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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
160/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
a Miniszterelnöki Hivatalról,
valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
feladat- és hatáskörérõl
A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény 28. §-ának (3) bekezdésében
foglaltak alapján, figyelemmel a törvény 30. §-ára, a
következõket rendeli el:
1. §
(1) A Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
tevékenységét a miniszterelnök irányítja, a Hivatalt a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter (a továbbiakban: miniszter) vezeti.
(2) A Hivatal részletes szervezeti felépítését, belsõ
munkamegosztási és mûködési rendjét e rendelet és egyéb
jogszabályok, továbbá a Kormány és a miniszterelnök
határozatainak keretei között a szervezeti és mûködési
szabályzat tartalmazza.

2. §
A miniszter
a) ellátja a kormányzati tevékenység stratégiai irányítását; szervezi a kormányprogram megvalósítását, figyelemmel kíséri végrehajtásának helyzetét;
b) összehangolja a Kormány tagjainak tevékenységét;
ennek keretében
ba) miniszteri szintû egyeztetést kezdeményez és végez,
bb) az illetékes miniszternél kormány-elõterjesztés (jelentés) benyújtását vagy egyéb intézkedést kezdeményez,
bc) figyelemmel kíséri és ajánlásokkal segíti az államtitkári értekezlet tevékenységét, meghatározza munkájának irányvonalát és követelményeit, érvényesíti az értekezlet állásfoglalásában foglaltakat,
bd) ellenõrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, és
javaslatot tesz a végrehajtás érdekében szükséges intézkedésekre;
c) gondoskodik a Kormány parlamenti kapcsolatrendszerének összehangolásáról, kapcsolatot tart az Ország-
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gyûlés kormánypárti képviselõcsoportjaival, képviseli a
Kormányt az Országgyûlés Házbizottságában;
d) gondoskodik a kormányszóvivõi feladatok, valamint
a Kormány, a miniszterelnök és a Hivatal munkájával
összefüggõ kutatási, tájékoztatási és kommunikációs tevékenység ellátásáról, beleértve a kormányzati szervek kommunikációjának összehangolását;
e) külön jogszabályban, illetõleg kormányhatározatban
meghatározott módon ellátja az országos szintû fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos
kormányzati tevékenység irányítását;
f) irányítja
– a közigazgatási informatikával kapcsolatos – a rendelet 1. számú mellékletében részletezett – feladatok ellátását, valamint
– a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati
tevékenységet (nemzetpolitika);
g) közigazgatás-fejlesztési, minõségpolitikai és személyzetpolitikai feladatkörében irányítja a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tevékenységeket;
h) ellátja a koalíciós együttmûködés Hivatalra háruló
feladatait;
i) elõkészíti a mûsorszolgáltatást érintõ szabályozást,
egyeztet az ilyen ügyekben illetékes más állami és nem
állami szervekkel; az egyéb hatáskörébe tartozó jogi szabályozást igénylõ kérdésekben rendeletet alkot;
j) ellátja a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletét;
k) feladatkörében gondoskodik a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ feladatok ellátásáról;
l) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl;
m) kialakítja és irányítja a központi ellátó szervezeteket;
n) ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket
jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a
feladatkörébe, illetõleg a hatáskörébe utal.

3. §
A miniszter – külön jogszabályban foglaltak szerint –
irányítja
a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat,
b) a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet,
c) a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központot,
d) a Kormány nevében a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatalt,
e) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget,
f) a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatalt,
g) a hatósági feladatok szakmai irányításának kivételével a Központi Adatfeldolgozó és Nyilvántartó Hivatalt,
h) a Távközlési Szolgálatot,
i) a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságot (a továbbiakban: Fõigazgatóság),
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j) a Magyar Közigazgatási Intézetet,
k) a Határon Túli Magyarok Hivatalát;
gyakorolja az alapítót megilletõ jogokat.

4. §
(1) A Hivatal a miniszterelnök részére
a) döntés-elõkészítéssel kapcsolatos tevékenységet
végez; segíti a miniszterelnök kormányzati irányítással
kapcsolatos szakmai tevékenységét;
b) komplex – alkotmányossági, jogi, valamint társadalom- és gazdaságpolitikai szempontokra is kiterjedõ –
szakvéleményt készít a Kormány napirendjén szereplõ
elõterjesztésekrõl;
c) segíti a miniszterelnök kül-, biztonság- és nemzetpolitikai kérdésekkel összefüggõ tevékenységének ellátását,
szervezi az ehhez szükséges koordinációt;
d) elõkészíti a miniszterelnöki rendeleteket és határozatokat;
e) ellátja az általa esetenként meghatározott egyéb feladatokat.
(2) A Hivatal közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a
miniszterek, illetõleg a minisztériumok, valamint az egyéb
kormányzati szervek felé; a miniszterelnök részére, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai elõkészítõ anyagot, adatszolgáltatást, illetõleg szakértõi közremûködést kér.

5. §
A Hivatal a Kormány mûködésével kapcsolatban
a) elkészíti a Kormány munkatervének javaslatát és
ellenõrzi a munkaterv végrehajtását;
b) közremûködik a Kormány társadalmi-gazdasági
stratégiájának kialakításában; az érintett minisztériumok
stratégiai elemzõ-tervezõ szerveivel együttmûködve
folyamatosan vizsgálja a társadalmi-gazdasági helyzet alakulását, részt vesz a költségvetés koncepcionális elõkészítésében, a nemzetgazdasági jelentõségû döntési javaslatok
kidolgozásában;
c) részt vesz a kormányzati döntések elõkészítésében,
közremûködik a döntési javaslatok kidolgozásában;
d) véleményt nyilvánít a kormány-elõterjesztések és
jelentések (a továbbiakban együtt: elõterjesztés) tervezetérõl. A Hivatal a döntés-elõkészítésben (véleményezésben)
elsõsorban a kormányprogram és a kormányzati döntések
végrehajtása érdekében, az összkormányzati szempontok
figyelembevétele alapján vesz részt;
e) közremûködik a közigazgatási és társadalmi egyeztetések lefolytatásában, az észrevételek értékelésében,
érvényesítésében és egyeztetésében, a költségvetési és
egyéb igények rangsorolásában, a minisztériumok közötti
véleményeltérések feloldásában, a döntések várható
következményeinek elemzésében. Szükség esetén jogszabályi változtatásokat, egyéb döntések és intézkedések
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meghozatalát, – vita vagy véleményeltérés esetén –
miniszteri szintû egyeztetést kezdeményez;
f) vizsgálja, hogy a benyújtott elõterjesztések megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek, gondoskodik ezek érvényesítésérõl;
g) ellátja a szakmapolitikai egyeztetéssel, az államtitkári értekezlettel és a kormányüléssel kapcsolatos szervezési feladatokat;
h) – külön elõírások szerint, illetékes vezetõje útján –
részt vesz a Kormány kabinetjeinek és más döntés-elõkészítõ testületeinek munkájában;
i) elkészíti a kormányülések napirendi javaslatát;
j) írásba foglalja és aláírásra elõkészíti a Kormány döntéseit és üléseinek összefoglalóját;
k) gondoskodik a Kormány döntéseinek kihirdetésérõl,
közzétételérõl, illetõleg az érdekeltekhez való eljuttatásáról;
l) nyilvántartja a Kormány rendeleteit és határozatait,
ellenõrzi a határidõs, valamint a folyamatos feladatok végrehajtását, közremûködik a döntések megvalósulásának
értékelésében. Ennek keretében tájékoztatást kérhet az
illetékes minisztertõl, és a végrehajtás alakulásáról az érintett szerveknél közvetlenül is tájékozódhat;
m) közremûködik a Kormány mûködésével kapcsolatos, illetõleg a kormányzati struktúra és munkamegosztás
továbbfejlesztésére irányuló javaslatok kidolgozásában;
n) elõkészíti a Kormány mûködésével kapcsolatos ügyrendi szabályokat, koordinálja a miniszterek feladat- és
hatásköri jegyzékét tartalmazó jogszabályok elõkészítését,
érvényesíti azok egységes szempontrendszerét;
o) ellátja a kormányszóvivõi feladatokkal, valamint a
miniszterelnök és a Hivatal munkájával összefüggõ tájékoztatási tevékenységet.

6. §
A Hivatal végzi
a) a Kormány, a miniszterelnök, a kormánybiztosok és
a Kormány megbízásából tevékenykedõ más kormányzati
tisztségviselõk hatáskörébe tartozó kinevezési, felmentési
és egyéb személyügyi elõterjesztések, illetõleg okiratok,
valamint
b) a köztársasági elnök, a Kormány, valamint a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel, továbbá a
Kormány, illetõleg a miniszterelnök által adományozható
egyéb elismerésekkel kapcsolatos elõterjesztések
elõkészítését.

7. §
A Hivatal az Országgyûlés munkájával kapcsolatos kormányzati feladatok keretében
a) segíti a miniszterelnök és a miniszter országgyûlési
tevékenységét;
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b) segíti a Kormány országgyûlési munkájának összehangolását célzó miniszteri feladatok ellátását;
c) – az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium bevonásával – kidolgozza a Kormány törvényalkotási programját, és azt a Kormány elé terjeszti;
d) ellátja az országgyûlési ülésszakok elõkészítésével
összefüggõ kormányzati teendõket; ennek keretében
javaslatot tesz a Kormánynak az Országgyûlés rendkívüli
ülésszaka, illetõleg ülése összehívásának kezdeményezésére;
e) figyelemmel kíséri az Országgyûlés napirendjét és
üléseit, részt vesz az üléseket elõkészítõ fórumokon;
f) gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program, törvény- és országgyûlési határozati javaslatok, valamint beszámolók, tájékoztatók és jelentések benyújtásáról, figyelemmel kíséri a benyújtott anyagok helyzetének további alakulását, a törvényalkotási
program végrehajtása érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket;
g) koordinálja a kormányzati szervek és az Országgyûlés kormánypárti frakciói közötti egyeztetést, részt vesz az
egyeztetések lefolytatásában;
h) ellátja a napirenden kívüli felszólalások, valamint az
országgyûlési képviselõi interpellációk, kérdések és azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési
feladatokat; ennek keretében javaslatot tesz a válaszadó
személyére, illetõleg a miniszterelnök megbízása alapján
kijelöli a válaszadót;
i) nyilvántartja az Országgyûlés és bizottságai döntéseibõl (állásfoglalásaiból) a Kormány számára adódó
feladatokat, figyelemmel kíséri és koordinálja végrehajtásukat;
j) figyelemmel kíséri a kormányzati intézkedést igénylõ bizottsági és képviselõi javaslatokat, közremûködik a
szükséges intézkedések elõkészítésében.

8. §
A Hivatal gondoskodik a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó miniszterelnöki elõterjesztések benyújtásáról.

9. §
A Hivatal közremûködik az Alkotmánybíróság döntéseibõl, az Állami Számvevõszék, valamint az országgyûlési biztosok vizsgálataival kapcsolatban adódó kormányzati feladatok meghatározásában és végrehajtásuk figyelemmel kísérésében.

