdasági Kabinet esetében a Közigazgatási
Államtitkári Értekezlet, valamint annak állandó vagy eseti
munkabizottsága állásfoglalásainak figyelembevételével
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitká-
rának javaslatára a pénzügyminiszter hagyja jóvá,

c) a Nemzetbiztonsági Kabinet esetében a Közigazgatási
Államtitkári Értekezlet, valamint annak állandó vagy eseti
munkabizottsága állásfoglalásainak figyelembevételével
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási állam-
titkárának javaslatára a belügyminiszter hagyja jóvá,

d) a Nemzetpolitikai Kabinet esetében a Közigazgatási
Államtitkári Értekezlet, valamint annak állandó vagy eseti
munkabizottsága állásfoglalásainak figyelembevételével
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási állam-
titkárának javaslatára a miniszterelnök általános helyettese
hagyja jóvá,

amelyet a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára küld ki legkésõbb az ülést megelõzõ második
munkanapon az ülés résztvevõinek. A végleges napirend-
rõl a kabinet dönt.

(3) A kabinet napirendjén szereplõ elõterjesztést és je-
lentést – a Nemzetbiztonsági Kabinet által tárgyalt elõter-
jesztések és jelentések kivételével – valamennyi miniszter
részére szükséges eljuttatni.

90/H. (1) Elektronikus úton a 28. pontban foglaltak sze-
rint a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási állam-
titkára részére kell megküldeni a minõsített adatot nem tar-
talmazó elõterjesztés vagy jelentés átdolgozott változatát,
illetve írásbeli kiegészítését legkésõbb a kabinet ülésének
idõpontját megelõzõ második munkanapon.

(2) A minõsített adatot tartalmazó elõterjesztést vagy
jelentést az (1) bekezdésben meghatározott határidõn be-
lül, papír alapon, egy eredeti aláírt példányban és
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási állam-
titkára által meghatározott számú másolati példányban
kell megküldeni a Miniszterelnöki Kormányiroda köz-
igazgatási államtitkára részére.

(3) Az (1) bekezdésben írt határidõn túl a Miniszterel-
nöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának enge-
délyével nyújthatóak be a halaszthatatlanul sürgõs döntést
igénylõ ügyekben készült elõterjesztések.

90/I. A kabinet ülésén jelen lévõk az elõterjesztésrõl,
illetve az egyéb döntést igénylõ kérdésrõl tanácskozást
folytatnak, amelyet követõen a kabinet elnöke összefoglalja
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a tanácskozás során elhangzottakat, és kimondja a kabinet
döntését. Ha a kabinet valamely tagja a kabinet elnöke által
az elõbbiek szerint kimondott döntéssel nem ért egyet, arról
szavazás megtartását kezdeményezheti. A szavazás megtar-
tása ebben az esetben kötelezõ. A döntés meghozatalára
szavazattöbbséggel kerül sor, szavazategyenlõség esetén
a kabinet elnökének szavazata dönt.

90/J. (1) A kabinet a feladatkörében javaslatot tesz
kormányrendeletnek és kormányhatározatnak a 77. pont-
ban foglaltak szerinti kiadására, valamint a Kormány
nevében irányelvet vagy elvi állásfoglalást fogad el.

(2) A kabinet a következõ döntéseket hozhatja:
a) elfogadja az elõterjesztést, amely a 77. pont szerint

miniszterelnöki aláírásra történõ felterjesztésre vagy
az Országgyûlés számára benyújtásra kerül, illetve tudo-
másul veszi a jelentést,

b) a kabinet javasolhatja, hogy az általa megtárgyalt elõ-
terjesztésrõl vagy jelentésrõl a Kormány döntsön, ha
az ügy politikai jelentõsége indokolja,

c) nem fogadja el az elõterjesztést, nem veszi tudomásul
a jelentést.

90/K. A kabinet az általa megtárgyalt elõterjesztés
további közigazgatási egyeztetését rendelheti el.

90/L. (1) Ha a kabinet az elõterjesztett javaslatot érdem-
ben megváltoztatta, a szükséges utóegyeztetéseket

a) a Stratégiai és Családügyi Kabinet esetében a Minisz-
terelnökséget vezetõ miniszter által kijelölt állami vezetõ,

b) a Gazdasági Kabinet esetében a pénzügyminiszter,
c) a Nemzetbiztonsági Kabinet esetében a belügy-

miniszter,
d) a Nemzetpolitikai Kabinet esetében a miniszterelnök

általános helyettese
koordinálja.

(2) A kabinet döntéseit, annak véglegesítése elõtt a ka-
binet vezetõje a Miniszterelnöki Kormányiroda közigaz-
gatási államtitkára útján – tájékoztatás céljából – minden
kormánytag részére megküldi.

(3) A kabinet döntései szövegének véglegesítésérõl
az ülés összefoglalója alapján a Miniszterelnöki Kormány-
iroda közigazgatási államtitkára gondoskodik, és azt

a) a Stratégiai és Családügyi Kabinet esetében a Minisz-
terelnökséget vezetõ miniszter,

b) a Gazdasági Kabinet esetében a pénzügyminiszter,
c) a Nemzetbiztonsági Kabinet esetében a belügymi-

niszter,
d) a Nemzetpolitikai Kabinet esetében a miniszterelnök

általános helyettese
felterjesztésében a miniszterelnök írja alá.

(4) A (3) bekezdés szerinti felterjesztés a Miniszter-
elnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján
kerül a miniszterelnök részére megküldésre.

(5) Ha a miniszterelnök a kabinet aláírásra felterjesztett
döntésével nem ért egyet, az elõterjesztésnek a kabinet
általi (vagy ismételt), illetve a Kormány általi megtárgya-
lását rendelheti el.

(6) A 73–75. pontban foglaltakat a kabinet döntése alap-
ján az Országgyûlés elé terjesztendõ önálló indítványok
tekintetében is alkalmazni kell.

90/M. (1) A kabinet dokumentumainak kezelésérõl és
õrzésérõl, valamint a kabinet döntéseinek nyilvántartásá-
ról a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási állam-
titkára gondoskodik.

(2) A kabinet ülésérõl összefoglaló készül. Az össze-
foglaló elkészítésérõl – az ülést követõ három munkanapon
belül – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára gondoskodik.

(3) Az összefoglalót a kabinet elnöke írja alá.
(4) Az összefoglaló mellékleteként meg kell õrizni a ka-

binet ülésére megtárgyalás céljából megküldött elõterjesz-
tés, jelentés, valamint a kabinet döntése alapján kiadott
kormányrendelet, kormányhatározat egy-egy példányát.

(5) Az összefoglaló egy-egy példányát a közigazgatási
államtitkárok kapják meg. A Miniszterelnöki Kormány-
iroda közigazgatási államtitkára az összefoglaló megkül-
dését másnak is engedélyezheti.”

6. A Határozat
a) 83., 84., 86., 87. pontjában a „Miniszterelnökség”

szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kormányiroda”
szöveg,

b) 84. pontjában a „Miniszterelnökséget vezetõ miniszter”
szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg,

c) 87. pontjában a „Miniszterelnökségen” szövegrész
helyébe a „Miniszterelnöki Kormányirodán” szöveg,

d) 88. pontjában az „A Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter” szövegrész helyébe az „A Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára” szöveg,

e) 88. pontjában a „Miniszterelnökséget vezetõ miniszter”
szövegrész helyébe a „miniszterelnök – a Miniszterelnöki
Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján –” szöveg
lép.

7. Hatályát veszti a Határozat 89. pontjában az „ , illetve
a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter” szövegrész.

8. Hatályát veszti a Nemzetbiztonsági Kabinetrõl szóló
1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat.

9. Ez a határozat a közzététele napján 10 órakor lép
hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1245/2018. (V. 25.) Korm.

határozata
a 2018. évi határátlépéssel járó

csapatmozgásokról szóló 1964/2017. (XII. 19.)
Korm. határozat módosításáról

1. A 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgásokról
szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (a továb-
biakban: H.) a következõ 4/A. ponttal egészül ki:

„4/A. A Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az 1. melléklet
2. pontjában foglalt táblázat 23. sora szerinti nemzetközi
gyakorlat [European Tactical Airlift Program – Training

(ETAP-T)] és 34. sora szerinti nemzetközi gyakorlat
(BLACK SWAN/JACKAL CAVE különleges mûveleti ki-
képzés és gyakorlat) Magyarország területén a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlanon kívül is
végrehajtható.”

2. A H. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. Hatályát veszti a külföldi fegyveres erõknek nemzet-

közi gyakorlatokon való részvételének engedélyezésérõl
szóló 1751/2015. (X. 15.) Korm. határozat.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1245/2018. (V. 25.) Korm. határozathoz

1. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6.
BRILLIANT JUMP

VJTF stratégiai telepítési
gyakorlata

HVK
HDMCSF/MH

ÖHP

NATO és EU
tagállamok

II–IV. n. é. 250”

2. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10.

CETATEA
híradó-, informatikai és

információvédelmi
rendszergyakorlat

MH ÖHP Románia III–IV. n. é. 50”

3. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„38.
CWIX

híradó-informatikai
rendszergyakorlat

MH ÖHP Lengyelország II. n. é. 50”

4. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 60. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„60.
CIMIC/PSYOPS

COOPERATION V. gyakorlat
MH ÖHP Szlovákia II. n. é. 10”

5. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 61. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„61.
Multinational CIMIC Team

Training
MH ÖHP

Németország,
Szlovákia

III–IV. n. é. 10”



6. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következõ 71–77. sorral egészül ki:

[Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelõs
A gyakorlat tervezett

helye
A gyakorlat tervezett

idõpontja
Létszám (fõ) legfeljebb]

„71.
UNIFIED VISION 2018
(NATO JISR) gyakorlás

KNBSZ FCSF Németország II–III. n. é. 10

72.
EURETEX 2018

(Eurocorps Engineer Training
Exercise)

MH ÖHP Spanyolország III–IV. n. é. 10

73.
TORREJON ADVANTAGE

2018 gyakorlat
MH ÖHP

Spanyolország,
Németország,
Magyarország

III–IV. n. é. 60

74.
UEDEM AWAKENING

2018 gyakorlat
MH ÖHP

Spanyolország,
Németország,
Magyarország

III–IV. n. é. 60

75.
KALKAR SKY

JFAC gyakorlás NRF/VJTF
részeként

HVK
HDMCSF/MH

ÖHP

NATO és EU
tagállamok

III–IV. n. é. 10

76.
BROKEN WING 2018
Vészhelyzeti gyakorlat

HM ÁLF Szlovénia II. n. é. 10

77.
NATO Weapons Intelligence

Team (WIT) kiképzés
MH HFKP/

MH AA
Magyarország III. n. é. 40”

7. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 21. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21.
HUN-Colorado-New York

-Ohio National Guard
felkészítési rendezvények

MH ÖHP
Magyarország,
NATO és EU
tagállamok

I–IV. n. é. 1500”

8. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 34. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„34.

BLACK SWAN/JACKAL
CAVE

különleges mûveleti kiképzés
és gyakorlat

MH ÖHP
Magyarország,
NATO és EU
tagállamok

III–IV. n. é. 500”

9. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 45–47. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„45.

Joint Fire Observer
tüzérségi megfigyelõk
felkészítése (SABER

STRIKE18, DYNAMIC
FRONT18 a NATO

tagországok/USAREUR
összfegyvernemi tûztámogató

gyakorlata)

MH ÖHP
Németország,

Szlovénia
I–IV. n. é. 50

46.

HUN-USA közös kiképzések
STEPPE ARCHER

(WARPAINT
RIDE/BUFFALO RIDE/LONG

KNIFE)

MH ÖHP Magyarország II–IV. n. é. 3000

47.
Hajózó állomány kiképzése,

kiegészítõ felkészítése
MH ÖHP

Svédország,
Csehország

I–IV. n. é. 150”
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10. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következõ 79. és 80. sorral egészül ki:

[Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelõs
A gyakorlat tervezett

helye
A gyakorlat tervezett

idõpontja
Létszám (fõ)

legfeljebb]

„79.
PLATINUM WOLF 2018

gyakorlat
MH ÖHP Szerbia II–III. n. é. 30

80.
SABER STRIKE 2018

gyakorlat
MH ÖHP

NATO és EU
tagállamok

II–III. n. é. 15”

11. A H. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következõ 21. sorral egészül ki:

(Fsz. A tevékenység megnevezése A feladat tervezett idõpontja Engedélyezett létszám)

„21.
Very High Readiness Joint Task

Force–VJTF áthaladási gyakorlatok
I–IV. n. é.

egyidejûleg legfeljebb
500 fõ”
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A Kormány
1257/2018. (VI. 4.) Korm.

határozata
a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve
az ezzel összefüggõ beruházásokért felelõs

kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)
31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében el-
járva, a Kormány, illetve a miniszterelnök által megjelölt,
a hazafias és honvédelmi neveléssel, illetve az ezzel össze-
függõ beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig
dr. Simicskó Istvánt kormánybiztossá (a továbbiakban:
kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) az érintett tárcákkal együttmûködésben vezeti és

koordinálja a hazafias és honvédelmi nevelés mint kiemelt
kormányzati közfeladathoz kapcsolódó stratégia kialakítá-
sát, megalkotja a stratégia végrehajtásához szükséges
cselekvési terveket,

b) koordinál és együttmûködik a hazafias és honvédelmi
nevelésben érintett ágazatokkal a stratégiában meghatáro-
zott célok hatékony megvalósítása érdekében, ennek elõ-
segítésére tárcaközi szakértõi munkacsoportot hoz létre,
illetve mûködtet,

c) felülvizsgálja a honvédelmi nevelés megvalósításá-
hoz kapcsolódó közfeladatrendszert, majd végrehajtja
a szükséges átalakításokat,

d) a hazafias és honvédelmi neveléssel összefüggõ köz-
feladat ellátása érdekében javaslatot dolgoz ki elkülönített
állami pénzalap létrehozására,

e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testüle-
tének tevékenységét elõsegítve és annak útján koordinálja
és felügyeli a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképzõ Karának szakmai fejlesztését,

f) kialakítja a lövészet és más, a hazafias és honvédelmi
neveléshez köthetõ tevékenységek fejlesztési rendszerét,

g) a rendelkezésére álló eszközökkel elõsegíti a honvé-
delem ügyének népszerûsítését a társadalomban.

3. A Kormány a 2. pontban meghatározottak végrehajtá-
sa érdekében a kormánybiztos feladatkörébe utalja a lövé-
szetet is kiszolgáló Honvédelmi Sportközpontok beruhá-
zásainak elõkészítését és megvalósításuk irányítását.

4. A kormánybiztos a tevékenységérõl a Kormány
tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 21. §-a szerint számol be.

5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök
a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter útján irányítja.

6. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség
keretében mûködõ ötfõs titkárság segíti.

7. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellá-
tásáért a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásban és
juttatásokban részesül.

8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök



A Kormány
1262/2018. (VI. 11.) Korm.

határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl

1. A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ in-
tézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) be-
kezdés e)–i) pontjában, 21. § (3) bekezdés b) pontjában,
továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. ren-
delet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végre-
hajtása érdekében

a) az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja
a védelmi felkészítés 2018. évi feladattervét;

b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvé-
delmi igazgatás központi döntés-elõkészítõ és végre-
hajtás-koordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelem-
mel a feladattervben foglaltak végrehajtását és szükség
esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítõ intézkedésekre;

Felelõs: honvédelmi miniszter

Határidõ: folyamatos
c) felkéri a legfõbb ügyészt, az Országos Bírósági Hiva-

tal elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Médiaszol-
gáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap vezérigazgató-
ját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság,
az Egyenlõ Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhiva-
tal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-
ság, valamint a Nemzeti Választási Iroda vezetõjét, hogy
szakterületüket érintõen mûködjenek együtt a védelmi fel-
készítés és a válságkezelés feladatainak végrehajtásáért fe-
lelõs szervekkel az 1. mellékletben meghatározott felada-
tok végrehajtásában.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép
hatályba.

3. Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdései-
rõl szóló 1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
az 1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozathoz

A védelmi felkészítés 2018. évi feladatterve

1. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban
álló Nemzeti Intézkedési Rendszerrel kapcsolatban:

a) A Nemzeti Intézkedések Gyûjteményében foglalt in-
tézkedések felülvizsgálata az ágazati felelõs szervek bevo-
násával.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: 2018. szeptember 30.
b) A védelmi felkészítés körébe tartozó, a 2018. évben

végrehajtott és a 2019. évre javasolt feladatokról szóló
kormány-elõterjesztés részeként beszámoló készítése
a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló
Nemzeti Intézkedési Rendszer mûködésének összesített
tapasztalatairól, valamint az ágazati feladatok végrehajtá-
sáról.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: 2018. november 30.
c) Az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagá-

lási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatko-
zó nemzeti álláspont összeállítása és megküldése
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban:
NATO) részére.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: a NATO terve alapján
2. A polgári-katonai-rendvédelmi együttmûködés fel-

adataival kapcsolatban:
a) A komplex válságkezelés képességcéljainak meg-

valósítása érdekében, a felajánlott civil-katonai-rend-
védelmi képességek alapján a kijelölt személyek alkal-
mazásra történõ felkészítése belföldi és külföldi tanfo-
lyamokon.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: folyamatos
b) Az erre a célra kijelölt szervezetek által a fegyveres

összeütközés idõszakában végrehajtandó polgári védelmi
feladatokra történõ felkészítés végrehajtása a honvédelmi
miniszter által megadott képzési követelmények alapján.

Felelõs: belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: folyamatos
3. A védelmi felkészítés feladataival kapcsolatban:
a) A védelmi igazgatás rendszerében központi, területi,

helyi és települési szinten honvédelmi igazgatási feladatot
ellátók továbbképzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar közremûködésé-
vel.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fõvárosi, helyi védelmi bizottságok

Határidõ: folyamatos
b) A Honvédelmi Minisztérium által irányított „Orszá-

gos Haditorna Verseny” keretében a honvédelmi igazgatás
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területi szintjein lebonyolítandó honvédelmi versenyek és
más rendezvények szervezése és végrehajtása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
Közremûködõk: a megyei, fõvárosi,

helyi védelmi bizottságok
Határidõ: az „Országos Haditorna Verseny”

programjához igazodóan
4. A honvédelmi típusú különleges jogrend idõszaki fel-

készüléssel összefüggõ feladatokkal kapcsolatban:
a) A rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelõzõ

védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet és a váratlan táma-
dás idején bevezetendõ rendkívüli intézkedések jogszabály-
tervezeteivel kapcsolatos kidolgozó munka folytatása
az érintett miniszterek bevonásával, a honvédelmi minisz-
ter részére megküldött jogszabálytervezetek szakmai véle-
ményezése.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: folyamatos
b) A Kormány részére elõterjesztés készítése a köz-

igazgatási rendszer központi szintjének rendkívüli állapot-
ban történõ mûködésével kapcsolatos koncepció bemuta-
tásáról, szükség szerint javaslattétel a szabályozási felada-
tokra.

Felelõs: honvédelmi miniszter
Együttmûködõ: miniszterek
Határidõ: 2018. szeptember 30.
5. A befogadó nemzeti támogatással összefüggõ felada-

tokkal kapcsolatban:
a) A hazai befogadó nemzeti támogatás intézményrend-

szerének felülvizsgálata, a befogadó nemzeti támogatással
kapcsolatos jogszabályok és szabályozók szükségszerû
módosítására vonatkozó javaslat kidolgozása, a tervezési
protokoll, az eljárási és elszámolási rend, valamint a terve-
zéssel, szerzõdéskötéssel, nyilvántartással és ellenõrzéssel
összefüggõ dokumentumok kidolgozásának folytatása;

Felelõs: honvédelmi miniszter
Együttmûködõ: miniszterek

megyei, fõvárosi védelmi bizottságok
Határidõ: 2018. december 31.
b) A NATO felelõsségi területéhez tartozó hadszín-

tér-elõkészítés tervezésével kapcsolatban, valamint
a nagyon magas készenlétû erõire vonatkozó követelmé-
nyek alapján a befogadó nemzeti támogatás képesség
katalógusának naprakészen tartása, valamint a NATO erõk
fogadásának, állomásoztatásának és mozgatásának terve-
zése érdekében a szükséges adatok megküldése a honvé-
delmi miniszternek.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: 2018. november 30.
c) A befogadó nemzeti támogatás katonai, rendvédelmi

és civil feladatainak ellátására vonatkozó országos, mód-
szertani rendszergyakorlat végrehajtása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: 2018. október 31.
6. Válságkezelési gyakorlatokkal összefüggõ feladatok-

kal kapcsolatban:
a) A NATO 2019. évi válságkezelési gyakorlat (Crisis

Management Exercise 19, a továbbiakban: CMX 19) szö-
vetségi és nemzeti tervezésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: a NATO CMX 19 gyakorlat tervezési
folyamatával összhangban

b) Az Európai Unió Többszintû (Multi Layer 2018,
a továbbiakban: EU ML 18) gyakorlat, valamint az azzal
párhuzamosan és koordináltan végrehajtásra kerülõ
NATO válságkezelési gyakorlat (NATO Parallel and
Coordinated Exercise 2018, a továbbiakban: PACE 18)
közösségi, szövetségi és nemzeti feladatainak tervezése és
végrehajtása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: az EU ML 18 és a PACE 18 gyakorlat
tervezési folyamatával összhangban

c) Komplex civil-katonai egészségügyi gyakorlat vég-
rehajtása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
emberi erõforrások minisztere
illetékes megyei, fõvárosi védelmi bizottság

Határidõ: 2018. december 31.

7. A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával
kapcsolatos feladatok:

a) A nemzetgazdaság védelmi felkészítésével és
a gazdaságmozgósítás feladatainak végrehajtásával
kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatával és a szük-
séges jogalkotással összhangban a védelemgazdasági
alapterv központi szintû tervdokumentációjának össze-
állítása;

Felelõs: innovációs és technológiai miniszter
honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: 2018. november 30.
b) Az ágazatonként meghatározott, honvédelemben

közremûködõ egyéb szervek honvédelmi intézkedési
terveinek szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása,
kiegészítése.

Felelõs: miniszterek
Határidõ: folyamatos
8. A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-

dési feltételeivel összefüggõ feladatokkal kapcsolatban:
a) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-

dési feltételeit biztosító létesítmények Kormány által meg-
határozott követelmények szerinti mûködtetése és a képes-
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ségek fenntartása, valamint a védett vezetési rendszer fej-
lesztése a Kormány által jóváhagyott ütemterv szerint.

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: folyamatos
b) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-

dési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében meg-
kezdett törzsvezetési gyakorlat III. ütemének elõkészítése,
a végrehajtáshoz szükséges tervrendszer kidolgozása.

Felelõs: honvédelmi miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2018. december 31.
c) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-

désével összefüggõ kormányzati követelmény- és feladat-
rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti módosításának
elõkészítése.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: 2018. december 31.
d) Ágazati informatikai hálózatoknak a kormányzati vé-

dett vezetési rendszer fõ objektumából történõ, terminál-
alapú elérése feltételeinek megteremtése, a honvédelmi
miniszter követelményei alapján.

Felelõs: belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: 2018. december 31.
e) A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer

mûködtetése és fejlesztési feladatainak végrehajtása
a Honvédelmi Minisztérium követelményei alapján.

Felelõs: belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Együttmûködõ:megyei, fõvárosi védelmi bizottságok
Határidõ: folyamatos
f) A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer

mûködtetésével, képességfenntartással kapcsolatos fel-
adatok ellátásához szükséges 2018. évi szerzõdések meg-
kötése.

Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: 2018. október 30.
9. A Kormány részére elõterjesztés készítése a honvéde-

lemben közremûködõ szervek honvédelmi felkészítéssel,
országvédelemmel és egyes honvédelmi kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos adatkezelésének szabályozásá-
ról.

Felelõs: honvédelmi miniszter
miniszterek

Határidõ: 2018. december 31.
10. Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rend-

szerelemek potenciális körének felmérése.
Felelõs: honvédelmi miniszter

miniszterek
Határidõ: 2018. november 30.

11. A honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alap-
ján – az érintett államigazgatási szervek bevonásával –
átfogó, felügyeleti ellenõrzés lefolytatása a Veszprém
Megyei Védelmi Bizottságnál, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Védelmi Bizottságnál, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Védelmi Bizottságnál, a Somogy Megyei Védelmi
Bizottságnál, valamint a Baranya Megyei Védelmi Bizott-
ságnál.

Felelõs: honvédelmi miniszter
belügyminiszter
innovációs és technológiai miniszter
emberi erõforrások minisztere
érintett megyei, fõvárosi
védelmi bizottságok

Határidõ: 2018. november 30.
12. Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter ré-

szére a védelmi felkészítés 2020. évi feladattervének
összeállítása érdekében, a tervezett feladatokhoz tartozó
költségvetési igények egyidejû megjelölésével.

Felelõs: miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: 2018. november 1.
13. A 12. pont szerinti javaslatok alapján a Kormány ré-

szére elõterjesztés készítése a 2019. évre tervezett védelmi
felkészítési feladatokról, valamint a végrehajtáshoz szük-
séges költségvetési források átcsoportosításáról.

Felelõs: honvédelmi miniszter

Határidõ: 2019. február 1.
14. A Kormány számára összeállításra kerülõ jelentés-

hez tájékoztató megküldése a honvédelmi miniszter részé-
re a 2018. évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásá-
ról, a jóváhagyott költségvetési források – elszámolási és
a fel nem használt elõirányzatok vonatkozásában visszaté-
rítési kötelezettség mellett történõ – felhasználásáról.

Felelõs: miniszterek
megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

Határidõ: 2018. november 30.
15. A 14. pont szerinti tájékoztató alapján jelentés ké-

szítése a Kormány számára a védelmi felkészítés 2018. évi
feladatainak végrehajtásáról, valamint a „Honvédelmi- és
gazdasági felkészülés központi kiadásai”, a „Honvédelmi
Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biz-
tosítása”, illetve a „K-600 hírrendszer mûködtetésére” jog-
címeken biztosított elõirányzatok – elszámolási és a fel
nem használt elõirányzatok vonatkozásában visszatérítési
kötelezettség mellett történõ – felhasználásáról.

Felelõs: honvédelmi miniszter

Határidõ: 2019. március 31.
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A Kormány
1263/2018. (VI. 11.) Korm.

határozata
a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok

végrehajtásához szükséges költségvetési források
átcsoportosításáról

A Kormány
1. egyetért a védelmi felkészítés 2018. évi feladatainak

végrehajtásához Magyarország 2018. évi központi költ-
ségvetésérõl szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevéte-
lei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások
cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés elõ-
irányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági
felkészülés központi kiadásai jogcímen rendelkezésre álló
497 000 000 forint 1. melléklet szerinti felhasználásával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés f) és g) pontjá-
ban, 21. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. § (3) bekez-
désében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében

a) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költség-
vetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi
felkészítés elõirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi-
és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére
az ezen jogcímen rendelkezésre álló 497 000 000 forintból
a Kvtv. 1. melléklet

aa) VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára
2 000 000 forint,

ab) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség
igazgatása cím javára 3 000 000 forint, 12. Fõvárosi, me-
gyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím
javára 164 500 000 forint, 14. Nemzeti Közszolgálati
Egyetem cím javára 1 000 000 forint,

ac) XII. Földmûvelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Föld-
mûvelésügyi Minisztérium igazgatása cím javára
3 500 000 forint,

ad) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvé-
delmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím
javára 68 500 000 forint, 2. Magyar Honvédség cím,
1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím javára
44 000 000 forint, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei
alcím javára 2 000 000 forint, 6. MH Egészségügyi Köz-
pont cím javára 15 000 000 forint,

ae) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügy-
minisztérium igazgatása cím javára 50 500 000 forint,
4. Terrorelhárítási Központ cím javára 9 500 000 forint,
5. Büntetés-végrehajtás cím javára 5 000 000 forint,

7. Rendõrség cím javára 20 000 000 forint, 8. Alkotmány-
védelmi Hivatal cím javára 5 500 000 forint, 9. Nemzet-
biztonsági Szakszolgálat cím javára 6 000 000 forint,
12. BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság cím
javára 35 000 000 forint,

af) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Belgazdasági felada-
tok alcím, 4. Az ágazat védelmi felkészítésének állami fel-
adatai a honvédelmi törvény alapján jogcímcsoport javára
45 000 000 forint,

ag) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára
9 000 000 forint,

ah) XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet,
1. Emberi Erõforrások Minisztériuma igazgatása cím javára
3 000 000 forint, 14. Országos Mentõszolgálat cím javára
5 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását, a 2. melléklet szerint;

Felelõs: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
agrárminiszter
honvédelmi miniszter
innovációs és technológiai miniszter
emberi erõforrások minisztere

Határidõ: azonnal
b) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés

közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költség-
vetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi
felkészítés elõirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi
Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biz-
tosítása jogcím terhére az ezen jogcímen rendelkezésre
álló 1 200 000 000 forintból a Kvtv. 1. melléklet

ba) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvé-
delmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím
javára 875 000 000 forint,

bb) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi ke-
zelésû elõirányzatok cím 1. K-600 hírrendszer mûködteté-
sére alcím javára 325 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását, a 3. melléklet szerint;

Felelõs: pénzügyminiszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: azonnal
3. egyetért azzal, hogy a Kvtv. 1. melléklet XIV. Bel-

ügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igaz-
gatása cím, K6. Beruházások kiemelt elõirányzat terhén
megvalósítandó feladatok tekintetében a Kormány irányí-
tása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszköz-
beszerzéseirõl szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határo-
zat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

Felelõs: Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
belügyminiszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1276/2018. (VI. 15.) Korm.

határozata
az Európai Unió Mali Kiképzõ Mûveletében

(„EUTM Mali”) történõ
további magyar katonai szerepvállalásról

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva a következõ határo-
zatot hozza:

1. Magyarország európai uniós tagságából folyó kötele-
zettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös
biztonság- és védelempolitikája megerõsítéséhez való
nemzeti hozzájárulásként, az Európai Unió Tanácsának
döntése alapján engedélyezi, hogy az Európai Unió Mali
Kiképzõ Misszióban (EUTM Mali) a Magyar Honvédség
állományából legfeljebb 25 fõ (váltási idõszakban legfel-
jebb 50 fõ) a mûvelet mandátumában meghatározott ideig,
de legfeljebb 2020. május 18-ig részt vegyen, amely idõ-
tartamba a kitelepülés és a visszatelepülés idõtartama nem
számít bele;

2. visszavonja az Európai Unió Mali Kiképzõ Mûvele-
tében („EUTM Mali”) történõ további magyar katonai
szerepvállalásról szóló 1242/2016. (V. 18.) Korm. határo-
zatot.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Országgyûlés
7/2018. (V. 11.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tiszt-
ségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018.
(V. 8.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat)
1. pontja a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés
a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Hubay Györgyöt (Fidesz),

a Külügyi bizottságba
dr. Brenner Kolomant (Jobbik),

a Nemzetbiztonsági bizottságba
Bartos Mónika (Fidesz) helyett
Halász Jánost (Fidesz),

* A határozatot az Országgyûlés a 2018. május 11-i ülésnapján fogadta el.

a Népjóléti bizottságba
Rig Lajost (Jobbik)

a bizottság tagjává megválasztja.