10. §
(1) A Hivatal a jogszabályok elõkészítésével, kihirdetésével és a hivatalos jogszabálygyûjtemények kiadásával
összefüggésben
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a) koordinálja
a
nagyobb
jelentõségû
törvényjavaslatok, valamint egyéb javaslatok kidolgozását;
közremûködik a miniszteri felelõsségi körben kidolgozott
törvényjavaslatok végsõ szövegének kialakításában. A
kormányprogram megvalósulása szempontjából kiemelt
fontosságú törvényjavaslatok esetében – a Kormány, illetõleg a miniszterelnök külön döntése alapján, az érintett
miniszterek közremûködésével – törvény-elõkészítést
végez;
b) véleményezi a miniszteri rendeletek tervezetét;
c) ellátja a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára,
továbbá az Önkormányzatok Közlönyének – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal közösen
történõ – szerkesztését; ezek kiadásáról gondoskodik.
Gondoskodik arról, hogy a Magyar Közlönyben csak
olyan miniszteri rendeletek és jogi iránymutatások, valamint közlemények kerüljenek kihirdetésre, közzétételre,
amelyek megfelelnek a jogalkotásról szóló törvény elõírásainak;
d) rendszeresen megjelenteti a Magyar Közlöny mellékleteként a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjét. A
Hivatalos Értesítõ tartalmát a miniszter a Magyar Közlönyben közzétett szabályzatban állapítja meg;
e) gondoskodik – az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériummal együttesen – a hivatalos adatbázison alapuló hivatalos jogszabálygyûjtemények kiadásáról.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt lapkiadás, lapterjesztés
és jogszabály-gyûjtemény megjelentetése tekintetében az
elektronikus adathordozón és az online rendszeren történõ
továbbítást, illetõleg hozzáférést is érteni kell.

11. §
(1) A Hivatal a „Miniszterelnökség” költségvetési fejezettel kapcsolatban – kivéve a költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott címeket – ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok a fejezetek irányító
szervei hatáskörébe utalnak.
(2) A Hivatal közbeszerzési és egyes gazdálkodási feladatait a Fõigazgatóság látja el. A gazdálkodás terén ellátandó feladatokról külön jogszabály, valamint a Fõigazgatóság alapító okirata rendelkezik.
12. §
A Hivatal az egyéb feladatai keretében
a) gondoskodik a miniszterelnökhöz érkezõ közérdekû
bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásáról,
lakossági kapcsolatokat tart;
b) gondoskodik a Kormány és szervei mûködéséhez
szükséges gazdasági és mûszaki feltételek biztosításáról,
szervezi a Kormány tagjai és az államtitkárok, a kormánybiztosok, a szakállamtitkárok, valamint külön jogszabály
szerint erre jogosultak intézményes egészségügyi ellátását, bel- és külföldi üdülését;
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c) kezeli a Kormány tagjai, az államtitkárok, a kormánybiztosok, a szakállamtitkárok, kormányhivatalok
vezetõinek, továbbá azoknak a tisztségviselõknek a személyi anyagát, akik kinevezésüket (megbízásukat) a köztársasági elnöktõl, a Kormánytól vagy a miniszterelnöktõl
kapják; vezeti az állami vezetõk nyilvántartását;
d) külön jogszabályban meghatározott személyek
részére állami vezetõi igazolványt állít ki; külön jogszabály szerint igazolja az állami vezetõi juttatások igénybevételére való jogosultságot;
e) ellátja a miniszterelnök által meghatározott személyügyi feladatokat;
f) szervezi a kormányügyeletet, biztosítja a Hivatal
ügyeletének munkaidõn túl történõ mûködését;
g) ellátja a kormányzati fõtisztviselõk és a központi
tisztek pályáztatásával, kinevezésével, áthelyezésével, felmentésével, rendelkezési állományba helyezésével, valamint a kiemelt fõtisztviselõi kar és a központi tisztikar mûködtetésével összefüggõ, külön jogszabályban meghatározott személyügyi és egyéb feladatokat;
h) a miniszterelnök által meghatározott módon szervezi a stratégia-alkotás és a cselekvés koncepcionális összehangolását, továbbá közremûködik az összkormányzati
szintû feladatok végrehajtásában a kül-, biztonság- és
nemzetpolitika területén;
i) a Kormány külön döntése alapján összehangolja a
Kormány tagjainak tevékenységét a gazdaság fejlõdésére
jelentõs hatást gyakorló, tárcaközi együttmûködést igénylõ kormányprogramok és fejlesztési célkitûzések elõkészítése, valamint megvalósítása során;
j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a hatáskörébe utal.

13. §
(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
6. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(7) A központi közszolgálati nyilvántartás mûködtetésével, a szakember-utánpótlás megszervezésével, valamint a köztisztviselõk képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatoknak a szakmai irányítását a közigazgatási hivatalok bevonásával a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter látja el, ennek keretében gyakorolja az
(1)–(3) bekezdésben meghatározott jogokat.”
(3) Az R. 18. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hivatalvezetõ a köztisztviselõk képzése, továbbképzése körében]
„b) közremûködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszternek a köztisztviselõk képzésével, továbbképzé-
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sével, valamint a szakember-utánpótlás megszervezésével
kapcsolatos feladatainak ellátásában;”
(4) A Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló
70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép, 2. §-ának (2)–(4) és
(6) bekezdése a hatályát veszti:
„(3) A Hivatal irányítását – a Miniszterelnökség
fejezetet érintõ ellenõrzés kivételével – a Kormány nevében a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter látja el.”

14. §
A Hivatalhoz e rendelet alapján más szervektõl átkerülõ
feladat- és hatáskörök tekintetében e szervek jogutóda a
miniszter, illetve a Hivatal.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelethez

A közigazgatási informatikával összefüggõ
feladat- és hatáskör
A közigazgatási informatika fogalma
Közigazgatási informatika: a szolgáltató állam megvalósításának eszköze, mely az ügyfelek minél hatékonyabb
kiszolgálását, a közigazgatási szervek mûködését, feladatellátását és korszerûsítését támogató információs és szolgáltató rendszerekhez szükséges információtechnológiai
és infokommunikációs szervezeti, erõforrás- és eszközrendszer összessége.
Közigazgatási informatikai feladatok
1. A miniszter
a) felügyeli a szolgáltató állam kiépítéséhez szükséges
közigazgatási informatika stratégiájának megvalósítását,
javaslatot tesz az ehhez szükséges feltételek megteremtésére, koordinálja a stratégia megvalósítását;
b) kidolgozza
ba) az államreform fejlesztési irányainak informatikai
támogatását biztosító szervezeti, erõforrás- és eszközrendszert a közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében,
bb) az állampolgár- és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében a közigazgatási szolgáltatások korszerûsítését, ésszerûsítését, közszolgáltatási folyamatok egyszerûsítését, a bürokrácia csökkentését szolgáló koncepciót,
bc) a szolgáltatási rendszerek együttmûködését biztosító szabályokat és intézkedéseket;
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c) koordinálja az állampolgároknak a modern állami
szolgáltatások használatára történõ felkészítését;
d) ellátja a külön jogszabályban meghatározott, a közigazgatási informatikára vonatkozó ellenõrzési és koordinációs feladatokat.*
2. A miniszter a szolgáltató állam, az elektronikus közigazgatás kialakítása és fejlesztése körében
a) kidolgozza
aa) a Kormány gazdaságos és hatékony, ügyfélközpontú elektronikus szolgáltatási stratégiáját, gondoskodik a
stratégia megvalósításának szervezésérõl és végrehajtásának összehangolásáról,
ab) a közigazgatásban informatikai eszközökkel nyilvántartott közérdekû adatok társadalmi elérhetõségének és
felhasználásának szabályozását,
ac) a közigazgatási folyamatok ügyfélközpontú átalakítását, az ügyfélközpontok rendszerét, informatikai hátterét, a közigazgatás egészével való hatékony együttmûködésük, szolgáltatásaik feltételeit és szabályozását,
ad) a közigazgatási informatikai biztonsági politikát,
ellenõrzési rendszerét és a megvalósításához szükséges
alapfeltételeket, valamint szabályozását,
ae) a közigazgatási informatikai fejlesztések, alkalmazások, üzemeltetési, valamint minõségbiztosítási rendszerek egységes szempontok szerinti megvalósítását szolgáló
technikai szabványokat és ajánlásokat;
b) gondoskodik
ba) az egységes közigazgatási elektronikus fejlesztési
és szolgáltatási politika kialakításának, valamint megvalósításának összehangolásáról, az egyablakos, ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatás kialakításáról a közigazgatás valamennyi (központi, regionális és helyi) szintjén,
bb) a közigazgatási szervek tevékenységének átláthatóvá tétele érdekében az elektronikus közigazgatással kapcsolatos kormányzati döntések koordinálásáról, az ehhez
szükséges jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi
eszközeinek elõkészítésérõl, illetve megalkotásáról, a
szolgáltatásokban és infrastuktúrában meglevõ párhuzamosságok felszámolásáról,
bc) a területi közigazgatási informatika regionális szerkezetû kialakításáról, a helyi és regionális szervezetek
informatikai szolgáltatásainak összehangolásáról,
bd) a minisztériumok egységes infokommunikációs
környezetérõl,
be) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer, az
ágazati és az önkormányzati alrendszerek együttmûködésérõl,
bf) a közigazgatási adatbázisok szabványosításáról,
együttmûködési képességének kialakításáról, a redundanciák felszámolásáról és a mûködési biztonság növelésérõl,

* A kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási
rendrõl szóló 44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet.
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bg) a közigazgatási portálok és honlapok tartalmi és
formai egységesítési és akadálymentesítési követelményeinek kidolgozásáról és folyamatos karbantartásáról,
bh) az egységes digitális rádiótávközlõ rendszerrel
(EDR) kapcsolatos feladatok koordinálásáról, a 112-es
sürgõsségi rendszerre alapozott tevékenységi rendszerek
integrációjáról,
bi) a közigazgatási elektronikus azonosítási, fizetési és
elektronikus közbeszerzési rendszer megvalósításáról,
bj) az európai uniós tagsággal és más nemzetközi szerzõdésekkel összefüggõ, a szolgáltató államot, az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat érintõ feladatok ellátásáról, a nemzetközi közigazgatási informatikai rendszerekhez történõ csatlakozásról;
c) végrehajtja az összkormányzati szintû közigazgatási
informatikai alkalmazások fejlesztésével és mûködtetésével összefüggõ feladatokat,
ca) fejleszti a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer – az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG),
a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu, a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ – szolgáltatásait és szolgáltatási
körét, biztosítja azok mûködését,
cb) biztosítja új központi elektronikus szolgáltatások
megjelenését, és biztosítja a helyi és ágazati elektronikus
szolgáltatások azonosítási és fizetési hátterét,
cc) ellátja az EKG és az EDR hálózatgazdai feladatait;
d) koordinálja az önkormányzatok, regionális (megyei)
közigazgatási szervek informatikai fejlesztéseinek összehangolását, szabványosítását, minõségbiztosítását;
e) külön jogszabály szerint irányítja a Központi Adatfeldolgozó és Nyilvántartó Hivatal, a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal és a Távközlési Szolgálat
tevékenységét;
f) gondoskodik a központi költségvetésbõl és a nemzetközi forrásból származó fejlesztési célú pénzeszközök feladatkörébe esõ felhasználásának összehangolásáról.
3. A miniszter
a) ellátja az elektronikus kormányzat megvalósításával, a közigazgatási informatika országos szintû fejlesztésével és mûködtetésével kapcsolatos egységes kormányzati tevékenység irányításával, az Elektronikus Közszolgáltatások Központja létesítésének elõkészítésével összefüggõ feladatokat;
b) kidolgozza a szolgáltató állam kiépítéséhez szükséges közigazgatási informatikai stratégiát, javaslatot tesz az
ehhez szükséges feltételek megteremtésére, koordinálja a
stratégia megvalósítását;
c) gondoskodik az európai integrációból eredõ elektronikus közigazgatási feladatok szervezésérõl és végrehajtásáról;
d) közremûködik a feladataihoz kapcsolódó célelõirányzatok és pénzeszközök kezelésében.
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2. számú melléklet
a 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelethez
A közigazgatás-fejlesztéssel és emberierõforrásgazdálkodással összefüggõ feladat- és hatáskör
1. A közigazgatás-fejlesztési és közigazgatás-minõségpolitikai feladatai keretében a miniszter
a) ellátja a közigazgatás-politika, a közigazgatás-fejlesztés és -korszerûsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását, ennek keretében közremûködik a
közigazgatás stratégiai fejlesztése koncepciójának kidolgozásában, részt vesz a központi és a helyi közigazgatás
továbbfejlesztését érintõ koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggõ – más miniszter feladatkörébe tartozó – kormányzati döntések tervezeteinek elõkészítésében, érvényesíti a döntés-elõkészítõ folyamatban
a közigazgatás-korszerûsítési követelményeket;
b) javaslatot tesz a korszerû szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai
módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek
közigazgatás-szervezési és minõségfejlesztési tevékenységét;
c) kidolgozza a közigazgatás minõségpolitikai elveit,
valamint a minõségbiztosítási eljárások alkalmazásának
szakmai és módszertani szabályait, mûködteti a CAF minõségfejlesztési rendszert, gondoskodik a közigazgatási
szervek minõségfejlesztési eredményeinek elismerésérõl.
2. A közigazgatási személyzetpolitikai és emberierõforrás-gazdálkodási feladatkörében
a) érvényesíti a Kormány közigazgatási személyzetpolitikáját, amelynek keretében meghatározza az emberierõforrás-gazdálkodás kulcsterületeinek stratégiai fejlesztési koncepcióját, irányítja annak egységes megvalósítását, s összehangolja a hatékony, ügyfél- és feladatközpontú személyügyi rendszerek kialakítását;
b) kidolgozza a közigazgatási emberierõforrás-gazdálkodás alapelveit, valamint az egységes közszolgálat szabályozási elveit, irányítja ezek érvényesülését, közremûködik eszközrendszerének kialakításában;
c) kidolgozza a Kormány közigazgatási tárgyú személyügyi döntéseit, és összehangolja ezek végrehajtását;
d) kidolgozza a Kormányzati Személyügyi Központ
koncepcióját és javaslatot tesz a megvalósítására a feladatalapú, egységes szemléletû munkaerõ-gazdálkodás elõmozdítása érdekében;
e) kidolgozza a teljesítményértékelés, kiválasztás, karriertervezés területeinek modernizációját szolgáló kompetenciákra épülõ modelleket és alkalmazási módszereket az
emberi erõforrások hatékony fejlesztése érdekében;
f) kidolgozza a teljesítményközpontú erõforrás-gazdálkodás elvárásaihoz igazított hatékony jövedelem- és juttatási rendszerek stratégiai alapjait és irányítja a megvalósítás folyamatát;
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g) kialakítja és mûködteti a közigazgatási továbbképzés és vezetõképzés rendszerét, kidolgozza a Kormány
középtávú stratégiai továbbképzési céljait, s egyéni, illetve csoportos fejlesztési programok megvalósításának kezdeményezésével elõsegíti a változások beépülését a szervezeti és munkakultúrába;
h) elõkészíti a köztisztviselõk jogainak és kötelezettségeinek, kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési,
minõsítési, teljesítményértékelési, etikai, elõmeneteli,
valamint illetmény- és felelõsségi rendszereivel kapcsolatos jogi szabályozást, mûködteti a központi közszolgálati
nyilvántartást és a közszolgálati ellenõrzési rendszert;
i) mûködteti a köztisztviselõi érdekegyeztetés fórumait, továbbá képviseli a Kormányt az országos közszolgálati érdekegyeztetés során;
j) ellátja a közigazgatási vizsgarendszer felügyeletét,
szervezi, összehangolja a köztisztviselõk képzésével,
továbbképzésével, a közigazgatási vezetõképzéssel kapcsolatos feladatokat;
k) javaslatot dolgoz ki – a pénzügyminiszter közremûködésével – a közigazgatás létszám- és bérgazdálkodási
rendszerének kialakítására, valamint továbbfejlesztésére;
l) gondoskodik a köztisztviselõk képzését, továbbképzését és átképzését érintõ nemzetközi támogatási programok alapcélkitûzéseinek, irányainak, a végrehajtás ütemeinek meghatározásáról;
m) ellátja a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései alapján tett vagyonnyilatkozatokkal összefüggõ egyes feladatokat.

A Kormány
161/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
Az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)
a Kormány
a) egészségügyért,
b) egészségbiztosításért
felelõs tagja.
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2. §

(1) A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közremûködik az e rendeletben meghatározott
hatásköröket érintõ, más tárca fõfelelõsségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,
c) elõkészíti a Kormány határozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárca-megállapodásokat,
f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kormányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl.
(2) A miniszter közremûködik a nemzeti fejlesztési terv
elõkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében.
(3) A miniszter gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl.

3. §
A miniszter az ágazatába tartozó szakképzési és felnõttképzési feladatai körében
a) ellátja az ágazatába tartozó szakképzés, felsõfokú
szakirányú szakképzés, továbbá az Országos Képzési
Jegyzék alapján hatáskörébe tartozó szakképesítések
tekintetében a szakképzésért felelõs miniszter jogkörét;
b) meghatározza
ba) az egészségügyi tevékenység gyakorlásához szükséges képesítési rendszert és követelményeket,
bb) az ágazati továbbképzés szabályait, valamint a
szakmai képesítés követelményeit,
bc) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés
követelményeit;
c) kidolgozza az iskolai tananyag részét képezõ egészségvédelmi, kábítószerek, dohányzás és alkohol elleni
küzdelem szakmai javaslatát;
d) külön jogszabály szerint szakmai irányítást gyakorol
az egészségügyi szakoktatás felett, kidolgozza a szakemberek utánpótlásának programját, kezdeményezi új graduális képzések bevezetését, irányítja, összehangolja és
mûködteti a felsõfokú szakirányú szakképzés keretében
létrehozott központi gyakornoki rendszert, valamint az
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egészségügyi dolgozók folyamatos továbbképzésének
rendszerét;
e) külön jogszabályban meghatározott feladatokat lát el
a felsõoktatási intézmények egészségügyet érintõ tevékenységét illetõen;
f) ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel
kapcsolatos szakhatósági feladatokat.

4. §
(1) A miniszter az egészségügyért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) a pénzügyminiszterrel egyetértésben az egészségügyi ellátórendszer finanszírozási szabályairól,
b) az egészségpolitikáról,
c) az egészségügyi kutató tevékenységrõl,
d) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés és
továbbképzés követelményeirõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(2) A miniszter az egészségbiztosításért való felelõssége körében közremûködik az államháztartási törvénybõl
fakadóan a központi költségvetéssel és az Egészségbiztosítási Alap költségvetésével összefüggõ és egyéb pénzügyi
feladatok ellátásában.

5. §
(1) A miniszter az egészségügyért való felelõssége
körében
a) irányítja az egészségügyi ellátás országos hatáskörû
szerveit és országos intézeteit,
b) irányítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatot, az országos illetékességû, központi hivatalként mûködõ Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt,
c) irányítja a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatalt,
d) irányítja a felsõoktatási intézményekben folyó
egészségügyi betegellátó tevékenységet,
e) mûködteti a Nemzeti Egészségügyi Tanácsot és az
egészségügy területén mûködõ szakmai kollégiumokat,
f) törvényességi felügyeletet gyakorol az ágazathoz tartozó szakmai kamarák felett.
(2) A miniszter az egészségbiztosításért való felelõssége körében irányítja az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárat.

6. §
A miniszter az egészségügyért való felelõssége körében
mûködteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében
a) irányítja, összehangolja és szervezi az állami egészségügyi ellátás országos rendszerét;
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b) kidolgozza
ba) az egészségügyi ellátás rendszerének koncepcióját,
bb) az egészségügyi ellátás feladatait,
bc) az egészségügyi ellátás szakmai szabályait és
minõségi követelményeit,
bd) az egészségügyi ellátás személyi, tárgyi és mûködési feltételeit;
c) meghatározza az ágazati irányítása vagy felügyelete
alá tartozó szerveknek a katasztrófa-egészségügyi felkészüléssel és ellátással, továbbá a honvédelemmel kapcsolatos feladatait, az azokban részt vevõ szervezeteket, a
végrehajtás szakmai követelményeit, az irányítása alá tartozó szervek és a helyi igazgatási szervek együttmûködésének rendjét;
d) az ágazatban foglalkoztatottak tekintetében meghatározza a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggõ egyes
speciális kérdéseket, az egyes közalkalmazotti osztályba
tartozó munkaköröket, az azokhoz kapcsolódó elnevezéseket, a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (képesítés) megszerzése alóli végleges mentesítés
szabályait;
e) az ágazatban meghatározza a rendkívüli munkavégzés feltételeit;
f) ellátja a hatáskörébe tartozó minõségvédelmi, minõségszabályozási és hatósági minõség-ellenõrzési feladatokat.

7. §
(1) A miniszter az egészségügyért való felelõssége
körében meghatározza
a) a közegészségügyi, népegészségügyi feladatokat,
továbbá a feladatkörébe tartozó szakterületek tekintetében
– a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, valamint
törvényben adott felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszterrel együttesen – az egészségre
ható tényezõk határértékeit,
b) az egészséget károsító környezeti hatások megelõzéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokat,
c) a várandós anyák és a gyermekek egészségmegõrzésével kapcsolatos feladatokat, a védõnõi hálózat folyamatos mûködésének feltételeit,
d) az élelmiszerek és az egyéb, emberi szervezettel
érintkezésbe kerülõ anyagok elõállításának és forgalomba
hozatalának egészségügyi feltételeit,
e) az élelmiszer eredetû megbetegedések megelõzésének és leküzdésének élelmiszerbiztonsági feltételeit,
f) a külön jogszabályban meghatározott veszélyes
anyagok és készítmények elõállításának, szállításának,
raktározásának és forgalomba hozatalának, továbbá az
ezekkel végzett tevékenység egészségügyi feltételeit,
g) az érdekelt szervekkel együttmûködve az egészséget
nem veszélyeztetõ munkavégzést biztosító szabályokat, a
munkahelyek (munkakörülmények) egészségügyi feltételeit, a munkaalkalmasság egészségügyi követelményeit,
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h) a szervezett közösségekben való részvétel egészségügyi és higiénés feltételeit,
i) a fertõzõ betegségek és járványok megelõzéséhez és
leküzdéséhez szükséges feladatokat és intézkedéseket, az
indokolt kötelezõ szûrõvizsgálatok rendszerét,
j) a nem fertõzõ betegségek megelõzéséhez és leküzdéséhez szükséges feladatokat és intézkedéseket, az indokolt, a kötelezõ és az ajánlott szûrõvizsgálatok rendszerét,
k) a kábítószer-prevencióval és a kábítószer-függõ személyek egészségügyi ellátásával, rehabilitációjával kapcsolatos ágazati feladatokat,
l) a gyógyhelyekkel, gyógyfürdõintézményekkel,
gyógyvizekkel és egyéb természetes gyógytényezõkkel
kapcsolatos egészségügyi követelményeket és feladatokat,
m) az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek
(a továbbiakban: gyógyszerek) elõállításának, minõségének, minõség-ellenõrzésének, törzskönyvezésének, forgalomba hozatalának, rendelésének, kiszolgáltatásának,
ismertetésének szabályait,
n) a nemzetközi kábítószer és pszichotrop egyezmény
hatálya alá tartozó gyógyszerek forgalomba hozatalának,
rendelésének és felhasználásának szabályait,
o) a pénzügyminiszterrel egyetértésben a gyógyszerek
kereskedelmi árrését,
p) a kórház- és orvostechnikai termékek elõállításának,
forgalomba hozatalának és alkalmazásának feltételeit,
q) az egészségügyi ellátás szakmai szabályait,
r) a szakirányítás, a szakfelügyelet és a szakmai ellenõrzés rendszerét,
s) a minõsített idõszak esetén végrehajtandó honvédelmi célú intézkedéseket, elrendeli a feladatok végrehajtását
szolgáló intézkedési tervek elkészítését,
t) az ágazat struktúrájának és mûködésének tervezéséhez, ellenõrzéséhez szükséges információs rendszer mûködési alapelveit, eszközrendszerét, cselekvési programjait, elõírásait.
(2) A miniszter az egészségügyért való felelõssége keretében ellátja a Nemzeti Népegészségügyi Programmal
kapcsolatos feladatokat, koordinálja a Program elõkészítését, valamint biztosítja végrehajtását.
(3) A miniszter az egészségügyért való felelõssége keretében – a szociális és munkaügyi miniszterrel együttmûködve – ellátja a szociális biztonsági koordináció kormányzati összehangolásából adódó feladatokat, ennek
során gondoskodik a magyar álláspont kialakításáról és
képviseletérõl az Európai Unió, illetve a nemzetközi szervezetek intézményeiben, továbbá a kétoldalú szociális biztonsági egyezmények elõkészítésekor és végrehajtásakor.
(4) A miniszter az egészségügyért való felelõssége
körében közremûködik:
a) a sportegészségügyi rendszer mûködtetésében,
b) a tiltott teljesítményfokozó szerek használata elleni
küzdelemben,
c) a sport területén jelentkezõ egészségügyi feladatok
– megelõzés, gyógyítás, rehabilitáció – megoldásában.
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8. §

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) agrárpolitikáért,
b) agrár-vidékfejlesztésért,
c) növényegészségügyért,
d) állategészségügyért,
e) élelmiszer-biztonságért,
f) élelmiszeriparért,
g) erdõgazdálkodásért,
h) ingatlan-nyilvántartásért,
i) térképészetért,
j) földügyért,
k) vadgazdálkodásért,
l) halgazdálkodásért
felelõs tagja.