2. Az OGY határozat 2. pontja a következõk szerint mó-
dosul:

Az Országgyûlés a Törvényalkotási bizottságba
Héjj Dávid Ádámot (Fidesz)

a bizottság tagjává megválasztja.

3. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földi László s. k., Szilágyi György s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
10/2018. (VI. 5.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tiszt-
ségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018.
(V. 8.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat)
1. pontja a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés
a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Kocsis Máté (Fidesz) helyett
Kósa Lajost (Fidesz)
a bizottság elnökévé,

a Gazdasági bizottságba
dr. Latorcai János (KDNP) helyett
dr. Seszták Miklóst (KDNP),
Bõsz Anett (független) korábban megüresedett alelnöki

helyére
dr. Mellár Tamást (Párbeszéd),

az Igazságügyi bizottságba
dr. Kovács Zoltánt (Fidesz),

a Költségvetési bizottságba
Bartos Mónika (Fidesz) helyett
V. Németh Zsoltot (Fidesz),

* A határozatot az Országgyûlés a 2018. június 4-i ülésnapján fogadta el.
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a Kulturális bizottságba
Barcza Attila (Fidesz) helyett
dr. Hoppál Pétert (Fidesz),
dr. Vinnai Gyõzõ (Fidesz) helyett – a képviselõ bizott-

sági tagságának megtartása mellett –
Simon Róbert Balázst (Fidesz),

a Mezõgazdasági bizottságba
Bóna Zoltán (Fidesz) helyett
Czerván Györgyöt (Fidesz),

a Nemzetbiztonsági bizottságba
Németh Zsolt (Fidesz)
Vargha Tamást (Fidesz)
a bizottság alelnökévé,

a Gazdasági bizottságba
Molnár Gyula (MSZP) helyett
Bangóné Borbély Ildikót (MSZP),

a Költségvetési bizottságba
Szabó Zsoltot (Fidesz),
dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) helyett
Horváth Istvánt (Fidesz),
dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) korábban megüresedett

helyére
Bõsz Anettet (független),

a Külügyi bizottságba
dr. Gurmai Zitát (MSZP),
a Mezõgazdasági bizottságba
Jakab István (Fidesz) helyett
dr. Fazekas Sándort (Fidesz),
Vécsey László (Fidesz) helyett

Lázár Jánost (Fidesz),

a Vállalkozásfejlesztési bizottságba
Tasó Lászlót (Fidesz)

a bizottság tagjává megválasztja.

2. Az OGY határozat 2. pontja a következõk szerint
módosul:

Az Országgyûlés a Törvényalkotási bizottságba

dr. Fazekas Sándort (Fidesz),
Nacsa Lõrinc (KDNP) helyett
dr. Aradszki Andrást (KDNP),
Potocskáné Kõrösi Anitát (Jobbik),
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) helyett
dr. Varga Lászlót (MSZP)

a bizottság tagjává megválasztja.

3. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hiszékeny Dezsõ s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje
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A köztársasági elnök
145/2018. (IV. 17.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – Koronczai Géza ezredest 2018. május 21-ei
hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. március 26.
Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. április 3.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/01336-2/2018.

A köztársasági elnök
187/2018. (V. 17.) KE

határozata
a Honvéd Vezérkar fõnöke beosztásból történõ felmentésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján –
a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – dr. Benkõ Tibor vezérezredest, a Honvéd Vezérkar fõnökét e beosztásából
2018. május 15-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2018. május 14.
Áder János s. k.,

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02219-2/2018.

A köztársasági elnök
188/2018. (V. 17.) KE

határozata
altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – Korom Ferenc vezérõrnagyot 2018. má-
jus 16-ai hatállyal altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2018. május 14.
Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. május 14.
Dr. Simicskó István s. k.,

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/02195-2/2018.
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A köztársasági elnök
189/2018. (V. 17.) KE

határozata
a Honvéd Vezérkar fõnöke beosztásba történõ kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 56. § (1) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – Korom
Ferenc altábornagyot a 2018. május 16. napjától 2023. május 15. napjáig terjedõ határozott idõtartamra a Honvéd Vezér-
kar fõnöke beosztásba kinevezem.

Budapest, 2018. május 15.
Áder János s. k.,

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02195-3/2018.

A köztársasági elnök
190/2018. (V. 17.) KE

határozata
altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – Szabó István vezérõrnagyot 2018.
május 21-ei hatállyal altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2018. május 7.
Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. május 10.
Dr. Simicskó István s. k.,

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/02074-2/2018.

A köztársasági elnök
194/2018. (V. 18.) KE

határozata
miniszterek kinevezésérõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a 16. cikk (7) bekezdése alapján

– a miniszterelnök javaslatára –

Bártfai-Mager Andreát tárca nélküli miniszterré,
dr. Benkõ Tibort honvédelmi miniszterré,
dr. Gulyás Gergelyt a Miniszterelnökséget vezetõ miniszterré,
dr. Kásler Miklóst az emberi erõforrások miniszterévé,
dr. Nagy Istvánt agrárminiszterré,
dr. Palkovics Lászlót innovációért és technológiáért felelõs miniszterré,
dr. Pintér Sándort belügyminiszterré,
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Rogán Antalt a miniszterelnök kabinetfõnökévé,
dr. Semjén Zsoltot tárca nélküli miniszterré,
Süli Jánost tárca nélküli miniszterré,
Szijjártó Pétert külgazdasági és külügyminiszterré,
dr. Trócsányi Lászlót igazságügyi miniszterré,
Varga Mihályt pénzügyminiszterré

2018. május 18-ai hatállyal kinevezem.

Budapest, 2018. május 16.
Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. május 17.
Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02271-3/2018.

A köztársasági elnök
195/2018. (V. 18.) KE

határozata
vezérezredes szolgálati viszonya megszûnésének megállapításáról

és szolgálaton kívüliek állományába történõ felvételérõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(2) bekezdés c) pontja, 59. § (1) bekezdés b) pontja és 68. § (1) bekezdés d) pontja alapján – a honvédelmi miniszter elõ-
terjesztésére – megállapítom, hogy dr. Benkõ Tibor vezérezredes hivatásos szolgálati viszonya 2018. május 17-ei ha-
tállyal, a törvény erejénél fogva megszûnik, egyúttal õt az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvé-
dek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (2) bekezdés f) pontja és 76. §-a alapján – a honvédelmi miniszter
elõterjesztésére – a Magyar Honvédség szolgálaton kívüliek állományába 2018. május 18-ai hatállyal felveszem.

Budapest, 2018. május 16.
Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. május 17.
Dr. Simicskó István s. k.,

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/02276-3/2018.
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A köztársasági elnök
199/2018. (V. 22.) KE

határozata
államtitkári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
Szabó Istvánt 2018. május 22-ei hatállyal a Honvédelmi Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2018. május 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. május 22.
Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02298-3/2018.

A köztársasági elnök
211/2018. (V. 22.) KE

határozata
közigazgatási államtitkári felmentésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 218. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Firicz Lászlót, a Honvédelmi Minisztérium köz-
igazgatási államtitkárát e tisztségébõl 2018. május 21-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2018. május 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. május 22.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02287-2/2018.
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A köztársasági elnök
212/2018. (V. 22.) KE

határozata
közigazgatási államtitkári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 215. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Kádár Pált 2018. május 22-ei hatállyal a Honvé-
delmi Minisztérium közigazgatási államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2018. május 20.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. május 22.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02291-2/2018.

A köztársasági elnök
222/2018. (V. 22.) KE

határozata

államtitkári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
Németh Szilárd Istvánt 2018. május 22-ei hatállyal a Honvédelmi Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2018. május 20.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. május 22.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02298-2/2018.
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A miniszterelnök
29/2018. (V. 22.) ME

határozata
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatójának felmentésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljár-
va, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Kovács Józsefet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatóját e tisztségébõl

– 2018. május 21-ei hatállyal, más fontos megbízatására tekintettel –

felmentem.
Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A miniszterelnök
35/2018. (VI. 5.) ME

határozata
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatójának kinevezésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljár-
va, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

dr. Béres Jánost a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatójává

– 2018. június 1-jei hatállyal –

kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A miniszterelnök
57/2018. (VI. 13.) ME

határozata
helyettes államtitkár felmentésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdés c) pontja alapján – a honvédelmi
miniszter javaslatára –

dr. Földváry Gábor Istvánt, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségébõl

– 2018. június 10-ei hatállyal –

felmentem.
Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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A miniszterelnök
58/2018. (VI. 13.) ME

határozata
helyettes államtitkárok kinevezésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a honvédelmi miniszter javaslatára

dr. Balogh András Józsefet és
Erdélyi Lajost

– 2018. június 11-ei hatállyal –

a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Katasztrófavédelmi
Koordinációs Tárcaközi Bizottság

1/2018. (IV. 27.) KKB
határozata

a tömeges mentési és sérültellátási gyakorlat elgondolásának kialakításáról

1. A KKB felkéri az érintett szervek vezetõit, hogy nyújtsanak be a KKB részére elgondolást a tömeges mentési és sé-
rültellátási gyakorlat végrehajtására.

Felelõs: Emberi Erõforrások Minisztériuma

Honvédelmi Minisztérium

BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Országos Rendõr-fõkapitányság

Országos Mentõszolgálat

Határidõ: 2018. november

2. A KKB felhívja a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatóját mint a KKB adminisztratív fel-
adatait ellátó szervezet vezetõjét, hogy a KKB Ügyrend 36. pont j) alpontjának megfelelõen gondoskodjon a határozat
Hivatalos Értesítõben történõ közzétételérõl.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

KKB elnök
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
15/2018. (V. 31.) HM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott jogkörömben eljárva a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. §
(2) bekezdése alapján dr. Holló József Ferenc nyá. altábor-
nagyot a kegyeleti diplomáciáért, a hadisírgondozásért, a
hõsi temetési hely feletti rendelkezési- és hozzájárulási
joghoz, valamint a jubileumi centenáriumi katonai emlék-
megõrzéshez kapcsolódó feladatokért felelõs miniszteri
biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2018. május
18-ától 2018. november 18-áig látja el.

(3) A miniszteri biztos tevékenységét a honvédelemért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

2. §

A miniszteri biztos – a Honvédelmi Minisztérium (a to-
vábbiakban: HM) parlamenti államtitkárának a hadisírgon-
dozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és
az elsõ világháborúban életüket vesztett magyar katonák
hadisírjainak és hõsi emlékhelyeinek állapotfelmérésével,
felújításával összefüggõ pályázati tevékenységrõl szóló
66/2016. (XII. 22.) HM utasításban meghatározott jogköreit
nem érintõen –

a) koordinálja a HM kegyeleti diplomáciával kapcsolatos
feladatait, a kétoldalú kormányközi hadisírgondozó egyez-
ményekben meghatározott feladatok végrehajtását,

b) irányítja a különbözõ történelmi korokban elhunyt
magyar katonák és más nemzetek katonái hazánkban
és külföldön fellelhetõ hadisírjainak gondozásával és kuta-
tásával kapcsolatos feladatokat,

c) felügyeli a hadisírok gondozásával kapcsolatos adat-
bázisok feltöltését, szakszerû alkalmazását,

d) szakmailag felügyeli a további hadisírgondozó
egyezmények, együttmûködési megállapodások megköté-
sének elõkészítését,

e) irányítja és felügyeli a külföldi hadszíntereken, hadi-
fogolytáborokban és azok környékén eltemetett magyar
katonák felkutatását,

f) összehangolja a katonai kegyelet, emlék- és hagyo-
mányõrzés területén a civil szervezetekkel, egyházakkal,
önkormányzatokkal és egyéb intézményekkel közösen
folytatott tevékenységet,

g) együttmûködik a centenáriumi feladatokra kijelölt
szervezetekkel a Magyarországon és külföldön található
hõsi temetõk és sírok, emlékhelyek számbavétele, gondo-
zása, méltó állapotba hozása területén,

h) elõkészíti és segíti a vonatkozó jogszabályokban
a miniszter hõsi temetõkkel és temetési helyekkel össze-
függõ kiemelt jogainak gyakorlását, és részt vesz e tevé-
kenységek végrehajtásához kötõdõ ellenõrzési feladatok el-
látásában, együttmûködik a Nemzeti Emlékhely és Kegye-
leti Bizottsággal,

i) az a)–h) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben
elõkészíti a szükséges kormányzati döntéseket, intézkedé-
seket, és ellátja a miniszter által meghatározott további fel-
adatokat.

3. §

(1) A miniszteri biztos a 2. § szerinti feladatköréhez
kapcsolódó egyeztetéseken és tárgyalásokon képviseli
a minisztert.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti kapcsolat-
felvételrõl és az általa tett intézkedésekrõl tájékoztatja
a HM parlamenti államtitkárát, a HM közigazgatási állam-
titkárát, valamint a Honvéd Vezérkar fõnökét.

4. §

(1) A miniszteri biztos a 2. § szerinti feladatainak
ellátása érdekében a HM önálló szervezeti egységeivel
(a továbbiakban: HM szerv) és valamennyi érintett hon-
védségi szervezettel közvetlen – a parlamenti államtitkár
alárendeltségébe tartozó HM szervek vonatkozásában
a parlamenti államtitkár útján történõ – kapcsolattartásra,
egyeztetésre, adat és egyéb információ, illetve irat bekéré-
sére jogosult.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdéstõl eltérõen
az adatbázisok magánszemélyek által is közvetlenül igé-
nyelhetõ tartalmának vagy iratoknak bekérése esetén
a parlamenti államtitkár alárendeltségébe tartozó HM
szervek vonatkozásában a parlamenti államtitkár egyidejû
tájékoztatása mellett jogosult.
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(3) A miniszteri biztos a HM Nemzetközi Együttmûkö-
dési Fõosztályán keresztül együttmûködik a külföldön fel-
lelhetõ katonai sírok és emlékhelyek feltárása, gondozása,
nyilvántartása kapcsán a külföldre akkreditált magyar
katonai attasékkal.

(4) A miniszteri biztos a több HM szerv feladatkörét
érintõ ügyben egyeztetõ értekezletet hívhat össze.

5. §

A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdésében
meghatározott díjazásra és juttatásokra jogosult.

6. § (1) A miniszteri biztos tevékenységének ellátását
– a Ksztv. 38. § (8) bekezdésére figyelemmel – a Miniszteri
Kabinetben önálló szervezeti egységként mûködõ,
a miniszteri biztos által közvetlenül irányított titkárság segíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti titkárság személyi állomá-
nya

a) munkavégzését, szolgálatteljesítését közvetlenül
a miniszteri biztos irányítja, és

b) részére egyéb feladat kizárólag a miniszteri biztos en-
gedélyével adható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti titkárságra a Ksztv. 38. §
(8) bekezdésére figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
46/A. §-át megfelelõen alkalmazni kell.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

8. §

Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló
41/2017. (VIII. 7.) HM utasítás.

Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
16/2018. (VI. 8.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének

módosulásával összefüggõ
egyes szervezési feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a kö-
vetkezõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Ezen utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre,

c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje
szerinti szervezetekre [a továbbiakban az a)–c) pont
együtt: honvédségi szervezetek], továbbá

d) a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó közneve-
lési intézményre
terjed ki.

2. A HM átalakításával összefüggõ feladatok

2. §

(1) A miniszter közvetlen irányítása alatt önálló szer-
vezeti egységként létrehozásra kerül a Nemzetbiztonsági
Iroda.