2. §
A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárca-megállapodásokat,
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f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntéselõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kormányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl,
h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,
i) közremûködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett ágazati érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztetõ fórumot mûködtet.

3. §
(1) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) a Közösségi Agrárpolitika egyes intézkedéseinek
végrehajtásáról,
b) az ágazati támogatási rendszerrõl,
c) az agrármarketing tevékenységrõl,
d) a termelésben alkalmazható növény- és állatfajták
állami elismerésérõl, illetve minõsítésérõl, azok fajtafenntartásáról, a géntartalékok képzésérõl és megõrzésérõl,
e) a vetõmagvak és szaporítóanyagok minõségének
ellenõrzésérõl, elõállításukról, forgalomba hozatalukról,
f) a szõlõ- és gyümölcstelepítés rendjérõl,
g) az állatfajok és -fajták tenyésztésérõl, a tenyésztésszervezés rendjérõl,
h) a pénzügyminiszterrel egyetértésben a lovak teljesítményvizsgálatáról, a lóversenyfogadás szabályozásáról és
ezzel összefüggésben az állam képviseletérõl,
i) az egyes állatfajták egyedeinek megjelölésérõl,
j) a termelõk szervezõdésérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
keretében felel továbbá a termõföld védelméért, e körben
elõkészíti különösen
a) a termõföld talajvédelmérõl,
b) a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatról,
c) a termésnövelõ anyagok, termesztõközegek, növénykondícionáló szerek engedélyezésérõl, forgalmazásáról, felhasználásáról és ellenõrzésérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(3) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
keretében felel továbbá a mezõgazdasági célú vízgazdálkodásért, e körben elõkészíti különösen a mezõgazdasági
célú vízgazdálkodásról szóló jogszabályokat, továbbá
e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteteket ad ki.
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(4) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
keretében felel továbbá a géntechnológiai tevékenységért,
e körben elõkészíti különösen
a) a mezõgazdaság és az ipar területén a géntechnológiai tevékenységrõl,
b) a géntechnológiával módosított, a hagyományos
módon és az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett élésérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

4. §
(1) A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA) kapcsolódó Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési
Programról,
b) az agrár-vidékfejlesztési támogatásokról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(2) A miniszter a növényegészségügyért való felelõssége körében elõkészíti különösen a növényegészségügyrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(3) A miniszter a növényegészségügyért való felelõssége keretében felel továbbá a növényegészségügyért,
e körben elõkészíti különösen
a) a növényvédõ szerek, a növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök és anyagok engedélyezésérõl, forgalmazásáról, felhasználásáról és ellenõrzésérõl,
b) a növényi termékek, a víz, valamint a talaj növényvédõszer-maradék- és egyéb toxikus anyag tartalmának
ellenõrzésérõl,
c) a növényvédelmi tevékenységrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(4) A miniszter az állategészségügyért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) a veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének
megelõzésérõl,
b) az egyes állatgyógyászati termékek elõállításáról,
törzskönyvezésérõl, forgalomba hozataláról, forgalmazásáról és felhasználásáról,
c) az állati eredetû melléktermékek kezelésérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(5) A miniszter az állategészségügyért való felelõssége
keretében felel továbbá az állatok védelméért, e körben
elõkészíti különösen az állatok védelmérõl és kíméletérõl,
valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági feladatokról szóló
jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
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(6) A miniszter az élelmiszer-biztonságért való felelõssége körében felel az élelmiszer-higiéniáért és az élelmiszer minõség-ellenõrzésért, e körben az egészségügyi
miniszterrel, valamint a szociális és munkaügyi miniszterrel együttmûködésben elõkészíti különösen
a) az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-higiéniai követelményekrõl,
b) az élelmiszer minõség-ellenõrzésrõl, valamint a bor,
és zöldség-gyümölcs minõség-ellenõrzésrõl,
c) a bor elõállítás és forgalomba hozatal feltételrendszerérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(7) A miniszter az élelmiszer-biztonságért való felelõssége keretében felel továbbá a takarmánybiztonságért és
a takarmány minõség-ellenõrzésért, e körben elõkészíti
különösen
a) a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról,
b) a takarmányok ellenõrzésérõl, vizsgálatáról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(8) A miniszter az élelmiszeriparért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) az élelmiszerek elõállításáról, forgalomba hozataláról, ellenõrzésérõl,
b) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek eredetvédelmérõl és hagyományos tulajdonságairól
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(9) A miniszter az erdõgazdálkodásért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) az erdõgazdálkodásról,
b) az erdõ védelmérõl,
c) az erdõvagyon fenntartásának és bõvítésének feltételrendszerérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(10) A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért, valamint a földügyért való felelõssége körében
elõkészíti különösen
a) az ingatlan-nyilvántartás vezetésérõl, rendszerérõl
és az abból történõ adatszolgáltatásról,
b) a földmérésrõl, térképészetrõl és a távérzékelésrõl,
valamint – az érintett minisztériumokkal együttmûködve –
az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek
teljesítésérõl,
c) a földminõsítési rendszerrõl, a földtulajdoni, földhasználati és földhasznosítási elõírások érvényesülésérõl,
a földforgalom szabályozásáról, a földvédelemrõl, a talajvédelemrõl, valamint a földhitel rendszerérõl, valamint
d) a földügyi informatikai rendszerrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
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(11) A miniszter a vadgazdálkodásért, halgazdálkodásért való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) a vadászható, halászható állatfajokról, valamint
azok génkészlete védelmérõl, fenntartásának, hasznosításának szabályairól,
b) a vadászat gyakorlásának feltételeirõl, a vadászat
rendjérõl és a vadgazdálkodásról, valamint
c) a halászat feltételeirõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

5. §
(1) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
körében irányítja
a) a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt,
b) az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézetet,
c) az Országos Borminõsítõ Intézetet,
d) a földmûvelésügyi hivatalokat,
e) a Földmûvelésügyi és Költségvetési Irodát,
f) az állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomásokat,
g) az Országos Élelmiszervizsgáló Intézetet,
h) az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és
Takarmány-ellenõrzõ Intézetet,
i) az Országos Állategészségügyi Intézetet,
j) a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálatot, valamint a Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálatokat,
k) a földhivatalokat,
l) az Állami Erdészeti Szolgálatot,
m) a Földmérési és Távérzékelési Intézetet,
n) az Állami Ménesgazdaságot,
o) az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézetét,
p) a Magyar Mezõgazdasági Múzeumot,
q) az Országos Mezõgazdasági Könyvtárat és Dokumentációs Központot,
r) az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetet,
s) az Erdészeti Tudományos Intézetet,
t) az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézetet,
u) a Halászati és Öntözési Kutatóintézetet,
v) a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetet,
w) a Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutató Központot,
x) az FVM Szõlészeti és Borászati Kutatóintézeteit,
y) az Agrárgazdasági Kutató Intézetet.
(2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
körében irányítja az általa alapított szakképzõ intézményeket.
(3) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
körében felügyeli
a) a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetet,
b) a Kormány nevében az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezeteinek Magyar Nemzeti Bizottságát,

2006/93. szám

c) a külügyminiszterrel egyetértésben a külképviseleti
hálózatban dolgozó mezõgazdasági szakattasék mûködését.
(4) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
körében törvényességi felügyeletet gyakorol
a) a Magyar Állatorvosi Kamara, valamint a fõvárosi és
a megyei szervezetei fölött,
b) az Országos Magyar Vadászkamara, valamint a fõvárosi és a megyei szervezetei fölött,
c) a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamara, valamint a fõvárosi és a megyei szervezetei
fölött,
d) a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, valamint a Hegyközségi Tanácsok és a hegyközségek fölött.

6. §
(1) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
körében
a) elkészíti az ágazat fejlesztésére vonatkozó koncepciókat és döntési javaslatokat, vizsgálja és elemzi az ágazathoz tartozó gazdasági tevékenységeket, az ágazattal
szemben támasztott követelményeket, kidolgozza az ágazat fejlesztésének gazdaságpolitikai követelményrendszerét,
b) feldolgozza és elemzi a hatósági jogkörének gyakorlása során birtokába jutott adatokat, továbbá gondoskodik
az egységes információs rendszer, az ágazati és területi
információs rendszer, valamint a statisztikai információs
rendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl,
c) karbantartja az agrárágazati informatikai stratégia
keretében a Magyar Információs Társadalom Stratégia
(MITS) e-agrárium részstratégiát,
d) gondoskodik a mezõgazdaságot ért rendkívüli és
tömeges elemi károk kezelésérõl,
e) elvégzi az ágazat finanszírozását végzõ pénzintézetekkel kapcsolatos kormányzati feladatokat, különös
tekintettel a földjelzálog-hitelezésre,
f) ellátja az ágazati tevékenységi körbe tartozó állami
gazdálkodó szervezetek korszerûsítésével, átalakulásával,
illetõleg privatizációjával kapcsolatos hatáskörébe utalt
feladatokat,
g) elemi csapás, járványos állatbetegségek, a növények
zárlati és veszélyes, illetve járványt okozó egyéb károsítóinak leküzdésére a minisztérium szakigazgatási szerveinek és intézményeinek közvetlen utasítást ad,
h) kidolgozza és mûködteti az ágazat tagállami hatáskörbe tartozó támogatási rendszerét,
i) elvégzi az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garancia Alappal (a továbbiakban: EMOGA), valamint a
Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközzel (a továbbiakban: HOPE) kapcsoltos feladatokat,
j) felkészül az EMOGA helyébe lépõ Európai Mezõgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) és az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továb-
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biakban: EMVA), továbbá a HOPE helyébe lépõ Európai
Halászati Alap fogadására, és végrehajtja az ebbõl eredõ
feladatait,
k) az EMOGA, az EMGA és az EMVA vonatkozásában ellátja a Bizottság 885/2006/EK rendeletének 1. cikk
(2) bekezdésében meghatározott Illetékes Hatóság feladatait,
l) közremûködik a nemzeti szabványok kidolgozásában, továbbá ellátja a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggõ feladatokat.
(2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
keretében felel továbbá az agrárkörnyezet védelméért és
az agrár-környezetgazdálkodásért, e körben
a) biztosítja a környezet- és természetvédelmi követelményeknek is megfelelõ agrár-környezetgazdálkodást,
b) biztosítja a nem védett élõvilág, valamint a táj védelmére vonatkozó ágazati követelmények és fejlesztési politika érvényesülését,
c) közremûködik a Natura 2000-rel kapcsolatos politika kialakításában.
(3) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
keretében felel továbbá a termõföld védelméért és a talajvédelemért, e körben
a) meghatározza a termõföld takarékos felhasználása
érdekében a földvédelmi és talajvédelmi követelményeket, és ellenõrzi azok megtartását,
b) gondoskodik a termõföld mennyiségének és minõségének védelmérõl, valamint a külön jogszabályokban
meghatározott védelmi követelmények érvényesítésérõl,
c) ellenõrzi a termõföld termõképességének megõrzését, javítását szolgáló tevékenységeket, ideértve a rekultiváció, a talajvédelem, a talajjavítás, a talajvízháztartásszabályozás, valamint a mezõgazdasági vízszolgáltatás és
vízkárelhárítás feladatait.
(4) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
keretében felel továbbá az agrárpiaci rendtartás mûködésének szervezéséért, e körben
a) kidolgozza az agrárpiac mûködési koncepcióját,
b) ellátja az agrárpiac szabályozásával, az agrárpiaci
rendtartással, a piaci intervencióval kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat,
c) a gazdasági és közlekedési miniszter egyetértésével
kezeli a Gazdaságbiztonsági Tartalékot.
(5) A miniszter az agrárpolitikáért való felelõssége
keretében felel továbbá a mezõgazdasági célú vízgazdálkodásért, e körben
a) ellátja a mezõgazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással kapcsolatos kormányzati feladatokat, ideértve
a forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények mezõgazdasági vízszolgáltatási és vízkár-elhárítási
célú fejlesztésének, üzemeltetésének, valamint fenntartásának szervezését, irányítását,
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b) irányítja a forgalomképes állami tulajdonú vízi létesítmények üzemeltetésével összefüggésben a belvízkárelhárítást,
c) az a) és b) pontokban leírt tevékenységek tekintetében szakmai felügyeletet gyakorol a vízitársulatok felett.
7. §
A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelõssége
körében
a) irányítja az Európai Unió közös agrárpolitikája
II. pillérét képezõ agrár-vidékfejlesztést, valamint az
ehhez tartozó kutatás-fejlesztést, ennek keretében különösen kidolgozza a nemzeti agrár-vidékfejlesztési stratégiát
és programot,
b) gondoskodik az agrár-vidékfejlesztés átfogó stratégiájáról, amelynek keretében meghatározza rövid, középés hosszú távú céljait, valamint a célok elérését biztosító
agrár-vidékfejlesztési programokat készít,
c) az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel
együttmûködve gondoskodik a falusi turizmus fejlesztésével összefüggõ kormányzati feladatok ellátásáról,
d) felelõs a Tanács 1698/2005/EK rendeletének
75. cikkében meghatározott Irányító Hatóság feladatainak
ellátásáért,
e) gondoskodik az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
Programmal összefüggõ feladatok ellátásáról,
f) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elõkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében,
g) közremûködik a rurális térségekkel és a kistelepülésekkel kapcsolatos politika kialakításában.
8. §
A miniszter a növényegészségügyért és ezen belül különösen a növényvédelemért való felelõssége körében felel
a) a termesztés növényegészségügyi biztonságáért,
b) a növényi károsítók járványos fellépésének megelõzésével és leküzdésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért (beleértve a nemzetközi forgalmazással összefüggõ
szakmai szabályozást és ellenõrzést is),
c) a növényvédelmi célú termékek és eszközök forgalmazásának és felhasználásának ellenõrzéséért.
9. §
(1) A miniszter az állategészségügyért való felelõssége
körében
a) ellátja a veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének megelõzésével és leküzdésével kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat,
b) nagy nemzetgazdasági kárral fenyegetõ vagy veszélyes állatbetegségek felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programot, valamint monitoring programot rendelhet el,
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c) kihirdeti a rendkívüli járványveszély-helyzetet,
valamint
d) irányítja az egyes állatgyógyászati termékek elõállításával, törzskönyvezésével, forgalomba hozatalával, forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátását.
(2) A miniszter az állatvédelemért való felelõssége körében irányítja az állatok védelmével és kíméletével kapcsolatos hatósági feladatok ellátását.

10. §
(1) A miniszter az élelmiszer-biztonságért való felelõssége körében, a külön jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása során, folyamatosan felügyeli az élelmiszer-elõállítás és -forgalmazás során az élelmiszer-biztonság és -minõség követelményeinek érvényesülését, a biztonságosabb, jobb minõségû élelmiszereknek hazai piacon
való megjelenése érdekében, elõsegítve az emberek egészségesebb életmódját.
(2) A miniszter az élelmiszer-biztonságért való felelõssége keretében külön jogszabály szerint felel továbbá az
élelmiszer-higiéniáért és az élelmiszer minõség-ellenõrzésért, e körben
a) a zöldség-gyümölcs termékek minõség-ellenõrzésével elõsegíti a fogyasztói érdekek érvényesülését, valamint
az EU elõírásoknak is megfelelõ magyar élelmiszer-elõállítást és -forgalmazást, valamint
b) ellátja a minõségvédelmi, minõség-szabályozási,
minõségpolitikai (különös tekintettel az eredetvédelmi és
hagyományos termékek területén) feladatokat.
(3) A miniszter az élelmiszer-biztonságért való felelõssége keretében felel továbbá a takarmánybiztonságért és a
takarmány minõség-ellenõrzésért, e körben
a) ellenõrzi a takarmányok elõállítását, forgalomba
hozatalát és felhasználását, valamint vizsgálatát,
b) részt vesz a takarmány-nagykereskedelemre és -kiskereskedelemre vonatkozó ágazati politika kialakításában,
c) ideiglenes engedélyt ad új takarmányok elõállítására, illetve kísérleti célú felhasználására, valamint
d) kialakítja a Magyar Takarmánykódex elõírásait.

11. §
A miniszter az élelmiszeriparért való felelõssége körében
a) segíti a magyar élelmiszer termékek piacra jutását,
b) részt vesz az élelmiszer-nagykereskedelemre és élelmiszer-kiskereskedelemre vonatkozó ágazati politika
kialakításában,
c) fokozott ellenõrzéseket rendel el a feketegazdaság
elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a nem kívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a
fogyasztók bizalmának növekedését,
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d) kialakítja a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásait,
valamint
e) mûködteti a FAO/WHO Codex Alimentarius
Magyar Nemzeti Bizottságot.

12. §
A miniszter az erdõgazdálkodásért való felelõssége
körében
a) érvényesíti és az erdészeti hatóság útján felügyeli az
erdõtörvényben és a körzeti erdõtervekben meghatározottaknak megfelelõ módon folytatott erdõgazdálkodást,
különös tekintettel a fenntarthatóság és szakszerûség
követelményére,
b) ellátja az erdõvagyon védelmének szakmai irányítási feladatait,
c) ellátja az erdõgazdaságot ért rendkívüli és tömeges
elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,
d) az erdõkben a biológiai sokféleség megõrzése, a természetközeliség növelése, a társadalmi igényekkel összhangban lévõ védelmi, jóléti és gazdasági követelmények
teljesülése érdekében gondoskodik a fenntartható erdõgazdálkodás folytatásáról a hosszú távú erdõtervezéssel,
továbbá a közhiteles erdészeti nyilvántartások vezetésével
és az erdõgazdálkodásra, az erdõ állapotára vonatkozó
tájékoztatással.

13. §
A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért és a földügyért való felelõssége körében
a) gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás vezetésérõl,
rendszerérõl és az abból történõ adatszolgáltatásról,
b) gondoskodik a földminõsítési rendszerrõl, a földtulajdoni, földhasználati és földhasznosítási elõírások érvényesülésérõl, a földforgalom szabályozásáról, a földvédelemrõl, valamint a földhitel rendszerérõl,
c) gondoskodik a polgári célú állami földmérési, térképészeti (geodéziai, kataszteri, topográfiai, kartográfiai) és
a távérzékelési feladatokról,
d) gondoskodik a térinformatikai rendszerek kialakításáról, és mûködteti a földügyi információs rendszert, valamint
e) biztosítja az érdekelt minisztériummal közösen az
államhatár felmérését, megjelölését, a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését.

14. §
A miniszter a vadgazdálkodásért való felelõsége körében
a) a vadgazdálkodási tervezési rendszer mûködtetésén,
valamint a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek
kidolgoztatásán keresztül, továbbá a nemzeti vadgazdál-
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kodási stratégiai célkitûzéseknek megfelelõen gondoskodik a vadállomány védelmérõl és szabályozásáról,
b) ellenõrzi a vadászat rendje betartatását és a szakszerû vadgazdálkodás végrehajtását, valamint
c) mûködteti az Országos Vadgazdálkodási Adattárat
és az Országos Vadgazdálkodási Tanácsot.

15. §
A miniszter a halgazdálkodásért való felelõsége körében
a) irányítja a halászati szakigazgatást,
b) a halászati törvényben és a halgazdálkodási tervekben meghatározottak szerint, a halászati hatóság útján felügyeli a halászati vízterületeken folytatott halgazdálkodást,
c) ellátja az államot illetõ halászati jogok pályáztatásával kapcsolatos teendõket,
d) ellenõrzi a halászati haszonbérleti szerzõdések
betartását, valamint
e) mûködteti az Országos Halászati Adattárat és az
Országos Halászati Bizottságot.

16. §
A miniszter valamennyi felelõsségi körében felel továbbá az ágazati kutatás-fejlesztési, valamint oktatási feladataiért, e körben
a) a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan az ágazati kutatási feladatok végrehajtását szervezi, valamint érvényesíti az ágazati érdekeket a
tudomány- és technológiapolitikai testületekben és ügyekben,
b) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen
együttmûködik a gazdasági és közlekedési miniszterrel, az
oktatási és kulturális miniszterrel, valamint a szociális és
munkaügyi miniszterrel a szakirány szerinti alap- és
középfokú képzés, az iskolarendszerû és az iskolarendszeren kívüli képzés, továbbképzés és átképzés területén, alapít, fenntart és mûködtet szakképzõ intézményeket; az
agrár-felsõoktatással összefüggésben gyakorolja a jogszabályokban meghatározott jogköröket,
c) felügyeli és finanszírozza költségvetésében elkülönítetten a termelõknek nyújtott szaktanácsadási rendszer
külön jogszabályban megállapított szervezeteinek a gazdálkodást segítõ szaktanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltató tevékenységét és annak fejlesztését.

17. §
Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

6605

A Kormány
163/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
a gazdasági és közlekedési miniszter
feladat- és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban:
miniszter) a Kormány
a) gazdaságpolitikáért,
b) iparügyekért,
c) bányászati ügyekért,
d) kereskedelemért,
e) közlekedéspolitikáért,
f) külgazdaságért,
g) energiapolitikáért,
h) informatikáért,
i) elektronikus hírközlésért,
j) postaügyért,
k) kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért
felelõs tagja.

2. §
A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárcamegállapodásokat,
f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntéselõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kormányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl,
h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,
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i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl,
j) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elõkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében.