(2) A HM Miniszteri Kabinet (a továbbiakban: Kabinet)
szervezeti felépítése, létszáma a 4. § (1) bekezdés a) pont-
jában meghatározottak végrehajtása érdekében módosul.

(3) A HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban:
HM KÁT) közvetlen irányítása alól a HM Belsõ Ellenõr-
zési Fõosztály a miniszter közvetlen irányítása alá kerül.

(4) A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság (a továb-
biakban: HM PÁT Titkárság) feladatrendszere, szervezeti
felépítése és létszáma az (5) és (10) bekezdésben, továbbá
a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak végre-
hajtása érdekében módosul.

(5) A HM parlamenti államtitkár (a továbbiakban:
HM PÁT) közvetlen irányítása alatt önálló szervezeti egy-
ségként létrehozásra kerül a Parlamenti Kapcsolatok
Fõosztály.

(6) A HM PÁT irányítása alól a HM Társadalmi Kapcso-
latokat Koordináló Fõosztály (a továbbiakban: HM TKKF)
a HM honvédelmi államtitkár (a továbbiakban: HM HOÁT)
közvetlen irányítása alá kerül.

(7) A HM HOÁT közvetlen irányítása alatt önálló szer-
vezeti egységként létrehozásra kerül a HM Honvédelmi
Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM HOÁT Titkár-
ság). A HM HOÁT Titkárság ellátja a (13) bekezdésben

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 641



nevesített és a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott feladatokat.

(8) A HM TKKF szervezeti felépítése és létszáma mó-
dosul, feladatrendszere kiegészül a 3. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti feladatokkal.

(9) A HM humánpolitikáért felelõs helyettes államtitkár
(a továbbiakban: HM HPHÁT) közvetlen irányítása alatt
nem önálló szervezeti egységként létrehozásra kerül a HM
Humánpolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság
(a továbbiakban: HM HPHÁT Titkárság).

(10) A HM HPHÁT Titkárság ellátja a Honvédelmi
Érdekegyeztetõ Fórum értekezleteinek elõkészítésével és
levezetésével összefüggõ koordinációs és egyeztetési, va-
lamint a Honvédelmi Idõsügyi Munkacsoportról szóló
58/2017. (XI. 9.) HM utasításban meghatározottaktól elté-
rõen a Honvédelmi Idõsügyi Munkacsoport mûködésével
kapcsolatos költségek tervezésével és biztosításával kap-
csolatos feladatokat.

(11) A HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM HPF) szervezeti felépítése és létszáma módosul, fela-
datrendszere kiegészül a 3. § (1) bekezdés b) pontja sze-
rinti feladatokkal, valamint feladatrendszerébõl a doktori
képzés és a tudományos tevékenység elveit, követelmé-
nyeit és a hadtudományi kutatások fõ irányait meghatá-
rozó, valamint az ágazati tudományszervezõ rendszer
mûködtetésével kapcsolatos normatív szabályozást érintõ
feladatok átadásra kerülnek a HM Oktatási, Tudomány-
szervezõ és Kulturális Fõosztály (a továbbiakban:
HM OTKF) részére, ezzel egyidejûleg a HM KÁT közvet-
len irányítása alól a HM HPHÁT közvetlen irányítása alá
kerül.

(12) A HM HPHÁT közvetlen irányítása alatt önálló
szervezeti egységként létrehozásra kerül a HM OTKF,
amelynek feladatrendszerébe kerül a (11) bekezdésben
meghatározott feladatrendszer, valamint a Honvéd Vezér-
kar (a továbbiakban: HVK) Kiképzési és Oktatási Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK KIKOCSF) 3. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti oktatási szakterületet érintõ
feladatrendszere.

(13) A HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelõs Helyet-
tes Államtitkári Titkárság szervezeti felépítése és létszáma
módosul, feladatrendszerébõl a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem (a továbbiakban: NKE) Hadtudományi és Hon-
védtisztképzõ Kar fenntartói irányításával, az NKE Fenn-
tartói Testület mûködését érintõ miniszteri képviselettel
és a miniszter felügyeleti jogával összefüggõ döntés-
elõkészítési, koordinációs és véleményezési feladatok
a HM HOÁT Titkárság feladatrendszerébe kerülnek.

(14) A HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF)
szervezeti felépítése – létszámának változása nélkül – mó-
dosul, és feladatrendszere a kormányzati döntéshozatal
különös hatáskörû politikai döntéshozó fórumainak bõvü-
lésére tekintettel kiegészül az ülésen részt vevõ állami
vezetõ felkészítéséhez kapcsolódó feladatokkal.

(15) A HM Haderõfejlesztési Programok Fõosztály fe-
ladatrendszere racionalizálásra kerül, ezzel egyidejûleg
létszáma módosul.

3. §

(1) A HVK KIKOCSF szervezeti felépítése és létszáma
módosul, kiképzési és felkészítési feladatrendszere átala-
kításra kerül, megnevezése HVK Kiképzési Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK KIKCSF) megnevezésre
módosul, ezzel egyidejûleg feladatrendszerébõl

a) az oktatási szakterületet érintõ, a b)–e) pont hatálya
alá nem tartozó feladatok átadásra kerülnek a HM OTKF
részére,

b) az önkéntes tartalékos rendszer motivációs rendszere
kidolgozásával összefüggõ szabályozási feladatok átadás-
ra kerülnek a HM HPF részére,

c) a honvédelmi neveléssel kapcsolatos feladatok át-
adásra kerülnek a HM TKKF részére,

d) a minõsítõ és a fokozati vizsgával kapcsolatos szak-
mai, valamint a tanfolyamrendszerû felkészítés, képzés
stratégiai szintû elõkészítési, koordinációs feladatai át-
adásra kerülnek a HVK Személyzeti Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK SZCSF) részére, továbbá

e) az önkéntes honvédelmi elõképzéssel kapcsolatos
programfelelõsi feladatok az MH Hadkiegészítõ, Fel-
készítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban:
MH HFKP) feladatrendszerébe kerülnek.

(2) A HVK KIKCSF feladatrendszere kiegészül a 4. §
(3) bekezdése szerinti gyakorlattervezés stratégiai szintû
feladataival.

(3) A HVK SZCSF szervezeti felépítése és létszáma
módosul, feladatrendszere az (1) bekezdés d) pontja sze-
rinti feladatokkal egészül ki.

(4) A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség feladatrend-
szere racionalizálásra kerül, ezzel egyidejûleg létszáma
módosul.

(5) A HVK Logisztikai Csoportfõnökség feladatrendszere
racionalizálásra kerül, ezzel egyidejûleg létszáma módosul.

(6) A HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK HTCSF) feladatrendszere racionalizálásra
kerül, ezzel egyidejûleg létszáma módosul.

(7) A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) feladat-
rendszere racionalizálásra kerül, ezzel egyidejûleg lét-
száma módosul.

4. §

(1) Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD) szervezetébe és feladat-
rendszerébe kerülnek

a) a HM sajtó, média és katonai kommunikációs felada-
tai – ideérve a toborzással összefüggõ, a HM HPHÁT által
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meghatározott médiatámogatási és kommunikációs fel-
adatokat is – és

b) – a HM HOÁT Titkárság szakmai koordinációja mel-
lett – a HM és az MH létrehozásának kiemelt évfordulói és
az MH hadtörténeti jelentõségû feladatai méltó megün-
neplésének, valamint a tárca kiemelt rendezvényeinek elõ-
készítési és lebonyolítási feladatai.

(2) Az MH BHD szervezetében az (1) bekezdés szerint
átvett feladatokat a Kabinet és a HM PÁT Titkárság szer-
vezetébõl átvett osztályszintû szervezeti elemek állomá-
nyából kialakított új szervezeti elemek látják el.

(3) Az MH HFKP szervezeti felépítése és létszáma mó-
dosul, feladatrendszere kiegészül a 3. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti feladatokkal, és ezzel egyidejûleg fel-
adatrendszerébõl a gyakorlattervezéssel összefüggõ stra-
tégiai feladatok a HVK KIKCSF feladatrendszerébe kerül-
nek.

5. §

A miniszter fenntartói irányítása és a HM PÁT szakmai
felügyelete alá tartozó Kratochvil Károly Honvéd Közép-
iskola és Kollégium (a továbbiakban: HKK) a HM HOÁT
szakmai felügyelete alá kerül.

6. §

(1) A HM feladatrendszerének átalakításával a szerve-
zeti struktúra úgy kerül megtervezésre és kialakításra,
hogy a HM létszáma – a miniszter személyét is beleértve –
legfeljebb 815 fõ legyen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten
belül a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó személyi
állomány együttes létszáma legfeljebb 47 fõ. A HM PÁT
közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együt-
tes létszáma legfeljebb 12 fõ. A HM HOÁT közvetlen irá-
nyítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma
legfeljebb 21 fõ. A HM KÁT közvetlen irányítása alá tar-
tozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb
46 fõ. A HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes
államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi állo-
mány együttes létszáma legfeljebb 190 fõ. A HM védelem-
politikáért felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányítá-
sa alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfel-
jebb 52 fõ. A HM védelemgazdaságért felelõs helyettes ál-
lamtitkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi állo-
mány együttes létszáma legfeljebb 127 fõ. A HM HPHÁT
közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együt-
tes létszáma legfeljebb 50 fõ. A HVK együttes létszáma
legfeljebb 269 fõ.

(3) A (2) bekezdésben engedélyezett létszámokat
a HM PÁT-tal, a HM HOÁT-tal, a HM KÁT-tal, a helyet-
tes államtitkárokkal és a Honvéd Vezérkar fõnökével
(a továbbiakban: HVKF) együtt kell érteni.

7. §

(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2018. november 30.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend

szerinti mûködés kezdõnapja: 2018. július 1.
(3) Az átalakítás következtében az esetlegesen kiválók fel-

mentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggésben
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-

vény 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett
állomány rendelkezési állományba helyezésének,

b) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 63. §-a szerint a kormány-
tisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel
történõ megszüntetésének vagy a Kttv. 48. §-a szerinti kine-
vezésmódosítás hatálybalépésének, továbbá

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekez-
dés e) pontja és a Kjt. 30. §-a szerint a közalkalmazott
közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történõ meg-
szüntetésének vagy a Kjt. 30/A. és 30/C. §-a szerinti állás-
felajánlást követõen a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti áthelyezésnek vagy a kinevezés módosítás hatály-
balépésének
legkorábbi idõpontja a (2) bekezdés szerinti új szervezeti
rend szerinti mûködés kezdõnapja, legkésõbbi idõpontja
megegyezik az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
szervezési idõszak utolsó napjával.

3. Mûködési alapokmányok elõkészítése

8. §

(1) A HKK az alapító okirata módosításának (a továb-
biakban: okirat) elõkészítése során a honvédelmi szerve-
zetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól
szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 6/A. §-a alapján
az okiratra vonatkozó javaslat kidolgozását és annak
a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM TKF) részére történõ megküldését az utasítás
hatálybalépését követõ második munkanapig végzi el, azt
követõen az okirat véleményeztetése, pontosítása és jóvá-
hagyásra történõ felterjesztése az utasítás hatálybalépését
követõ ötödik munkanapig történik meg.

(2) A HM TKF a HM Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának kizárólag az utasításban meghatározottak szerinti
módosítását (a továbbiakban: HM SZMSZ-módosítás),
szakmai véleményeztetésre történõ elõkészítését, minisz-
tériumi vezetõi szintû szakmai véleményeztetését és vég-
legesítését, a HM SZMSZ-módosítás miniszter által tör-
ténõ jóváhagyását és megküldését a miniszterelnök részére
a 7. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rend szerinti
mûködés kezdõnapját követõ huszonnyolcadik napig
végzi el.
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9. §

(1) A HM TKF a 2. §-t érintõen a HM KÁT feladatsza-
bása, a 3. §-t érintõen a HVK HTCSF a HVKF feladat-
szabása alapján, egyben a munkaköri jegyzékekrõl,
az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló
13/2014. (II. 14.) HM utasítás (a továbbiakban: 13/2014.
HM utasítás) 12. §-ától eltérõen a HM munkaköri jegyzék
módosítására (a továbbiakban: HM MJHI) vonatkozó
javaslatot az utasítás hatálybalépését követõ ötödik mun-
kanapig készíti elõ, majd a HM TKF és a HVK HTCSF
gondoskodik arról, hogy a HM MJHI egyeztetése, végle-
gesítése és jóváhagyásra történõ felterjesztése, jóváhagyá-
sa és a jóváhagyott helyesbítõ ívek kiadása az utasítás
hatálybalépését követõ tizenkettedik munkanapig megtör-
ténjen.

(2) A HVK HTCSF a HVKF feladatszabása alapján,
egyben a 13/2014. HM utasítás 12. §-ában foglaltaktól el-
térõen az MH BHD állománytáblájának (a továbbiakban:
MH BHD HI) és az MH HFKP állománytáblájának (a to-
vábbiakban: MH HFKP HI) módosítására vonatkozó
javaslatot az utasítás hatálybalépését követõ ötödik mun-
kanapig készíti elõ, majd a HVK HTCSF gondoskodik
arról, hogy az MH BHD HI és az MH HFKP HI egyezte-
tése, véglegesítése és jóváhagyásra történõ felterjesztése,
jóváhagyása és a jóváhagyott helyesbítõ ívek kiadása
az utasítás hatálybalépését követõ tizenkettedik munka-
napig megtörténjen.

(3) A HM MJHI, az MH BHD HI és az MH HFKP HI
a 7. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek meg-
felelõ mûködés kezdõnapján lépnek hatályba.

4. Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Ez az utasítás 2018. december 1-jén hatályát veszti.

(3) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-
sát a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabá-
lyozza, amelyeknek tervezetét a HM TKF fõosztályveze-
tõje az utasítás hatálybalépését követõ kilencedik napig
készíti elõ.

(4) A (3) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés tartalmazza

a) az utasítás szerinti feladatátadások következtében
a munkáltatói jogkörök jogutódlásával, az átadás-átvétel-
kor folyamatban lévõ ügycsoportokkal és az azokhoz kap-
csolódó jogutódlással kapcsolatos szabályokat,

b) a HM új szervezeti rend szerinti mûködésével össze-
függõ közjogi szervezetszabályozó eszközökben megha-
tározottakkal kapcsolatos, azokban nem szabályozott vagy
azoktól eltérõ határidõket és feladatokat és

c) az ezen utasítás hatálya alá tartozó honvédségi szer-
vezeteknek az utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó to-
vábbi szakfeladatait.

(5) Az utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok
átadása következtében szükségessé váló – így különösen
a HM KÁT–HVKF hatáskörét érintõ – belsõ rendelkezé-
sek módosítástervezeteit az azok kidolgozásáért felelõs
honvédségi szervezetek készítik elõ és a (3) bekezdés sze-
rinti HM KÁT–HVKF együttes intézkedés elõkészítése
érdekében az utasítás hatálybalépését követõ ötödik napig
küldik meg a HM TKF fõosztályvezetõje részére.

(6) Az utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok
átadása következtében szükségessé váló közjogi szer-
vezetszabályozó eszközmódosítások tervezeteit a 7. §
(2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ
mûködés kezdõnapjáig az azok kidolgozásáért felelõs
honvédségi szervezetek készítik elõ és küldik meg
a HM JF részére.

Dr. Benkõ Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
26/2018. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Tábori Vezetési és Irányítási Képességek kialakítása
Programot Irányító Munkacsoport felállításáról szóló

81/2014. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(3) bekezdés f) pontja és 11. § (3) bekezdése alapján az
alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A Tábori Vezetési és Irányítási Képességek kialakítása
Programot Irányító Munkacsoport felállításáról szóló
81/2014. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
(a továbbiakban: Intézkedés) 3. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„3. Az MH hosszú távú híradó, informatikai és informá-
cióvédelmi fejlesztési valamint a ZRÍNYI 2026 Honvédel-
mi és Haderõfejlesztési Program hadfelszerelés-fejlesztési
terveivel, továbbá a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési
programok besorolásáról szóló 39/2013. (VII. 25.) HM
utasítással összhangban, a jelenleg meglévõ tábori kom-
munikációs eszközök és rendszerek kiváltása, és új rend-
szerek kifejlesztése érdekében az MH KCEHH Tábori
Rendszer Képességfejlesztése program (a továbbiakban:
Tábori C2 program) és részterületeinek keretében indítandó
fejlesztési feladatok irányítására Program Irányító Munka-
csoportot (a továbbiakban: PIM) hozunk létre.”

2. Az Intézkedés 4. pontja a következõ f) alponttal egé-
szül ki:

(A Tábori C2 Program részterületei)
„f) a ZRÍNYI 2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési

Program keretén belül megvalósítandó hadfelszerelés-fej-
lesztési programok vezetés irányítási képességeinek
kialakítását biztosító projektek.”

3. Az Intézkedés 7. pont a) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A PIM állandó tagjai:)
„a) Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Híradó,

Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HIICSF) szakirányú képviselõi – a tárca

hosszú távú fejlesztési koncepciójával összhangban
a szakirányú híradó, informatikai és információvédelmi
feladatok tekintetében, hadmûveleti követelmények meg-
határozása, a harcászati-mûszaki követelmények jóvá-
hagyása valamint a kialakításra tervezett komplexumok
rendszertechnikai terveinek véleményezése, jóváhagyása
vonatkozásában,”

4. Az Intézkedés 7. pont e) és f) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

(A PIM állandó tagjai:)
„e) az MH LK érintett szakterületeinek képviselõi – mû-

szaki, technikai, és logisztikai ellátási kérdések, üzemben-
tartási, üzemeltetési, javíttatási rendszer elgondolások,
szakmai követelmények kidolgozása, valamint szabvá-
nyosítási, minõségirányítási, termék kodifikációs, minõ-
ségbiztosítási kérdésekben, katonai átvételi és haditechni-
kai ellenõrzõ vizsgálatok, kutatás-fejlesztési feladatok,
vonatkozásában,

f) a HM Védelmi Technológiai Kutató Központ képvi-
selõi kutatás-fejlesztési feladatok vonatkozásában és”

5. Az Intézkedés 7. pontja a következõ g) alponttal egé-
szül ki:

(A PIM állandó tagjai:)
„g) a KNBSZ képviselõje a HM és az MH szakirányú

hadmûveleti követelményeinek és szakmai igényeinek,
feladatainak meghatározása vonatkozásában.”

6. Az Intézkedés 8. és 9. pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„8. A PIM meghívott tagjai lehetnek:
a) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség képviselõje új

eszköztípusok beszerzésének tervezése esetén a hadmûve-
leti alkalmazási követelmények meghatározása vonatko-
zásában,

b) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár szakirányú képviselõi az alkalmazhatóság megíté-
lése, tesztek és csapatpróbák végrehajtásában történõ
részvétel, alkalmazói igények, valamint üzemeltetési,
üzemben tartási igények és tapasztalatok bedolgozása vo-
natkozásában,

c) a HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség mint
a kiképzés, oktatás és felkészítés képesség-összetevõk
szakmai felelõs szervezetének képviselõje,

d) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség mint a szemé-
lyi állomány képesség-összetevõk szakmai felelõs szerve-
zetének képviselõje,

e) a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) szakirányú képviselõi jogi, beszerzés-techni-
kai, kereskedelmi és pénzügyi kérdésekben,
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f) az MH Anyagellátó Raktárbázis képviselõje a fejlesz-
tésekhez kapcsolódó eszköznyilvántartások vonatkozá-
sában,

g) a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó részvénytársaságok – HM ARMCOM Zrt.,
HM ARZENÁL Zrt., HM CURRUS Zrt., HM EI Zrt. –
képviselõi eseti jelleggel a program és a részterületek
rendszerintegrációs és konkrét kivitelezési feladatainak
megvalósítása vonatkozásában.

8a. A PIM munkájában eseti jelleggel meghívás alapján
részt vehet a 8. pontban fel nem sorolt szervezet képviselõ-
je is a PIM vezetõjének döntése és felkérése alapján, ha je-
lenléte segíti a PIM eredményes munkáját.

9. A PIM vezetõjét a HM HFPF fõosztályvezetõje, tag-
jait a delegáló szervezet vezetõje jelöli ki. Az állásfogla-
lásra jogosult munkacsoport tagok kijelölése a HM HFPF
fõosztályvezetõjének kerül megküldésre.”

7. Az Intézkedés 14. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„14. A PIM további kiemelt feladatai:
a) a 4. pontban szereplõ feladatok és az azokhoz kap-

csolódó nem híradó, informatikai és információvédelmi
projektek közötti összhang megteremtése, a rendelkezésre
álló források gazdaságos, optimális, idõbeni felhasználása
céljából,

b) a 4. pontban szereplõ feladatok és az azokhoz kap-
csolódó ZRÍNYI 2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési
Program keretében megvalósuló hadfelszerelés fejlesztési
feladatok közötti összhang megteremtése.”

8. Az Intézkedés 15. pont c) alpontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A PIM részletes feladatai:)
„c) elkészítteti a különbözõ, beszerzésre tervezett hír-

adó, informatikai és információvédelmi eszközök és rend-
szerek harcászati mûszaki követelményeit, melyet jóvá-
hagyásra felterjeszt az elöljáró részére,”

9. Az Intézkedés 19. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„19. A PIM vezetõje az elvégzett munkáról, a döntést
igénylõ kérdésekrõl – a feladatok ismeretében – jelentést
tesz:

a) a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtit-
kár (a továbbiakban: HM VGHÁT) kérésére és egyidejû-
leg tájékoztatja a HVK HIICSF-t valamint a HM Gazda-
sági Tervezési és Szabályozási Fõosztályt is,

b) igény esetén a ZRÍNYI 2026 Honvédelmi és Haderõ-
fejlesztési Program Munkacsoport vezetõjének.”

10. Az Intézkedés 23. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„23. Felkérjük a honvédelmi miniszter tulajdonosi jog-
gyakorlása alá tartozó részvénytársaságok vezérigazgatóit,

hogy képviselõik biztosításával, igény szerint, eseti jelleg-
gel támogassák a PIM munkáját.”

11. Az Intézkedés
a) 4. pont d) alpontjában a „projekt és” szövegrész he-

lyébe a „projekt”
b) 5. pontjában a „HM Hadfelszerelési és Vagyon-

felügyeleti Fõosztály (a továbbiakban: HM HVF) Had-
felszerelés Fejlesztési Osztály” szövegrész helyébe
a „HM Haderõfejlesztési Programok Fõosztály (a továb-
biakban: HM HFPF) Vezetési és Irányítási Rendszerek
Fejlesztési Osztály”,

c) 6. pontjában az „az MH Logisztikai Központ (a to-
vábbiakban: MH LK)” szövegrész helyébe az „a HM
HFPF”,

d) 12. pontjában az „a PIM munkájában résztvevõ szer-
vezetek vezetõjénél közremûködést kezdeményezhet,”
szövegrész helyébe az „a feladatban érintett összes szerv,
szervezet vezetõjénél közremûködést kezdeményezhet
– a szolgálati elöljáró, illetve hivatali felettes egyidejû
tájékoztatása mellett –,”,

e) 15. pont n) alpontjában az „a HM VGH” szövegrész
helyébe az „az MH LK”,

f) 22. pontjában a „HM HVF” szövegrész helyébe
a „HM HFPF”
szöveg lép.

12. Hatályát veszti az Intézkedés 10. pontja.

13. Ez az együttes intézkedés a közzétételét követõ na-
pon lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Dr. Firicz László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett
Szabó István vezérõrnagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnökének
koordinációs helyettese

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
29/2018. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a 2018. évi Red Bull Air Race Világkupa

elõkészítésérõl és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, to-
vábbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
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2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján,
a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, vala-
mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire terjed ki.

2. A 2018. évi Red Bull Air Race Világkupa (a továb-
biakban: RBAR-18 rendezvény) Budapesten megrende-
zésre kerülõ futamát az MH 2018. június 13. és június 28.
között pontonszigetek telepítésével biztosítja.

3. Az MH az RBAR-18 rendezvény 2. pont szerinti biz-
tosítását a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (3) bekezdése
térítés ellenében, az MH és az RBAR-18 rendezvény szer-
vezõje (a továbbiakban: Szervezõ) között kötött megálla-
podásban rögzítetteknek megfelelõen hajtja végre.

4. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred (a to-
vábbiakban: MH 37. mû. e.) az RBAR-18 rendezvény mû-
szaki biztosítása érdekében bruttó 15 millió forint értékben
szolgáltatási szerzõdést köt a Szervezõvel.

2. Az RBAR-18 rendezvény lebonyolításában részt vevõk
feladatai

5. A Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK LOGCSF)

a) koordinálja a logisztikai feladatok biztosítását,
b) megküldi a 17–18. pontok szerint jóváhagyott költ-

ségvetési tervet a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továb-
biakban: HM VGH) részére, mely a 2. pont szerinti feladat
végrehajtásához kapcsolódóan felmerülõ személyi és lo-
gisztikai jellegû kiadásokat tartalmazza, és

c) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP) által a 19. pont szerint felterjesztett kiadá-
sokról szóló elszámolást megküldi a HM VGH részére.

6. Az MH ÖHP
a) megszervezi és végrehajtja az RBAR-18 rendezvény

szárazföldi és vízi biztosítását,

b) saját terve alapján üzemelteti az RBAR-18 rendezvé-
nyen használatra tervezett, felelõsségi körébe tartozó hír-
adó célrendszereket és eszközöket, valamint végrehajtja
ezen eszközök szükség szerinti átcsoportosítását, továbbá
2018. június 7-ig bejelenti az MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD)
részére a központi rendszerek, szolgáltatások és eszközök
használatra vonatkozó igényét,

c) a megadott igények alapján – együttmûködve az MH
Katonai Rendészeti Központtal (a továbbiakban: MH
KRK) – megszervezi és technikai eszközökkel biztosítja
az RBAR-18 rendezvénnyel kapcsolatos szállítmány kísé-
réseket,

d) megküldi a saját szállító- és rakodó eszközeit megha-
ladó képességein felüli igényeit – az MH Logisztikai Köz-
pont (a továbbiakban: MH LK) útján – az MH Katonai
Közlekedési Központ részére,

e) biztosítja az alárendelt katonai szervezetei végrehajtó
állományának egészségügyi ellátását,

f) megküldi az elõzetesen egyeztetett szállás- és belép-
tetési igényét az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kikép-
zõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP), valamint
az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred (a továb-
biakban: MH 1. HTHE) részére,

g) az RBAR-18 rendezvényt követõen a végrehajtásban
részt vett, szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezetekkel együtt feldolgozza a tapasztalatokat, és

h) kijelölt katonai szervezete végrehajtja a pontonszige-
tek telepítését, majd a PMP kompokat – a szükségszerûen
ráépített rögzítések megszüntetése után – az eredeti álla-
potnak megfelelõen visszaveszi,

i) megküldi az MH BHD részére 2018. június 7-ig az
RBAR-18 rendezvényen használatra tervezett, felelõsségi
körébe tartozó híradó célrendszerek híradó tervét, EDR
híradás tervét (MÁTRIX), valamint a vezetés rendjét, és

j) megküldi az MH BHD részére 2018. június 7-ig
az EDR eszközigényét.

7. Az MH HFKP
a) részt vesz az RBAR-18 rendezvénnyel kapcsolatos

tervezési és koordinációs feladatokban,
b) az RBAR-18 rendezvény keretében felveszi a kap-

csolatot a Szervezõvel a katonai életpálya nemzetközi és
hazai szintû népszerûsítése érdekében és az egyeztetett
helyszíneken toborzópontokat telepít,

c) biztosítja a szükséges belsõ szabályozók hozzáférhe-
tõségét a szakmai végrehajtók részére az MH Központi
Doktrinális Adatbázison keresztül,

d) az RBAR-18 rendezvényt követõen feldolgozza a ta-
pasztalatokat,

e) az MH ÖHP igénye alapján biztosítja az MH Altiszti
Akadémia (a továbbiakban: MH AA) szentendrei telep-
helyére átcsoportosított végrehajtó állomány beléptetését
és elhelyezését,
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f) az MH ÖHP igénye alapján biztosítja az MH AA te-
lephelyére átcsoportosított végrehajtó állomány egészség-
ügyi ellátását, és

g) a részére megküldött élelmezési átjelentõknek meg-
felelõen biztosítja az MH AA telephelyére átcsoportosított
a végrehajtó állomány élelmezési ellátását (reggeli, va-
csora).

8. Az MH KRK
a) a megadott igényeknek megfelelõen végrehajtja

a szállítási feladatok katonai rendészeti és forgalomszabá-
lyozási feladatait, és

b) megküldi az MH BHD részére 2018. június 7-ig
a rendezvény rendészeti és forgalomszabályozási felada-
tainak EDR híradás tervét (MÁTRIX).

9. Az MH BHD
a) az MH ÖHP Híradó, Informatikai és Információvé-

delmi Fõnökség szakállományával együttmûködve elké-
szíti az RBAR-18 rendezvény híradó támogatási tervét,
továbbá a felhasználói igényekre figyelemmel biztosítja
a központi híradó szolgáltatásokat és eszközöket az
RBAR-18 rendezvényre,

b) a 7. pont b) alpontja szerinti feladat végrehajtása ér-
dekében a Szervezõvel és az MH HFKP-val egyeztetett
helyszíneken biztosítja a toborzópontokhoz szükséges
infrastruktúrát,

c) ellátópontot telepít és mûködtet az MH 1. HTHE új-
pesti Hadikikötõjében, valamint biztosítja a részére meg-
küldött élelmezési átjelentõknek megfelelõen a végrehajtó
állomány élelmezési és védõitallal történõ ellátását,

d) a megadott igények alapján végrehajtja a katonai
szervezetek hõerõgépeinek hajtóanyag feltöltését, és

e) biztosítja az MH 37. mû. e. személyi állományának,
a végrehajtás helyszínére történõ napi szállítását.

10. Az MH Egészségügyi Központ
a) koordinálja az RBAR-18 rendezvény MH tekinteté-

ben történõ egészségügyi biztosítását együttmûködve az
MH ÖHP, az MH HFKP és az MH BHD egészségügyi
szervezeti elemeivel, valamint az Országos Mentõszolgá-
lattal, és

b) megküldi az MH BHD részére 2018. június 6-ig az
egészségügyi biztosításba bevont szervezetek eszközeinek
EDR híradásra és az Országos Mentõszolgálattal való
együttmûködésre vonatkozó adatait.

11. Az MH LK az MH ÖHP igényének megfelelõen biz-
tosítja

a) az RBAR-18 rendezvény feladataira kijelölt személyi
állomány, technikai eszközök és anyagok szállítását,

b) a szaktechnikai eszközöket és szállító eszközöket,
c) a technikai eszközök üzemanyag szükségletét,
d) az MH 37. mû. e. személyi állomány átcsoportosí-

tását, majd visszacsoportosítását, és

e) a szükséges útvonalengedélyek beszerzését, határ-
idõre történõ kiadását.