3. §
(1) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) a gazdasági versenyképesség javításával,
b) a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal, fejlõdésük
támogatásával,
c) a gazdasági kamarákkal,
d) a beruházások ösztönzésével,
e) a nemzeti akkreditálással összefüggõ jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki, valamint
f) javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen
a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai
programok végrehajtására és az ezek megvalósításához
szükséges eszközökre.
(2) A miniszter az iparügyekért való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) a mérésügyrõl,
b) a nemzeti szabványosításról,
c) a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl, tanúsításáról és forgalmazásáról,
d) a telepengedélyezésrõl,
e) a haditechnikai termékek gyártásáról és forgalmazásáról,
f) a kábítószer-prekurzorokkal végezhetõ tevékenységekrõl,
g) a mûszaki termékek termékbiztonságáról és piacfelügyeletérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(3) A miniszter a bányászati ügyekért való felelõssége
körében elõkészíti a bányászatról szóló jogszabályokat,
továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri
rendeleteket ad ki.
(4) A miniszter a kereskedelemért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) a kereskedelemrõl,
b) a vásárokról és a piacokról, az üzletek mûködésérõl,
c) a vendéglátásról,
d) a közraktározásról,
e) a gazdasági reklámtevékenységrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(5) A miniszter a külgazdaságért való felelõssége körében elõkészíti különösen
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a) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ
jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl,
b) a kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl,
c) a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(6) A miniszter a közlekedéspolitikáért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) a közúti közlekedésrõl,
b) a légi közlekedésrõl,
c) a vasúti közlekedésrõl,
d) a vízi közlekedésrõl,
e) a veszélyes áruk szállításáról,
f) a kombinált árufuvarozásról,
g) a közlekedési szolgáltatásokról,
h) a közlekedési szolgáltatások hatósági árának megállapításáról, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl, a közlekedési hatósági eljárások díjairól,
i) a gyorsforgalmi utakról és az utakkal kapcsolatos
egyéb szabályokról,
j) a közlekedés védelmérõl,
k) a közlekedés biztonságáról,
l) a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról,
m) a közlekedési szakemberek képzésérõl, vizsgáztatásáról, utánképzésérõl,
n) a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ egyes jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(7) A miniszter az energiapolitikáért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) a villamos energiáról,
b) a földgázellátásról,
c) a villamos energia és a földgáz határon keresztül történõ szállításáról,
d) a távhõszolgáltatásról,
e) a központi fûtésrõl és melegvíz-szolgáltatásról,
f) a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl,
g) a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok
közlekedési célú felhasználásáról,
h) a megújuló energiaforrások hõ- és villamosenergiatermelési céllal történõ felhasználásáról,
i) az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása érdekében teendõ lépésekrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
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(8) A miniszter az informatikáért való felelõssége körében
a) elõkészíti az informatikáról szóló jogszabályokat,
továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri
rendeleteket ad ki, továbbá
b) közremûködik a közigazgatási informatikai feladatokkal és rendszerekkel összefüggõ jogszabályok elõkészítésében.
(9) A miniszter az elektronikus hírközlésért való felelõssége körében elõkészíti az elektronikus hírközlésrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(10) A miniszter a postaügyért való felelõssége körében
elõkészíti különösen
a) a postai tevékenységrõl,
b) a postai szolgáltatások ellátásáról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(11) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai
innovációért való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) a kutatás-fejlesztésrõl,
b) a technológiai innovációról,
c) a magyar formatervezési díjról,
d) az iparjogvédelmi támogatásokról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(12) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelõssége
körében közremûködik
a) a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó,
b) a kormányzati PPP feladatokkal és rendszerekkel
összefüggõ
jogszabályok elõkészítésében, illetve megalkotásában.
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(4) A miniszter a közlekedéspolitikáért való felelõssége
körében
a) irányítja
aa) a Polgári Légiközlekedési Hatóságot,
ab) a Közlekedési Fõfelügyeletet, a Központi Közlekedési Felügyeletet, a területi közlekedési felügyeleteket,
ac) az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságot,
ad) a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálatot,
ae) a MÁV Közegészségügyi Intézetet, a budapesti
MÁV Kórház és Rendelõintézetet, a szolnoki MÁV Kórház és Rendelõintézetet, a budai MÁV Kórházat,
af) a Közlekedési Múzeumot;
b) felügyeli
ba) a Magyar Vasúti Hivatalt,
bb) a Közlekedésbiztonsági Szervezetet.
(5) A miniszter az energiapolitikáért való felelõssége
körében
a) irányítja a Magyar Geológiai Szolgálatot,
b) felügyeli a Magyar Energia Hivatalt.
(6) A miniszter az informatikáért való felelõssége körében irányítja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetet.
(7) A miniszter a hírközlésért és a postaügyért való felelõssége körében felügyeli a Nemzeti Hírközlési Hatóságot.
(8) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai
innovációért való felelõssége körében irányítja a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatalt.
(9) A miniszter irányítja a GKM Gazdasági Igazgatóságot.
5. §

4. §
(1) A miniszter az iparügyekért való felelõssége körében irányítja az Országos Mérésügyi Hivatalt.
(2) A miniszter a bányászati ügyekért való felelõssége
körében
a) irányítja
aa) a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központot,
ab) a Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatóriumot;
b) felügyeli a Magyar Bányászati Hivatalt.
(3) A miniszter a kereskedelemért való felelõssége
körében irányítja
a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt,
ennek keretében a turizmusért felelõs miniszterrel együttmûködik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ának
d)–f) és h) pontjában foglalt idegenforgalmi feladatok
tekintetében,
b) a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot.

(1) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelõssége
és az iparügyekért való felelõssége körében közremûködik
az energia- és anyagtakarékos építési hulladékot újrahasznosító környezetbarát építés feladataival összefüggõ, az
épületek energiaellátásával, az épületgépészettel, épületvillamossággal kapcsolatos pályázatok tartalmának meghatározásában.
(2) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelõssége
körében ellátja a gazdasági versenyképesség javításával
kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását.
6. §
(1) A miniszter a külgazdaságért való felelõssége körében ellátja a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása
akadályaival kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott értesítési és bejelentési eljárásokban az egyes nemzetközi szervezetek, az Európai Unió intézményei és tagállamai felé megteendõ, illetve ezektõl érkezõ értesítések
és bejelentések továbbításával összefüggõ feladatokat.
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(2) A miniszter a külgazdaságért való felelõssége körében
a) az érdekelt miniszterekkel együttmûködve kialakítja
a Kormány külgazdasági politikáját, az Európai Unió
kereskedelem- és vámpolitikájával kapcsolatos álláspontot és azokat az Európai Unió illetékes szerveinél
képviseli;
b) irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó külképviseleteket (így különösen az OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet és a WTO melletti Magyar Állandó Képviseletet), valamint a szakdiplomatákat;
c) a külügyminiszterrel egyetértésben javaslatot tesz az
OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet és a WTO
melletti Magyar Állandó Képviseletet vezetõ nagykövet
személyére, dönt a szakdiplomaták személyérõl;
d) stratégiát dolgoz ki a külföldi mûködõtõke befektetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének és a hazai vállalkozások mûködõtõke-exportjának elõsegítésére;
e) irányítja, értékeli és ellenõrzi a kereskedelemfejlesztést és a befektetés-ösztönzést szolgáló hazai intézményrendszert.

7. §
(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központról
szóló 59/1990. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Központ központi hivatal, amelynek irányítását
a gazdasági és közlekedési miniszter látja el.”
b) a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) Az OMH irányítására kijelölt miniszter a gazdasági
és közlekedési miniszter, aki az OMH, a mérésügyi szolgáltatások igénybevételében érdekelt tárcák és egyéb szervek képviselõibõl álló Országos Mérésügyi Tanácsot hoz
létre, amelyet tanácsadó szerveként mûködtet. A tanács
mûködtetéséhez szükséges feltételeket az OMH biztosítja.”
c) a Magyar Geológiai Szolgálatról szóló 132/1993.
(IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Geológiai Szolgálat központi hivatal,
amelynek irányítását a gazdasági és közlekedési miniszter
látja el.”
d) az egységes közlekedési hatósági szervezet feladatés hatáskörérõl szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) A közúti és a vasúti közlekedéssel, valamint a hajózással kapcsolatos közlekedési hatósági feladatokat – a
HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanokon megvalósuló
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katonai célú létesítményekre vonatkozó hatósági feladatok
kivételével – a közlekedéspolitikáért felelõs miniszter irányítása alatt mûködõ egységes közigazgatási szerv látja el,
amelynek területi szervei a megyei (fõvárosi) közlekedési
felügyeletek (a továbbiakban: területi felügyeletek) és
a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban:
KKF), e szervek felett a felügyeletet, és az általuk, valamint a Polgári Légiközlekedési Hatóság (a továbbiakban:
PLH) által hozott határozatok esetében a másodfokú hatósági feladatokat ellátó központi hivatal a Közlekedési
Fõfelügyelet (a továbbiakban: Fõfelügyelet).”
e) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló
216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
ea) 2. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A Hivatal központi hivatal, amelynek irányítását – (2)–(3) bekezdésben meghatározott szakmai kérdésekben az oktatási és kulturális miniszter közremûködésével, illetve együttmûködésével – a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(2) Az oktatási és kulturális miniszter a Hivatal irányítása tekintetében a következõ szakmai kérdésekben mûködik közre:
a) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról készült éves beszámoló;
b) a kutatás-fejlesztést, valamint a technológiai innovációt érintõ jogszabályok, a Hivatalról szóló jogszabály
kivételével.
(3) Az oktatási és kulturális miniszter szakmailag
együttmûködik a miniszterrel a Hivatalról szóló jogszabály tekintetében.”
eb) 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal elnökét – az oktatási és kulturális miniszter véleményének meghallgatásával – a miniszter nevezi ki
és menti fel. A Hivatal elnökhelyetteseit a Hivatal elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki. Az elnök és az elnökhelyettesek kinevezése hat évre szól. A kinevezéseket
megelõzõen a miniszter egyeztet a Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület elnökével.”
f) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
fa) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal országos hatáskörû szerv, központi hivatal, amelynek irányítását a gazdasági és közlekedési
miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.”
fb) 1. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A Hivatal vezetõjét (a továbbiakban: fõigazgató) és
a fõigazgató-helyettest – a fõigazgató javaslatára – a miniszter nevezi ki és menti fel.
(6) A munkáltatói jogokat a fõigazgató felett a miniszter, a fõigazgató-helyettes felett a fõigazgató gyakorolja.”
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
164/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
Az igazságügyi és rendészeti miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) áldozatsegítésért,
b) állampolgársági ügyekért,
c) anyakönyvi ügyekért,
d) bûncselekmények megelõzéséért,
e) büntetés-végrehajtásért,
f) határrendészetért,
g) idegenrendészetért és menekültügyért,
h) igazságügyért,
i) kárpótlásért,
j) közlekedésrendészetért,
k) közterület-felügyelet szabályozásáért,
l) külföldiek társadalmi beilleszkedésének elõsegítéséért,
m) külföldre utazás szabályozásáért,
n) rendészetért,
o) szabálysértési szabályozásért, valamint
p) személyiadat-nyilvántartásért
felelõs tagja.

2. §
A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárcamegállapodásokat,
f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kormányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
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Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl,
h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,
i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl,
j) közremûködik a strukturális alapok és Kohéziós
Alap hazai felhasználásához kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Terv elõkészítésében és nyomon követésében,
k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását.

3. §
(1) A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében felel
a) az alkotmány-elõkészítésért,
b) az alapvetõ jogok érvényesülését biztosító, a központi államszervezetre vonatkozó, a büntetõpolitikai és
büntetõjogi, a polgári jogi, a családjogi, az igazságszolgáltatást érintõ, a társasági jogi, a szellemi tulajdon és a versenyjog területét szabályozó törvények elõkészítéséért és
az ezzel kapcsolatos szabályozásért, valamint
c) a Kormány eseti döntése alapján a több miniszter feladatait érintõ törvények elõkészítésének koordinálásáért.
(2) A miniszter az igazságügyi tárgyú jogszabályok elõkészítéséért való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) az egyesülési jogról, a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról, a gyülekezési jogról, a személyes adatok védelmérõl, a közérdekû adatok nyilvánosságáról, az egyenlõ bánásmódról, a sajtóról, a kérelmezési és panaszjogról,
b) az Alkotmánybíróságról, az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról, az Állami Számvevõszékrõl, a kormányzati szervezetrendszerrõl, a bíróságokról, az ügyészségrõl, a közjogi tisztségviselõk jogállásáról és juttatásairól, a nemzeti hírügynökségrõl,
c) a külügyminiszterrel együttmûködve a nemzetközi
szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról,
d) a bûncselekményekrõl, a büntetésekrõl, a büntetõeljárásról, a büntetések és az intézkedések végrehajtásról, a
bûnügyi jogsegélyrõl, a társadalmi bûnmegelõzésrõl, a
pártfogó felügyelõi tevékenységrõl,
e) a személyek jogáról, a dologi jogról, a kötelmi jogról, az öröklésrõl, a polgári peres és nemperes eljárásokról,
a bírósági végrehajtásról, a polgári jogi jogsegélyrõl, a
nemzetközi magánjogról,
f) a családjogról, a családjogi jogsegélyrõl,
g) a bírák jogállásáról, a választottbíráskodásról, az
ügyészek jogállásáról, az ügyvédekrõl, a közjegyzõkrõl, a
jogtanácsosokról, a bírósági végrehajtókról, az igazságügyi szakértõkrõl, a jogi segítségnyújtásról,

6610

MAGYAR KÖZLÖNY

h) a gazdasági társaságokról, a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról, a végelszámolásról, a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról, az egyéni vállalkozásról,
i) a szerzõi jogról, az iparjogvédelemrõl,
j) a versenyjogról, és
k) a közbeszerzésrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeleteket ad ki.
(3) A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében közremûködik az önkormányzati és területfejlesztési
miniszterrel az országgyûlési képviselõk választásáról, a
helyi önkormányzati képviselõk választásáról, a polgármesterek választásáról, az európai parlamenti képviselõk
választásáról, a választási eljárásról, az országos népszavazásról, az országos népi kezdeményezésrõl, a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésrõl szóló jogszabályok elõkészítésében, illetve megalkotásában.
(4) A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében közremûködik a külügyminiszterrel a külkapcsolatokról szóló jogszabályok elõkészítésében, illetve megalkotásában.
(5) A miniszter elõkészíti
a) az állampolgársági ügyekért való felelõssége körében a magyar állampolgársággal kapcsolatos,
b) a büntetés-végrehajtásért való felelõssége körében a
büntetés-végrehajtási szervezet jogállásáról és mûködésérõl szóló,
c) a külföldre utazás szabályozásáért való felelõssége
körében a magyar állampolgárok külföldre utazásával és
útlevéllel való ellátásával kapcsolatos,
d) a szabálysértési szabályozásért való felelõssége
keretében a szabálysértési eljárásról és a szabálysértésekrõl szóló,
e) a rendészetért való felelõssége körében a rendõrség
jogállásáról, szervezetérõl és mûködésérõl szóló, a személy- és vagyonvédelemrõl, a magánnyomozásról, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló,
f) a határrendészetért való felelõssége körében az
államhatár õrizetérõl, a határforgalom ellenõrzésérõl, a
Határõrség jogállásáról, szervezetérõl és mûködésérõl
szóló,
g) az idegenrendészetért és menekültügyért való felelõssége körében elõkészíti
ga) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról,
gb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek magyarországi tartózkodásáról,
gc) a menekültek jogállásáról és a menekültügyi eljárásról,
gd) az idegenrendészeti hatóság jogállásáról, szervezetérõl és mûködésérõl,
ge) a menekültügyi hatóság jogállásáról, szervezetérõl
és mûködésérõl,
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h) a közlekedésrendészetért való felelõssége körében
a közlekedésrendészeti szabályokról szóló,
i) a közterület-felügyeletért való felelõssége körében
a közterület-felügyeletrõl szóló,
j) az anyakönyvi ügyekért való felelõssége körében az
anyakönyvvezetésrõl, a házasságkötési eljárásról, a névviselésrõl, a névváltoztatásról szóló,
k) a személyiadat-nyilvántartásért való felelõssége
körében a személyi adatok és a lakcím nyilvántartásáról,
a személyazonosító igazolványról szóló,
l) az áldozatvédelemért való felelõssége körében a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl szóló,
m) a kárpótlásért való felelõssége körében a személyi
és vagyoni kárpótlásról szóló
jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy
kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

4. §
(1) A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében
a) irányítja a pártfogó felügyeletet ellátó szervet,
b) irányítja a jogi segítségnyújtásért felelõs állami szervet,
c) irányítja az igazságügyi és a bûnügyi szakértõi feladatokat ellátó állami szerveket, továbbá
d) törvényességi felügyeletet gyakorol a közjegyzõk,
az ügyvédek, a jogtanácsosok, a bírósági végrehajtók és az
igazságügyi szakértõk kamarái felett.
(2) A miniszter az állampolgársági ügyekért való felelõssége körében irányítja az állampolgárság megszerzésével, igazolásával, megszûnésével kapcsolatos igazgatási
tevékenységet.
(3) A miniszter a külföldre utazás szabályozásáért való
felelõssége körében irányítja a magyar állampolgárok külföldre utazásával és útlevéllel való ellátásával kapcsolatos
igazgatási tevékenységet.
(4) A miniszter a büntetés-végrehajtásért való felelõssége keretében irányítja a büntetés-végrehajtás szervezetének mûködését.
(5) A miniszter a rendészetért való felelõssége körében
irányítja a rendõrséget, és gyakorolja a rendészeti felsõoktatási intézmények tekintetében a fenntartót megilletõ
jogosítványokat.
(6) A miniszter a határrendészetért való felelõssége
körében irányítja a Határõrséget.
(7) A miniszter az idegenrendészetért és menekültügyért való felelõssége körében irányítja az idegenrendészeti hatóságot és a menekültügyi hatóságot.
(8) A miniszter a személyiadat-nyilvántartásért való
felelõsség körében ellátja a személyiadat-nyilvántartás
vezetéséért felelõs hatóság szakmai irányítását.
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(9) A miniszter az anyakönyvi ügyekért való felelõsség
körében ellátja az anyakönyvi ügyek ellátásáért felelõs
hatóság szakmai irányítását.
(10) A miniszter az áldozatsegítésért való felelõssége
körében irányítja a bûncselekmények áldozatainak segítéséért felelõs hatóságot.
(11) A miniszter a kárpótlásért való felelõssége körében
irányítja a kárpótlási feladatok ellátásáért felelõs hatóságot.

5. §
(1) A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében felel
a) a jogszabályok alkotmányosságáért,
b) azért, hogy a jogszabályok megfeleljenek az Európai
Unió jogának és a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek,
c) a nemzetközi szerzõdések elõzetes alkotmányossági
vizsgálatáért,
d) a jogszabály-elõkészítés és a jogrendszer folyamatos
felülvizsgálata szakmai színvonaláért,
e) a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata összehangolásáért,
f) a jogszabályok nyilvántartásáért és – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel együttmûködve – nyilvánosságáért.
(2) A miniszter – törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – valamennyi jogszabálytervezetet véleményezi
abból a szempontból, hogy az megfelel-e az Alkotmánynak, az Európai Unió jogának, a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségeinek és a jogszabályszerkesztés
szabályainak, valamint, hogy illeszkedik-e a jogrendszer
egészébe.
(3) A miniszter összehangolja az Európai Unió jogának
való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet, ennek keretében
a) kidolgozza a jogharmonizáció programozásának
rendjét,
b) jogharmonizációs adatbázist vezet,
c) figyelemmel kíséri és elõmozdítja a jogharmonizációs feladatok teljesítését,
d) gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi,
módszertani és terminológiai egységességérõl,
e) jogszabály megalkotására irányuló elõterjesztéshez
kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet összeegyeztethetõ-e az Európai Unió jogával.
(4) A miniszter
a) együttmûködik a miniszterekkel a nemzetközi szerzõdések elõkészítésével, kötelezõ hatályának elismerésére
adott felhatalmazással, kihirdetésével és értelmezésével
kapcsolatban,
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b) kötelezõ hatály elismerésére adott felhatalmazás
elõtt véleményezi a nemzetközi szerzõdést annak érdekében, hogy az megfeleljen az Alkotmánynak, összeegyeztethetõ legyen az Európai Unió jogával, és illeszkedjen a
jogrendszerbe.
(5) A miniszter koordinálja a jogi szabályozás elõzetes
és utólagos hatásvizsgálatát, összehangolja a jogszabályok
hatályosulásának folyamatos felülvizsgálatát és a deregulációt, ennek érdekében
a) módszertani útmutatókat ad ki,
b) ellenõrzi az elõzetes hatásvizsgálat elvégzését, és
errõl tájékoztatja a Kormányt,
c) a pénzügyminiszterrel együttmûködve felméri a jogi
szabályozásból eredõ adminisztratív terheket, és javaslatot
tesz a szükséges jogszabály-módosításokra,
d) deregulációs jogszabályokat készít elõ és terjeszt a
Kormány elé.
(6) A miniszter vezeti és elektronikusan közzéteszi a
jogszabályok nyilvántartását, valamint a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszterrel együttesen gondoskodik
a) a Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyûjteményének szerkesztésérõl és elektronikus közzétételérõl,
b) a Jogszabályok Elektronikus Gyûjteményének szerkesztésérõl és közzétételérõl.
(7) A miniszter gondoskodik a Cégközlöny elektronikus
formában történõ közzétételérõl.

6. §
(1) A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében felel továbbá
a) a Kormány képviseletéért az alkotmánybírósági
eljárásokban,
b) a külügyminiszterrel és az eljárás tárgya szerint felelõs miniszterrel együttmûködve a Kormány képviseletéért
az Európai Közösségek Bírósága és Elsõfokú Bírósága
(a továbbiakban együtt: Európai Bíróság) elõtti eljárásban.
(2) A miniszter kizárólagos jogkörben képviseli a Kormányt az Alkotmánybíróságnál. Az Alkotmánybíróság
eljárásában a miniszter az érintett miniszterek véleménye
alapján tájékoztatja a testületet a Kormány álláspontjáról.
(3) A miniszter – a külügyminiszterrel együttmûködve –
az Európai Bíróság elõtti eljáráshoz kapcsolódóan
a) koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok elõkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,
b) figyelemmel kíséri az ügyeket, és gondoskodik az
ezekbõl esetlegesen következõ jogalkotási feladatok meghatározásáról, programozásáról és teljesítésének ellenõrzésérõl.
(4) A miniszter – a külügyminiszter koordinálása mellett – részt vesz a Kormánnyal szemben a közösségi jog
megsértése miatt indult eljárásoknak az Európai Bíróság
elõtti eljárást megelõzõ szakaszában a Kormány képvise-
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letének ellátásában és az ezzel kapcsolatos beadványok és
elõterjesztések elõkészítésében.
(5) A miniszter képviseli a Kormányt az Európai
Emberi Jogi Bíróság elõtti eljárásokban.