3. Az RBAR-18 rendezvényre történõ felkészülés
és a rendezvény zárását követõ feladatok legfontosabb

határidõi

12. A katonai szervezetek híradó igényüket 2018. június
6-ig megküldik az MH BHD részére. Az MH BHD 2018.
június 12-ig az összesített igények alapján, valamint az
MH ÖHP által meghatározott vezetési rendnek megfele-
lõen elkészíti az RBAR-18 rendezvény híradó biztosítási
tervét.

13. A katonai szervezetek a személyi állomány, vala-
mint a technikai eszközök kijelölését és felkészítését
2018. június 8-ig fejezik be.

14. Az RBAR-18 rendezvény lebonyolításához szüksé-
ges technikai és személyi átcsoportosítást az érintett kato-
nai szervezetek 2018. június 12-ig hajtják végre az MH
Hadikikötõbe és az MH AA Szentendre elhelyezési körle-
tébe elhelyezési körletébe.

15. A katonai szervezetek a végrehajtás és bontás fel-
adatait 2018. június 29-ig teljesítik.

16. A visszacsoportosítást a további várható feladatok
figyelembevételével az MH ÖHP önállóan végzi.

4. Pénzügyi és számviteli feladatok

17. A rendezvény lebonyolításában résztvevõ katonai
szervezetek – logisztikai és pénzügyi számviteli ellátási
utaltság esetén az ellátó katonai szervezet szakszolgálati
vezetõjével együttmûködve – költségvetési és logisztikai-
biztosítási terveiket és az ezek alapján – a HM Egységes
Számviteli Politikája Önköltség-számítási Szabályzata
szerint összeállított költségtervüket a közvetlen elöljáró-
juk részére 2018. június 7-ig küldik meg.

18. Az MH ÖHP, az MH LK és az MH HFKP a felül-
vizsgált és katonai szervezetenként kimutatott és összesí-
tett költségvetési és logisztikai-biztosítási terveket jóváha-
gyás céljából a HVK LOGCSF részére 2018. június 7-ig
küldi meg.

19. Az RBAR-18 rendezvénnyel kapcsolatos kiadásaik
szükséges mértékû és indokolt visszapótlása érdekében
az érintett költségviselõ katonai szervezetek adatszolgálta-
tásaikat, a rendezvény befejezését követõ 15. napig meg-
küldik a közvetlen elöljáróik részére. Az így megküldött
adatszolgáltatásokat – azok felülvizsgálatát követõen –
az elöljáró szervezetek megküldik a HVK LOGCSF útján
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a HM VGH részére. Az elszámolás részletesen tartalmazza
a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadásokat, ide
értve a természetbeli ellátás keretében felhasznált készle-
teket is, így különösen a hajtóanyag felhasználást.

20. A feladat-végrehajtással kapcsolatos kiadásaikat és
bevételeiket a katonai szervezetek a 741 és 841 címrend-
kódokon számolják el.

5. Záró rendelkezés

21. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba*, és 2018. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Kádár Pál s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyettes helyett:
Dr. Böröndi Gábor vezérõrnagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnökének
koordinációs helyettese

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2018. június 8.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
183/2018. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a helyõrségi, a katonai rendészeti, a komendáns

és az õrzés-védelmi feladatok irányításának,
ellátásának és ellenõrzésének rendjérõl szóló

32/2016. (HK 5. ) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, to-
vábbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján
– figyelemmel a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályza-
tának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30) HM rendeletre –
az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A helyõrségi, a katonai rendészeti, a komendáns és
az õrzés-védelmi feladatok irányításának, ellátásának és

ellenõrzésének rendjérõl szóló 32/2016. (HK 5. ) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: Együttes in-
tézkedés) a következõ 2/A. és 2/B. ponttal egészül ki:

„2/A. A helyõrségek kategóriába sorolása a következõ:
a) I. kategória: önálló lakásgazdálkodást folytató vagy

kegyeleti körlettel rendelkezõ helyõrség,
b) II. kategória: az I. kategóriába nem sorolt helyõrség.
2/B. Az I. és II. kategóriába sorolt helyõrségek felsoro-

lását a 2. melléklet tartalmazza.”

2. Az Együttes intézkedés 19. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„19. A HVK HDMCSF az I. kategóriás helyõrségek el-
lenõrzésére éves ellenõrzési tervet készít, melyet a tárgyév
január 31-ig felterjeszt a HVKF-nek jóváhagyásra.”

3. Az Együttes intézkedés 23. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„23. A helyõrség-parancsnokságok az elõzõ éves fel-
adataikról jelentést terjesztenek fel – a kiadott szinopszis
alapján – a tárgyévet követõ év február 15-ig a HVK
HDMCSF részére. A HVK HDMCSF az általa végrehaj-
tott ellenõrzések, valamint a helyõrség-parancsnokságok
által felterjesztett jelentések alapján, összefoglaló jelentést
készít és terjeszt fel a tárgyévet követõ év március 1-jéig
a HVKF részére.”

4. Az Együttes intézkedés 33. pont b) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(33. Jelentések rendje:)
„b) Az MH KRK központparancsnok a kitûzött katonai

rendészeti tevékenység hazai és nemzetközi szerepvállalás
során elérendõ céljainak idõarányos teljesítésérõl, vala-
mint a katonai rendészeti ellenõrzések és intézkedések
tapasztalatairól minden hónap 5-ig jelentést terjeszt fel
a HVK HDMCSF csoportfõnöke részére, az éves és havi
munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok meg-
valósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatok-
ról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás 14/A. §-ban foglal-
taknak megfelelõen.”

5. Az Együttes intézkedés a következõ 38/A. ponttal
egészül ki:

„38/A. A kirendelt katonai rendész járõr a Magyar Hon-
védség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló
24/2005. (VI. 30) HM rendelet Melléklet 546. pont b) és
c) alpontja szerinti gépjármû-baleset helyszínén (a továb-
biakban: baleset) végrehajtja a baleset helyszíni szemléjét,
rögzíti az adatokat, majd elkészíti az „Adatszolgáltatás
a bekövetkezett gépjármû-balesetrõl” jelentést, melyet
24 órán belül, elektronikus úton és formában megküld
az MH Anyagellátó Raktár Bázis Közlekedésbiztonsági
Alosztály (a továbbiakban: MH ARB KBALO) részére
további ügyintézés céljából. Az elkészített „gépjármû-
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baleseti adatközlõ lap” (a továbbiakban: adatközlõ) 3 pél-
dányából az egyik példányt gyûjtõzi, a másik két példányt
pedig elektronikus úton megküldi a balesetben érintett
gépjármû-technikai eszköz (a továbbiakban: gépjármû) ál-
lomány illetékes parancsnoka részére.

Amennyiben a balesetben érintett gépjármû és a gép-
jármûvezetõ nem azonos katonai szervezethez tartozik,
a gépjármû állomány illetékes parancsnoka a baleset során
keletkezett kár összegérõl tájékoztatja a gépjármûvezetõ
állomány illetékes parancsnokát, aki a felelõsség kivizsgá-
lását kezdeményezi. A kivizsgálás eredményét rögzíti az
adatközlõn, majd azt megküldi, az MH ARB KBALO ré-
szére.”

6. Az Együttes intézkedés 41. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„41. A katonai rendész járõrt a bekövetkezett baleset
esetén az MH Központi Ügyelet (a továbbiakban: KÜ),
az MH BHD Összevont Laktanya Ügyeleti szolgálat kato-
nai rendészeti feladatokért felelõs helyettese, az MH KRK
központparancsnoka, az MH KRK központparancsnok-
helyettese, az MH KRK törzsfõnöke, az MH KRK Ügyele-
tes parancsnoka, valamint az MH KRK alkalmazási körzet
csoportparancsnoka rendelheti ki.”

7. Az Együttes intézkedés 46. pont a) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(Az õrzés-védelemmel kapcsolatos éves ellenõrzéseket
úgy kell tervezni, hogy a katonai õrségek, fegyveres biz-
tonsági õrségek és a fegyveres vagy fegyver nélküli va-
gyonõrségek 10%-a a HVK HDMCSF által kerüljön ellen-
õrzésre. A katonai õrségek, fegyveres biztonsági õrségek
és a fegyveres vagyonõrségek, valamint az õrzött objektu-
mok kétévente kerülnek ellenõrzésre)

„a) az MH ÖHP, az MH Hadkiegészítõ, Kiképzõ és
Felkészítõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP),
az MH LK, az MH Egészségügyi Központ (a továbbiak-
ban: MH EK),”

8. Az Együttes intézkedés 46. pont b) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(Az õrzés-védelemmel kapcsolatos éves ellenõrzéseket
úgy kell tervezni, hogy a katonai õrségek, fegyveres biz-
tonsági õrségek és a fegyveres vagy fegyver nélküli va-
gyonõrségek 10%-a a HVK HDMCSF által kerüljön ellen-
õrzésre. A katonai õrségek, fegyveres biztonsági õrségek
és a fegyveres vagyonõrségek, valamint az õrzött objektu-
mok kétévente kerülnek ellenõrzésre)

„b) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek,”

9. Az Együttes intézkedés 47. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„47. Azon szervezetek parancsnokai, melyek õrzött ob-
jektummal rendelkeznek, negyedévente felülvizsgálják
az elhelyezési utaltságukba tartozó objektumok õrzésvé-
delmével kapcsolatos rendszabályokat és ellenõrzik azok
érvényesülését. Az ellenõrzés tapasztalatairól jegyzõ-
könyvet kell készíteni.”

10. Az Együttes intézkedés 51. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„51. Az MH ÖHP, az MH HFKP, az MH LK az aláren-
delt szervezetei õrzés-védelme ellenõrzésére éves tervet
készít, melynek egy példányát tájékoztatásul megküldi
a HVK HDMCSF-re minden év január 15-ig.”

11. Az Együttes intézkedés 53. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„53. A 46. pontban meghatározott szervezetek, melyek
õrzött objektummal rendelkeznek, minden év január 15-ig
terjesztik fel a HVK HDMCSF-re az alárendelt, illetve
õrzött objektumok õrzés-védelmének korszerûsítésére
vonatkozó javaslataikat, a következõ évre vonatkozó költ-
ségigénnyel együtt. A jelentés részeként felterjesztik az
elmúlt évre meghatározott, vagy terven felüli technikai
õrzésvédelmi rendszerkorszerûsítési, fejlesztési és létesí-
tési feladatok, továbbá a felmerült hibaelhárítási és kar-
bantartási feladatok végrehajtását.”

12. Az Együttes intézkedés 54. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„54. A HVK HDMCSF a beérkezett javaslatokat figye-
lembe véve, a rendelkezésre álló költségvetési keretek
alapján – az illetékes HM szervezetekkel és katonai szer-
vezetekkel történõ egyeztetést követõen – a HVK Híradó,
Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK HIICSF) együttmûködésével elõ-
készíti az õrzött objektumokra vonatkozó élõerõs védelem
és technikai õrzés-védelmi rendszerek mûködtetési és fej-
lesztési tervét, melyet minden év február 15-ig terjeszt fel
jóváhagyásra a HVKF részére. A tervnek tartalmaznia kell
a technikai õrzés-védelmi rendszerek hibaelhárításához,
valamint az új rendszerek kiépítéséhez szükséges nagy-
bani fedezetigényt és a szolgáltatásként megvásárolt élõ-
erõs õrségek prognosztizált költségeit.”

13. Az Együttes intézkedés 58. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„58. A HVK HDMCSF a katonai szervezetek jelentése,
valamint a saját ellenõrzései és tapasztalatai alapján az
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elmúlt évre meghatározott, vagy terven felüli technikai
õrzésvédelmi rendszerkorszerûsítési, fejlesztési és létesí-
tési feladatok, továbbá a felmerült hibaelhárítási és kar-
bantartási feladatok végrehajtásáról összefoglaló jelentést
készít, melyet minden év január 31-ig terjeszt fel a HVKF
részére.”

14. Az Együttes intézkedés 11. pontjában a „MH Kato-
nai Rendészeti Központ (a továbbiakban: MH KRK) pa-
rancsnokától” szövegrész helyébe a „MH Katonai Rendé-
szeti Központ (a továbbiakban: MH KRK) központ-
parancsnokától” szöveg lép.

15. Az Együttes intézkedés 25. pontjában a „felügyele-
tet gyakorol a katonai rendészeti tevékenység végzésére
kijelölt katonai szervezetek katonai rendészeti tevékeny-
séget érintõen” szövegrész helyébe a „felügyeletet gyako-
rol a katonai rendészeti tevékenység végzésére kijelölt
katonai szervezetek katonai rendészeti tevékenységét érin-
tõen” rendelkezés lép.

16. Az Együttes intézkedés 29. pont a) alpontjában
a „MH KRK parancsnok” szövegrész helyébe az „MH
KRK központparancsnok” szöveg lép.

17. Az Együttes intézkedés 29. pont b) alpontjában 30.,
32. pontjában valamint 33. pont c) alpontjában az „MH
KRK parancsnoka” szövegrész helyébe az „MH KRK
központparancsnoka” szöveg lép.

18. Az Együttes intézkedés 34. pontjában az „éves fel-
készítési tervét február 1-ig” szövegrész helyébe a „felké-
szítési tervét a felkészítést megelõzõen 3 héttel” szöveg
lép.

19. Az Együttes intézkedés ezen intézkedés 1. mellék-
lete szerinti 2. melléklettel egészül ki.

20. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba*, egyidejûleg hatályát veszti.

21. Hatályát veszti
a) a helyõrségek kategóriába sorolásáról és a helyõrség-

parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási
díjáról szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézke-
dés, és

b) az Együttes intézkedés 18., 21., 22. pontja, 33. pont
d) alpontja.

Dr. Kádár Pál s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Korom Ferenc s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2018. május 29.

1. melléklet a 183/2018. (HK 6.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez

„2. melléklet a 32/2016. (HK 5.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez

A helyõrségek kategóriába sorolása

a) I. kategóriába sorolt helyõrségek:
1. Budapest
2. Debrecen
3. Hódmezõvásárhely
4. Gyõr
5. Kaposvár
6. Kecskemét
7. Pápa
8. Pusztavacs
9. Szentes

10. Szentendre
11. Székesfehérvár
12. Szolnok
13. Tata
14. Veszprém
15. Tápiószecsõ

b) II. kategóriába sorolt helyõrségek:
1. Balatonakarattya
2. Bánkút (Miskolc)
3. Békéscsaba
4. Gödöllõ
5. Juta
6. Medina
7. Nyírtelek
8. Várpalota
9. Táborfalva”

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
M/2/2018. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az Ország Fegyveres Védelmének Terve,

a Magyar Honvédség Hadrendje és Készenlét
Fokozása Rendszere, valamint a Honvédelmi Ágazati
Döntési Rendszer felülvizsgálatáról és átdolgozásáról

szóló M/9/2017. (HK 1/2018.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

9/2018. (HK 6.) HM VGHÁT
szakutasítása

NATO egységesítési egyezmények
nemzeti elfogadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, és
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
8. § (3) bekezdése alapján a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetekre, és a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. STANAG 1135 ED 6 – INTERCHANGEABI-
LITY OF FUELS, LUBRICANTS AND ASSO-
CIATED PRODUCTS USED BY THE ARMED
FORCES OF THE NORTH ATLANTIC TREATY
ORGANIZATION / Az Észak-atlanti Szerzõdés nemze-
teinek fegyveres erõi által alkalmazott hajtóanyagok, ke-
nõanyagok és járulékos termékek csereszabatossága címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF);

b) témakezelõ: az MH Logisztikai Központ (a további-
akban: MH LK);

c) a bevezetés idõpontja: 2018. június 1.; és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerül bevezetésre HM védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkári (a továbbiakban: HM VGHÁT)
szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelem-
ben.

3. STANAG 3454 ED 6 – GROUND RECHARGING
OF AIRCRAFT MAIN BATTERIES / A repülõgép
akkumulátorok földi töltése címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetés-
sel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerül bevezetésre

HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes
terjedelemben.

4. STANAG 3784 ED 6 – TECHNICAL GUIDANCE
FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF
AVIATION AND GROUND FUEL INSTALLA-
TIONS ON NATO AIRFIELDS / Mûszaki útmutató
a NATO repülõterek szárazföldi és repülõüzemanyag léte-
sítményinek tervezéséhez és kivitelezéséhez címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH LK;
c) a bevezetés idõpontja: 2018. június 1.; és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

5. STANAG 3943 ED 3 – PHYSIOLOGICAL
REQUIREMENTS FOR AIRCREW CBRN DE-
FENCE ASSEMBLIES USED IN FLIGHT/ A repülõ
személyzete által használt ABV védõeszközök fiziológiai
követelményei címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a követ-
kezõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK LOGCSF;
b) témakezelõ: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerül bevezetésre
HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes
terjedelemben.

6. STANAG 4107 ED 10 – MUTUAL ACCEP-
TANCE OF GOVERNMENT QUALITY ASSU-
RANCE AND USAGE OF THE ALLIED QUALITY
ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP) / Kormány-
zati minõségbiztosítás és a szövetséges minõségbiztosítási
kiadványok (AQAP) használatának kölcsönös elfogadása
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH LK;
b) témakezelõ: az MH LK Technológiai Igazgatóság,

Átvételi Osztály;
c) a bevezetés idõpontja: 2018. június 1.; és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi és a légierõ haderõ-
nemnél kerül bevezetésre HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

7. STANAG 4184 ED 3 – MICROWAVE LANDING
SYSTEM (MLS) / Mikrohullámú leszállító rendszer
(MLS) címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti el-
fogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK Híradó, Informatikai és Információ-
védelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF).
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8. STANAG 4198 ED 1 – PARAMETERS AND
CODING CHARACTERISTICS THAT MUST BE
COMMON TO ASSURE INTEROPERABILITY OF
2400 BPS LINEAR PREDICTIVE ENCODED
DIGITAL SPEEC / A 2400 bps sebességû lineáris pre-
diktív kódolású digitális beszéd átvitelt alkalmazó eszkö-
zök együttmûködésének biztosításához szükséges modu-
lációs és kódolási jellemzõk címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetés-
sel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol
nyelven, teljes terjedelemben.

9. STANAG 4213 ED 3 – THE NATO
MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATE-
WAY – CIRCUIT SWITCHED DATA TRANSMIS-
SION STANDARDS / A NATO többcsatornás digitális
átjáró – vonalkapcsolt adatátviteli elõírások címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az
MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

10. STANAG 4233 ED 1 – EXTREMELY HIGH
FREQUENCY (EHF) MILITARY SATELLITE
COMMUNICATIONS (MILSATCOM) INTEROPE-
RABILITY STANDARDS FOR LOW DATA RATE
SERVICE / Extrém magas frekvenciájú (EHF) katonai
mûholdas kommunikációs (MILSATCOM) együttmûkö-
dési elõírások alacsony adatsebességû szolgáltatásokhoz
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadás-
ra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

11. STANAG 4290 ED 2 – STANDARD FOR
OPTICAL CONNECTOR MEDIUM AND HIGH
RATE MILITARY TACTICAL LINK / Optikai csatla-
kozó szabvány közepes és nagysebességû tábori rendsze-
rek összekapcsolására címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel és
fenntartással a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, az alábbi fenntartással: Cél az AnnexB-ben foglaltak
teljesítése.

12. STANAG 4292 ED 2 – STANDARDS TO
ACHIEVE COMMUNICATION BETWEEN SINGLE
CHANNEL TACTICAL COMBAT NET RADIO
EQUIPMENT AND FREQUENCY HOPPING

RADIOS OPERATING IN THE SAME VHF (30-108
MHz) BAND / VHF (30-108 MHz) sávban üzemelõ egy-
csatornás és frekvencia-ugratásos taktikai rádióhálók közti
kommunikáció szabvány címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetés-
sel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol
nyelven, teljes terjedelemben.

13. STANAG 4376 ED 1 – SUPER HIGH
FREQUENCY (SHF) MILITARY SATELLITE
COMMUNICATION (MILSATCOM) JAM- RESIS-
TANT MODEM / Szupermagas (SHF) frekvenciájú ka-
tonai mûhold-kommunikáció zavarásvédett modem szab-
vány címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfo-
gadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

14. STANAG 4415 ED 2 – CHARATERISTICS OF
A ROBUST, NON-HOPPING, SERIAL TONE
MODULATOR/DEMODULATOR FOR SEVERELY
DEGRADED HF RADIO LINKS / Robosztus, nem frek-
vencia-ugratásos, soros hangmodulátor/demodulátor jel-
lemzõk, igen rossz minõségû rövidhullámú (HF) rádiócsa-
tornákhoz címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk
szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol
nyelven, teljes terjedelemben.

15. STANAG 4448 ED 1 – TECHNICAL
STANDARDS FOR NON-SECURE VOICE INTER-
OPERABILITY OF VERY HIGH FREQUENCY
(VHF) COMBAT NET RADIOS (CNR) BY USE OF
COMMON INTERFACE RADIO ADAPTER DE-
VICES / Közös rádió-interfész adapter eszközök, VHF
sávban nyílt hang üzemmódban üzemelõ harcászati rádiók
együttmûködéséhez címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel
a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 653



16. STANAG 4449 ED 1 – VOICE AND DATA
INTERFACE BETWEEN SECURE VHF EPM COM-
BAT NET RADIOS / Hang- és adatinterfész minõsített
üzemmódú VHF EPM rádiók részére címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH rész-
vétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

17. STANAG 4455 ED 2 – STANDARDIZATION
OF A VME BUS FOR USE IN TACTICAL LAND
VEHICLES / A VME busz harcászati jármûvekben tör-
ténõ használatához szükséges elõírások címû NATO egy-
ségesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH
részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

18. STANAG 4484 ED 3 – OVERALL SUPER
HIGH FREQUENCY (SHF) MILITARY SATEL-
LITE COMMUNICATIONS (MILSATCOM)
INTEROPERABILITY STANDARDS / A szupermagas
frekvenciájú (SHF) katonai mûhold-kommunikáció átfogó
együttmûködési elõírásai címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele
nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

19. STANAG 4485 ED 2 – SHF MILSATCOM
NON-EPM MODEM FOR SERVICES CONFOR-
MING TO CLASSA OF STANAG 4484 / A szuper-
magas frekvenciájú (SHF) katonai mûhold-kommunikáció
STANAG 4484 Class A szerinti szolgáltatásainak
NON-EPM modeme címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

20. STANAG 4486 ED 4 – SUPER HIGH
FREQUENCY (SHF) MILITARY SATELLITE
COMMUNICATIONS (SATCOM) FREQUENCY
DIVISION MULTIPLE ACCESS (FDMA) NON-EPM
(NONEPM) MODEM FOR SERVICES CON-
FORMING TO CLASS-B OF STANAG 4484 / A szu-
permagas frekvenciájú (SHF) katonai mûhold-kommuni-
káció STANAG 4484 Class B szerinti szolgáltatásainak
NON-EPM, FDMA modeme címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele
nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

21. STANAG 4522 ED 1 – EHF MILSATCOM
INTEROPERABILITY STANDARDS FOR MEDIUM
DATA RATE SERVICES / Extrém magas frekvenciájú
(EHF) katonai mûhold-kommunikációs együttmûködési
elõírások közepes adatsebességû szolgáltatásokhoz címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

22. STANAG 4591 ED 1 – THE 600 BIT/S, 1200
BIT/S AND 2400 BIT/S NATO INTEROPERABLE
NARROW BAND VOICE CODER / NATO interopera-
bilitási 600, 1200 és 2400 bit/s sebességû, keskenysávú
beszédkódolási szabvány címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetés-
sel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

23. STANAG 4592 ED 1 (Ratification Draft) – THE
NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL
GATEWAYS – MILITARY MESSAGE HANDLIN /
NATO többcsatornás tábori digitális gatewayek – katonai
üzenet kezelés címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a követ-
kezõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

24. STANAG 4606 ED 3 – SUPER HIGH
FREQUENCY (SHF) MEDIUM DATA RATE (MDR)
MILITARY SATELLITE COMMUNICATIONS
(MILSATCOM) JAM-RESISTANT MODEM
INTEROPERABILITY STANDARDS / Szupermagas
frekvenciájú (SHF), közepes adatsebességû katonai mû-
hold-kommunikáció zavarvédett modemének együtt-
mûködési elõírásai címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

25. STANAG 4637 ED 1 – TACTICAL COMMU-
NICATIONS (TACOMS) PHASE 1 – HEAD STANAG
/ Harcászati kommunikáció (TACOMS) – bevezetõ
STANAG címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk sze-
rint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

26. STANAG 4639 ED 1 – TACOMS INTERFACES /
Harcászati kommunikáció (TACOMS) – interfészek címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF és
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c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

27. STANAG 4640 ED 1 – TACOMS LOW LAYERS
SPECIFICATIONS / Harcászati kommunikáció (TA-
COMS) – alsó rétegek elõírásai címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetés-
sel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

28. STANAG 4643 ED 1 – TACOMS CONNEC-
TION ORIENTED NETWORK PROTOCOLS / Har-
cászati kommunikáció (TACOMS) – kapcsolat alapú
hálózati protokollok címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel
a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

29. STANAG 4644 ED 1 – TACOMS CONNEC-
TION LESS NETWORK PROTOCOLS / Harcászati
kommunikáció (TACOMS) – kapcsolat nélküli hálózati
protokollok címû NATO egységesítési egyezmény nem-
zeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk
szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

30. STANAG 4646 ED 1 – TACOMS MANAGE-
MENT PROTOCOLS / Harcászati kommunikáció (TA-
COMS) – menedzsment protokollok címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni
bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

31. STANAG 4647 ED 1 – TACOMS GATEWAY
PROTOCOLS / Harcászati kommunikáció (TACOMS) –

Gateway protokollok címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel
a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

32. STANAG 4677 ED 1 – DISMOUNTED
SOLDIER SYSTEMS STANDARDS AND PROTO-
COLS FOR COMMAND, CONTROL, COMMUNI-
CATIONS AND COMPUTERS (C4) INTEROPERA-
BILITY (DSS C4 INTEROPERABILITY) / Gyalogos
katona személyi rendszerek vezetés, irányítási, kommuni-
kációs és számítógépes együttmûködési elõírások és pro-
tokollok (DSS C4 együttmûködés) címû NATO egysége-
sítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni be-
vezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

33. STANAG 4695 ED 1 – ELECTRICAL INTER-
FACE SPECIFICATIONS FOR DISMOUNTED
SOLDIER SYSTEMS (DSS) LEVEL 2 POWER
INTEROPERABILITY / Gyalogos (jármûrõl szállt)
katona elektromos felszereléseinek energiaforrásra vonat-
kozó – 2. szintû – interfész elõírások címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni
bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol
nyelven, teljes terjedelemben.

34. STANAG 4705 ED 1 – INTERNATIONAL
NETWORK NUMBERING FOR COMMUNICA-
TIONS SYSTEMS IN USE IN NATO / Kommunikációs
(távhívó) rendszerek számképzési rendszere a NATO által
használt nemzetközi hálózatok esetében címû NATO egy-
ségesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni
bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi és a légierõ haderõ-
nemnél kerül bevezetésre HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.
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35. STANAG 5046 ED 4 – THE NATO MILITARY
COMMUNICATIONS DIRECTORY SYSTEM /
NATO katonai kommunikáció névjegyzék rendszer címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi és a légierõ haderõ-
nemnél kerül bevezetésre HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

36. STANAG 5066 ED 3 – PROFILE FOR HIGH
FREQUENCY (HF) RADIO DATA COMMUNICA-
TIONS / Rövid hullámú (HF) rádió adatkommunikációs
jellemzõk címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk
szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol
nyelven, teljes terjedelemben.

37. STANAG 5067 ED 1 – STANDARD FOR
INTERCONNECTION OF IPv4 NETWORKS AT
MISSION SECRET AND UNCLASSIFIED SECU-
RITY LEVELS / IPv4 alapú hálózatok összekapcsolásá-
nak szabványai „Mission Secret“ és nyílt minõsítési szin-
teken címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfo-
gadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

38. STANAG 5067 ED 2 RD- STANDARD FOR
INTERCONNECTION OF IPv4 and IPv6 NET-
WORKS AT MISSION SECRET AND UNCLASSI-
FIED SECURITY LEVELS – AComP-5067 EDITION
A / IPv4 és IPv6 alapú hálózatok összekapcsolásának
szabványai „Mission Secret“ és nyílt minõsítési szinteken
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadás-
ra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerül be-
vezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol
nyelven, teljes terjedelemben.

39. STANAG 5524 ED 2 – NATO INTEROPE-
RABILITY STANDARDS AND PROFILES (NISP) /
NATO együttmûködési elõírások és profilok címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõ-
beni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi és a légierõ haderõ-
nemnél kerül bevezetésre HM VGHÁT szakutasítással,
eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.

40. STANAG 7073 ED 2 – CONNECTORS FOR
AIRCRAFT ELECTRICAL SERVICING POWER /
Repülõgép-csatlakozók a földi kiszolgáló eszközökhöz
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF; és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerül bevezetésre
HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes
terjedelemben.

41. STANAG 7102 ED 4 – ENVIRONMENTAL
PROTECTION HANDLING REQUIREMENTS FOR
PETROLEUM HANDLING FACILITIES AND
EQUIPMENT / Üzemanyagkezelõ létesítmények és be-
rendezések környezetvédelmi követelményei címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK HIICSF;
b) témakezelõ: a HVK HIICSF;
c) a bevezetés idõpontja: 2018. május 1.; és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnemnél ke-
rül bevezetésre HM VGHÁT szakutasítással, eredeti angol
nyelven, teljes terjedelemben.

42. STANAG 7221 ED 1 – BROADBAND
REALTIME DATA BUS (B-RTDB) – AAVSP-02 / Szé-
lessávú valós idejû adatbusz (B-RTDB) – AAVSP-02
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadás-
ra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: a HVK HIICSF

43. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép
hatályba.

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
170/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Honvéd Vezérkar fõnökének koordinációs

helyettese feladatainak átadás-átvételével kapcsolatos
feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
171/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a 2018 május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról szóló 118/2018. (HK 5.) HKVF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
173/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2018. május havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

119/2018. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
174/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2018. június havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
181/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség,

csoportfõnök (HVKF mûveleti helyettes) feladatainak
átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról*

* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
184/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a 2018 június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat

ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
189/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a NATO Erõket Integráló Elem parancsnoki beosztás

átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
192/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központban szolgálatot ellátó

személyek kijelölésérõl szóló 28/2018. (HK 2.) HVKF
parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
193/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2018. június havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

174/2018 (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
206/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2018. július

hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek
szolgálatvezénylésérõl*

* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
207/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a 42. CISM Ejtõernyõs Világbajnokság

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/3/2018. (HK 6.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség átfogó képességfelmérése

végrehajtásáról*

* A parancsokat az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
168/2018. (HK 6.) HVKF

intézkedése
a balatoni tûzszerész feladatok biztosításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
182/2018. (HK 6.) HVKF

intézkedése
a rövidített alapkiképzés tervezésérõl, szervezésérõl,

végrehajtásáról és elfogadásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
210/2018. (HK 6.) HVKF

intézkedése
a tûzoltó katonák képzésének és kiképzésének

tervezésérõl, szervezésérõl és az ezzel kapcsolatos
jelentések rendjérõl**

** Az intézkedéseket az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
185/2018. (HK 6.) HVKF

szakutasítása
a „Honvédelmi tábor kézikönyv” címû fõnökségi

kiadvány kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetekre és a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás-
ban foglaltak végrehajtását.

3. A szakutasítás mellékleteként kiadom a „Honvédelmi
tábor kézikönyv” (a továbbiakban: kézikönyv) címû fõ-
nökségi kiadványt, amelyet az érintettek külön kapnak
meg.

4. A kézikönyv egy elektronikus példányát az MH Had-
kiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság elérhetõ-
vé teszi az MH Központi Doktrinális Adatbázisban.

5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
194/2018. (HK 6.) HVKF

szakutasítása
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
Támogatás Doktrína 3. kiadás felülvizsgálatáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Hon-
védség szabványosítási, doktrinális és terminológiai tevé-
kenységének részletes szabályozásáról szóló 104/2016.
(HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 3. mellék-
letében foglaltakra, a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
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Logisztikai Támogatás Doktrína 3. kiadás [a továbbiakban
kódszám szerint: MH LOGD 4 (3)] felülvizsgálatáról
az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tar-
tozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) katonai szervezeteire.

2. Az MH LOGD 4 (3) felülvizsgálata érdekében a Hon-
véd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK LOGCSF) vezetésével Doktrína Kidolgozó
Munkacsoportot (a továbbiakban: DKM) hozok létre.

3. A DKM vezetõje: a HVK LOGCSF csoportfõnöke.

4. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Hadkiegé-
szítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH HFKP) Doktrinális és Szabályfejlesztési Osztály
(a továbbiakban: DSZO) osztályvezetõje.

5. Tagjai:
a) a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály,
b) a HM Védelemgazdasági Hivatal,
c) a HVK LOGCSF,
d) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
e) az MH Logisztikai Központ,
f) az MH HFKP DSZO,
g) az MH HFKP Logisztikai Osztály,
h) az MH HFKP Katonai Igazgatási Osztály, és
i) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és

Honvédtisztképzõ Kar Katonai Logisztikai Intézet Mûve-
leti Logisztikai Tanszék
kijelölt személyi állománya.

6. Az MH HFKP DSZO osztályvezetõje készítse el
a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály fõosztályvezetõjének,
a HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatójának, vala-
mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának szóló,
a Honvéd Vezérkar Fõnök Helyettese által aláírt felkérést
a munkacsoport tevékenységében történõ közremûködésre.

7. A DKM a kidolgozói szakasz feladatainak befejezése
után megszûnik, a további tevékenységeket az MH HFKP
DSZO hajtja végre.

8. A kiadvány kidolgozásának fõbb szakaszai:
a) Alakuló munkacsoport ülés megtartása: 2018. 07.;
b) A doktrína aktualizált szinopszisának felterjesztése

jóváhagyásra: 2018. 11.;
c) A doktrína módosítás elsõ tervezetének elkészítése:

2019. 03.;

d) Az elsõ tervezet véleményeztetése: 2019. 03. (MH
Szabványosítási és Doktrinális Tanács (a továbbiakban:
MH SZDT) ülés);

e) A második tervezet elkészítése és véleményezése:
2019. 06.;

f) A végleges változat elfogadása: 2019. 07. (MH SZDT
ülés);

g) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:
2019. 08.;

h) A doktrínát hatályba léptetõ HVKF szakutasítás ki-
adása: 2019. 09.;

i) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása: 2019.
10.;

9. A DKM végezze el az elemzõ és értékelõ munkát
a következõ pontokban foglaltak szerint:

a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Logisztikai Támogatás Doktrína 3.1. kiadás

b) A kiadvány kódszáma: LOGD 4 (3.1.)
c) A kidolgozás elrendelõje: Honvéd Vezérkar fõnök

helyettes
d) A kiadvány jóváhagyója: Honvéd Vezérkar fõnök
e) A kiadvány megjelentetésének célja: A LOGD 4

(3) kiadás kerüljön aktualizálásra a hatályba léptetés óta
eltelt 3 év szövetségi és hazai mûveleti és kiképzési köve-
telményei, a Magyar Honvédség képességeiben, struktúrá-
jában bekövetkezett és bekövetkezendõ változások, illetve
az átdolgozásra került MH Összhaderõnemi Doktrína
4. kiadás új elvei által a logisztikai támogatásban jelentke-
zett funkcionális és szakági ismeretekkel, eljárásrendekkel
és fogalmakkal.

f) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nem minõ-
sített”

g) A kiadvány formája: lapcserés módosítás.
h) A kiadvány célközönsége, felhasználói: a Magyar

Honvédség személyi állománya, különös tekintettel
a logisztikai támogatásban részt vevõ parancsnokokra és
törzstisztekre.

10. Az MH LOGD 4 (3.1.) kiadású doktrína kidolgozá-
sára készített szinopszis tartalmazza az egyes fejezetek és
azok fõ pontjainak felsorolását, a kidolgozásáért, a részle-
ges bedolgozásokért felelõs vagy arra felkért szervezete-
ket, valamint a kidolgozói munka részletes idõrendjét.

11. Ez a szakutasítás az aláírás napján lép hatályba*, és
a LOGD 4 (3.1.) kódszámú doktrínát kiadó HVKF szak-
utasítás hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti.

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* A szakutasítás aláírásának napja 2018. június 11.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
195/2018. (HK 6.) HVKF

szakutasítása
a Magyar Honvédség Közlekedési Támogatás

Doktrína felülvizsgálatáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Hon-
védség szabványosítási, doktrinális és terminológiai tevé-
kenységének részletes szabályozásáról szóló 104/2016.
(HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 3. mellék-
letben foglaltakra, a Magyar Honvédség Közlekedési
Támogatás Doktrína felülvizsgálatáról az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tarto-
zó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire.

2. A Magyar Honvédség Közlekedési Támogatás Dokt-
rína felülvizsgálata érdekében a Honvéd Vezérkar Logisz-
tikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF)
vezetésével Doktrína Kidolgozó Munkacsoportot (a to-
vábbiakban: DKM) hozok létre.

3. A DKM vezetõje: a HVK LOGCSF csoportfõnöke.

4. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Hadkiegészí-
tõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság Doktrinális és
Szabályfejlesztési Osztály (a továbbiakban: MH HFKP
DSZO) osztályvezetõje.

5. Tagjai:
a) a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály,
b) a HM Védelemgazdasági Hivatal,
c) a HVK LOGCSF,
d) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
e) az MH Logisztikai Központ,
f) az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-

rancsnokság,
g) az MH Katonai Közlekedési Központ, és
h) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és

Honvédtisztképzõ Kar Katonai Logisztikai Intézet Mûve-
leti Logisztikai Tanszék
kijelölt személyi állománya.

6. Az MH HFKP DSZO osztályvezetõje készítse el
a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály fõosztályvezetõjé-
nek, a HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatójának,

valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának
szóló, a Honvéd Vezérkar Fõnök Helyettese által aláírt fel-
kérést a munkacsoport tevékenységében történõ közremû-
ködésre.

7. A DKM a kidolgozói szakasz feladatainak befejezése
után megszûnik, a további tevékenységeket az MH HFKP
DSZO hajtja végre.

8. A kiadvány kidolgozásának fõbb szakaszai:
a) Alakuló munkacsoport ülés megtartása: 2018. 06.;
b) A doktrína szinopszisának felterjesztése jóváhagyásra:

2018. 10.;
c) A doktrína elsõ tervezetének elkészítése: 2019. 06.;
d) Az elsõ tervezet véleményezése: 2019. 07. (MH

Szabványosítási és Doktrinális Tanács (a továbbiakban:
MH SZDT) ülés);

e) A második tervezet elkészítése és véleményezése:
2020. 02.;

f) A végleges változat elfogadása: 2020. 09. (MH SZDT
ülés);

g) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:
2020. 10.;

h) A doktrínát hatályba léptetõ HVKF szakutasítás ki-
adása: 2020. 10.;

i) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása: 2020. 11.

9. A DKM végezze el az elemzõ és értékelõ munkát
a következõ pontokban foglaltak szerint:

a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Közlekedési
Támogatás Doktrína (2. kiadás)

b) A kiadvány kódszáma: LOGD 4.4 (2)
c) A kidolgozás elrendelõje: Honvéd Vezérkar fõnök

helyettes
d) A kiadvány jóváhagyója: Honvéd Vezérkar fõnöke
e) A kiadvány megjelentetésének célja: Kerüljön kidol-

gozásra egy, a Magyar Honvédség Doktrína Hierarchia ré-
szét képezõ, és az MH Összhaderõnemi Doktrínán alapuló
funkcionális dokumentum, amely a közlekedési támogatás
legfontosabb fogalmainak, alapelveinek és követelménye-
inek összefoglalása. A dokumentum teremtsen egységes
alapot a nemzeti és szövetséges mûveletekben résztvevõ
magyar katonai erõk közlekedési támogatásához, nyújtson
útmutatást a mûveletek közlekedési támogatásának terve-
zéséhez, elõkészítéséhez, valamint a tevékenységek vég-
rehajtásához.

f) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nem minõ-
sített”.

g) A kiadvány formája: új kiadvány.
h) A kiadvány célközönsége, felhasználói: a Magyar

Honvédség személyi állománya, különös tekintettel a köz-
lekedési támogatásban részt vevõ parancsnoki és törzs-
tiszti állományra.

10. Az MH LOGD 4.4 (2) doktrína kidolgozására készí-
tett szinopszis tartalmazza az egyes fejezetek és azok fõ
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pontjainak felsorolását, a kidolgozásáért, a részleges be-
dolgozásokért felelõs vagy arra felkért szervezeteket, vala-
mint a kidolgozói munka részletes idõrendjét.

11. Ez a szakutasítás az aláírása napján lép hatályba*, és
az MH LOGD 4.4 (2) kódszámú doktrínát kiadó HVKF
szakutasítás hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti.

Korom Ferenc altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* A szakutasítás aláírásának napja 2018. június 11.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
2/2018. (HK 6.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények

nemzeti elfogadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése és
a Magyar Honvédség doktrinális, szabványosítási és ter-
minológiai tevékenységérõl szóló 54/2015. (X. 21.) HM
utasítás 3. § (3) bekezdés a) pontjára a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetre, és a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás-
ban meghatározott rendelkezések érvényesülését.

3. STANAG 1465 AMPHIBOPS (EDITION 4) (RATI-
FICATION DRAFT 1) – TACTICS, TECHNIQUES
AND PROCEDURES FOR AMPHIBIOUS OPERA-
TIONS – ATP-08, VOLUME II, EDITION D – Taktikák,
technikák és eljárások tengeri deszant mûveletekhez címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül az MH részvétele nélkül a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH Hadkiegészítõ Felkészítõ és Ki-
képzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) és

b) témakezelõ: az MH HFKP.

4. STANAG 1474 (EDITION 1) EMBARKED AVIA-
TION CROSSDECK CLEARANCE CRITERIA AND
PROCEDURES FOR ASSESSING INTEROPERABI-
LITY APP-29 Edition A Version 1 – Hajó fedélzetre szál-
lás biztonsági követelményei és az interoperabilitás érté-
kelésére vonatkozó eljárások címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele
nélkül a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH HFKP és
b) témakezelõ: az MH HFKP.

5. STANAG 2294 CIEO (EDITION 3) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) COUNTERING IMPROVISED
EXPLOSIVE DEVICES TRAINING REQUIREMENTS
– ACIEDP-01, EDITION B – Rögtönzött robbanószerke-
zetek elleni tevékenység képzésével kapcsolatos irányel-
vek címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a Honvéd Vezérkar Kiképzési és Okta-
tási Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK KIKOCSF),

b) témakezelõ: az MH Altiszti Akadémia,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar kiképzési
és oktatási csoportfõnökének intézkedésével, eredeti an-
gol nyelven, teljes terjedelemben.

6. STANAG 7196 THE NATO SURVIVAL, ESCAPE/
EVASION, RESISTANCE AND EXTRACTION
(a továbbiakban: SERE) TRAINING STANDARD
(EDITION 1)/ Személyi mentéssel kapcsolatos kiképzés
NATO szabványa címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: a HVK KIKOCSF,
b) témakezelõ: az MH HFKP,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön beveze-
tésre a Honvéd Vezérkar kiképzési és oktatási csoport-
fõnökének intézkedésével, eredeti angol nyelven, teljes
terjedelemben.

7. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Huszár János altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatása

honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl

Igazolványszám

H 048039

H 048000

HT1033570

SZ1037779

S 050975

N 018853

N 022529

N 012921

N 016974

NY1004134

N 016822

N 016517

N 027245

N 028263

N 019312

N 025214

KT 000562

Ignáth Zsolt alezredes s. k.,
törzsfõnök
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyûjti egységes sorozatba. A válogatás elsõ szem-
pontja az olvasmányosság, a második a sokszínûség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erõsítése.
Mindezt a tartalomhoz illõ nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis
Miklós antikva betûibõl szedve, a világhírû Munken gyár Premium Cream papírján.

58. Székely János: Válogatott mûvek

»Mondd meg, mit olvasol, megmondom, ki vagy!
Ágyam mellett az éjjeliszekrényen négy kötetet tartok: Füst Milán kétkötetes Naplóját, Joseph Heller
Valami történt-jét és Székely János Egy láda agyag címû verseskötetét. Ez vagyok én.
Az íróasztalomon most kilenc kötet fekszik elõttem, amibõl csak négy magyarországi kiadó „terméke".
Tehát több, mint az életmû fele még nem jelent meg határainkon belül. (Életében megjelent tizenkilenc
kötetébõl azon idõ alatt is csak mindössze kettõt adtak ki Magyarországon.)«

Verebes István

Megvásárolható a Közlönykiadó Értékesítési Pontján, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. 13 óráig.
Telefon: 1-235-4545.
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MEGRENDELÉS

Megrendelem az

58. Székely János: Válogatott mûvek

címû kiadványt (ára: 2500 forint áfával) ........................... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma*: ..............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyen-
lítem ki.

Keltezés: ........................................
................................................................

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyûjti egységes sorozatba. A válogatás elsõ szem-
pontja az olvasmányosság, a második a sokszínûség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erõsítése.
Mindezt a tartalomhoz illõ nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis
Miklós antikva betûibõl szedve, a világhírû Munken gyár Premium Cream papírján.

59. Karinthy Ferenc: Napló, 1974–1991

„A Karinthyak mindig a Nagy Mûvet akarták megírni. Frici egész életében tervezte, de sohasem kezdett
neki. Az Utazás a koponyám körül címû könyve azonban nemcsak agydaganata történetét mesélte el,
de az emberi méltóság nagy regényévé is vált. Egyik fia, Karinthy Gábor a Fájdalomherceg, saját görcsbe-
rándult életének monográfiáját tervezte megírni, hiába. Ördöggörcs, avagy utazás Karinthyába címû
családtörténetemben helyette is igyekeztem megfejteni élete és az egész család rejtélyét. Másik fia, Cini
a saját nagy mûvének apjáról szóló könyvét tervezte, Karinthy Frigyes címen. Nem írta meg. Helyette
naplót vezetett. Önmaga számára rögzítette élete mindennapjait.”

Karinthy Márton

Megvásárolható a Közlönykiadó Értékesítési Pontján, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. 13 óráig.
Telefon: 1-235-4545.
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59. Karinthy Ferenc: Napló, 1974–1991

címû kiadványt (ára: 2500 forint áfával) ........................... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma*: ..............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyen-
lítem ki.

Keltezés: ........................................
................................................................

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.