7. §
(1) A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében felel továbbá
a) a Magyar Köztársaság által megkötött közjogi, polgári jogi, családjogi és büntetõjogi jogsegélyszerzõdések
végrehajtásáért,
b) az Európa Tanács keretei között a jogi együttmûködésért,
c) az Európai Unió keretében megvalósuló bel- és igazságügyi együttmûködéssel kapcsolatos feladatokért.
(2) A Magyar Köztársaság és az Európa Tanács között
a jogi együttmûködés keretében a miniszter
a) képviseli a Magyar Köztársaságot,
b) kezdeményezi a bel- és igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezményeknek az Európa Tanács keretében történõ
létrehozását,
c) gondoskodik az Európa Tanács keretében létrehozott bel- és igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezmények
elfogadásáról és az ajánlások gyakorlati megvalósításáról,
d) kijelöli az Európa Tanács emberi jogi, általános jogi
és büntetõjogi igazgatótanácsaiban részt vevõ magyar
képviselõket.
(3) Az Európai Unió keretében megvalósuló bel- és
igazságügyi együttmûködés keretében a miniszter képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsának bel- és igazságügyi együttmûködésért felelõs formációjában.
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(2) A miniszter az igazságszolgáltatással kapcsolatos
feladatai körében
a) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) tagjaként ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat,
b) a jogi szabályozás utólagos hatásvizsgálata során
elemzi a bírósági gyakorlatot és az igazságügyi statisztikai
adatokat,
c) a joggyakorlat továbbfejlesztése és az ítélkezési gyakorlat egységességének biztosítása érdekében javaslatot
tesz jogegységi eljárás indítványozására,
d) kialakítja az igazságügyi statisztika rendszerét,
e) fejleszti és felügyeli az igazságügyi informatikai
rendszerek mûködését.
(3) A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében kezdeményezi és ösztönzi a jogalkotást és a jogalkalmazást elõsegítõ informatikai rendszerek létrehozását, és
közremûködik ezek kialakításában és mûködtetésében.
(4) A miniszter az igazságszolgáltatással kapcsolatos
feladatai körében meghatározza a bírósági és az ügyészségi fogalmazók, a közjegyzõjelöltek, az ügyvédjelöltek, a
jogi elõadók és a más munkakörben dolgozó jogászok jogi
szakvizsgájának, valamint egyéb szakmai továbbképzésének, továbbá a bírósági végrehajtók és a végrehajtási ügyintézõk szakvizsgájának, szakmai továbbképzésének,
valamint az igazságügyi szakértõk szakmai vizsgájának
alapvetõ szabályait és feltételeit.
(5) A miniszter elõkészíti és ellenjegyzi a köztársasági
elnök kegyelmi döntéseit.

9. §

(4) A miniszter ellátja az Európai Unió Bûnmegelõzési
Hálózat magyar kapcsolattartó pontjának feladatait.

A miniszter az állampolgársági ügyekért való felelõssége körében elõkészíti és ellenjegyzi a köztársasági
elnöknek a magyar állampolgársággal kapcsolatos döntéseit.

8. §

10. §

(1) A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében felel továbbá
a) az igazságszolgáltatással összefüggõ kormányzati
feladatokért,
b) a közjegyzõkkel, az ügyvédekkel, a jogtanácsosokkal, a bírósági végrehajtókkal és az igazságügyi szakértõkkel kapcsolatos feladatokért,
c) a cégadatok nyilvánosságáért, az elektronikus cégeljáráshoz szükséges informatikai rendszer mûködtetéséért,
d) az igazságügyi képzésért,
e) a szakfordító és tolmácstevékenység ágazati irányításáért,
f) a jogi segítségnyújtásért,
g) a kegyelmi ügyekért,
h) a társadalmi bûnmegelõzés koordinációjáért.

A miniszter a szabálysértési szabályozásért való felelõssége keretében
a) összehangolja a szabálysértési hatóságok tevékenységét,
b) elõkészíti és ellenjegyzi a köztársasági elnök méltányossági döntéseit,
c) ellátja a hatáskörbe utalt szabálysértési méltányossági ügyeket.

11. §
A miniszter a rendészetért való felelõssége körében
a) koordinálja a határon átnyúló szervezett bûnözés
megelõzésének miniszterek közötti feladatait, valamint
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a rendvédelmi szerveknek az üzleti szférával folytatott
bûnmegelõzési együttmûködését,
b) irányítja az Európai Unió keretében folytatott bûnmegelõzési együttmûködés tagállami hatáskörbe utalt
területeit,
c) a honvédelmi miniszterrel együttesen kijelöli a honvédelem szempontjából különösen fontos létesítményeket,
d) ellátja a nemzetközi polgári válságkezelésbõl fakadó
kormányzati feladatokat,
e) kijelöli az ország mûködése, illetve a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítményeket, irányítja az ezzel összefüggõ igazgatási és rendészeti tevékenységet,
f) irányítja a rendvédelmi szervek belsõ bûnmegelõzési
célú ellenõrzésével és bûnfelderítésével kapcsolatos
feladatokat,
g) meghatározza a rendõri oktatás, képzés és továbbképzés, továbbá a rendészeti tudományos kutatás irányait,
összehangolja az erre irányuló tevékenységeket,
h) gondoskodik a személy- és vagyonõrök, valamint
a magánnyomozók tevékenységének szakmai felügyeletérõl.
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A Kormány
165/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) környezetvédelemért,
b) természetvédelemért,
c) vízgazdálkodásért, és
d) ûrkutatásért
felelõs tagja.

12. §

2. §

A miniszter a határrendészetért való felelõssége körében
a) összehangolja az egységes európai határ-ellenõrzési
rendszer megvalósításával kapcsolatos kormányzati feladatokat,
b) meghatározza a határrendészeti oktatás, képzés és
továbbképzés irányait.

A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és kormányrendeletek tervezeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki,
e) kezdeményezi és elkészíti a nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárcamegállapodásokat,
f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kormányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl,
h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,
i) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elõkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében,
j) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl.

13. §
A miniszter a büntetés-végrehajtásért való felelõssége
körében meghatározza a büntetés-végrehajtási oktatás,
képzés és továbbképzés, továbbá a büntetetés-végrehajtási
tudományos kutatás irányait, összehangolja az erre irányuló tevékenységeket.
14. §
A miniszter az idegenrendészetért és menekültügyért
való felelõssége körében elõkészíti a migrációs és menekültügyi politikát érintõ kormányzati döntéseket, különös
tekintettel a Magyar Köztársaság Migrációs Stratégiájára.
15. §
Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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(1) A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) a környezet védelmének általános szabályairól,
b) a hulladékgazdálkodásról,
c) a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó
eszközökrõl,
d) az integrált szennyezés és az országhatárokon átterjedõ szennyezések megelõzésérõl,
e) a felszíni és felszín alatti vizek védelmérõl,
f) a vízminõségi kárelhárításról,
g) a termõföldnek nem minõsülõ földterületek talajvédelmi követelményeirõl,
h) a levegõ és a klíma védelmérõl,
i) a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemrõl,
j) a környezetre súlyos veszélyt jelentõ anyagok és termékek, továbbá technológiák alkalmazásáról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeletet ad ki.
(2) A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
körében együttmûködik az Országos Atomenergiai Hivatal felügyeletét ellátó miniszterrel a környezet radioaktív
szennyezése elleni védelemmel, illetve a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszterrel a vizek mezõgazdasági
eredetû nitrát-szennyezéssel szembeni védelemmel kapcsolatos jogszabályok elõkészítésében, illetve – felhatalmazás alapján – megalkotásában.
(3) A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
körében
a) elemzi és értékeli a környezetvédelem gazdasági
szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére;
b) javaslatot tesz – a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az
üvegházhatású gázok ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységeinek értékesítésére.
(4) A miniszter a természetvédelemért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) a természeti értékek és természeti területek védelmérõl,
b) a tájvédelemrõl,
c) a Natura 2000 területekrõl,
d) a vadon élõ szervezetek védelmérõl,
e) a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó
eszközökrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeletet ad ki.
(5) A miniszter a természetvédelemért való felelõssége
körében együttmûködik a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel a természetvédelmi szempontból
védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág
(vadászható, halászható vad- és halfajok, háziasított állat-
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fajok és ezek génkészletei) védelmével, a növényvédõ szerekkel, a termésnövelõ anyagokkal kapcsolatos jogszabályok elõkészítésében, illetve – felhatalmazás alapján –
megalkotásában.
(6) A miniszter a vízgazdálkodásért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) a vízgazdálkodás, valamint a vízügyi igazgatás általános szabályairól,
b) az ár- és belvízvédekezésrõl, beleértve az árvízi biztonság növelését is,
c) a víziközmû szolgáltatásról (ívóvízellátás, valamint
szennyvízelvezetés és -kezelés),
d) a vizekkel és közcélú vízilétesítményekkel kapcsolatos feladatokról,
e) a vízgazdálkodási társulatokról,
f) sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokról,
g) a víz mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeletet ad ki.
(7) A miniszter a vízgazdálkodásért való felelõssége
körében a külön jogszabályban meghatározott termékekre,
szolgáltatásokra hatósági árat állapít meg.

4. §
A miniszter az ûrkutatásért való felelõssége körében
a) ellátja az ûrkutatási tárgyú két- és sokoldalú nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos, továbbá az európai
integrációból adódó ûrkutatási és ûrpolitikai program-elõkészítési és harmonizációs feladatokat, külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben,
b) kidolgozza az ûrkutatás fõ irányait és programjait,
c) biztosítja az Ûrkutatási Tudományos Tanács mûködésének feltételeit.
5. §
(1) A miniszter a környezetvédelemért, természetvédelemért és vízgazdálkodásért való felelõssége körében irányítja
a) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõséget,
b) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságát,
c) a Vízügyi Központ és Közgyûjteményeket,
d) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségeket,
e) a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat,
f) a nemzeti park igazgatóságokat.
(2) A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
körében felügyeli az Országos Meteorológiai Szolgálatot.
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6. §

2. §

A miniszter a környezetvédelemért, természetvédelemért való felelõssége körében felel a környezet és természet állapotáért, e körben
a) elemzi és értékeli a környezet, a természet állapotát,
annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a környezeti és természeti értékekkel, természeti erõforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a
környezet és természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerû fejlesztésének tapasztalatait; javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli azok
megvalósulását;
b) összehangolja, illetõleg feladatkörében mûködteti a
környezet és a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérõ-, megfigyelõ-, ellenõrzõ-, értékelõ- és
információs rendszert, statisztikai adatszolgáltató rendszereket, valamint irányítja az ezekkel kapcsolatos labortevékenységet;
c) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét
szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások
fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélõ, természetkímélõ anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok,
termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását.

A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közremûködik az e rendeletben meghatározott
hatásköröket érintõ, más tárca fõfelelõsségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,
c) elõkészíti a Kormány, a miniszterelnök és a köztársasági elnök határozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárcamegállapodásokat,
f) képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
g) gondoskodik az Európai Unió politikáiból eredõ és
az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért,
h) gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kormányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl,
i) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,
j) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elõkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében.

7. §
Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
166/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) külpolitikáért, és
b) az európai integrációs ügyekért
felelõs tagja.

3. §
(1) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége keretében felel a kül- és biztonságpolitikáért, ennek körében
a) javaslatot készít a Kormány kül- és biztonságpolitikai stratégiájára, és végrehajtja a kormányprogramban
foglalt kül- és biztonságpolitikai irányelveket és döntéseket, valamint közremûködik a Kormány nemzetpolitikai
célkitûzéseinek megvalósításában,
b) irányítja a Kormány kül- és biztonságpolitikai irányelveibõl eredõ kormányzati feladatok elõkészítését, koordinálja és ellenõrzi annak végrehajtását,
c) tájékoztatja a Kormányt a nemzetközi és biztonságpolitikai helyzetrõl, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról, valamint
d) közremûködik a Magyar Köztársaság gazdasági
érdekeinek külföldön történõ érvényesítésében és a kedvezõ Magyarország-kép kialakításában, valamint elõmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erõsítését.
(2) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége keretében felel egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, ennek körében
a) az érintett miniszterekkel együttmûködve irányítja
az egységes külképviseleti rendszert,
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b) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együttmûködve elõkészíti és lebonyolítja a közös kormányüléseket, koordinálja az ott hozott döntések végrehajtását,
c) koordinálja az egyes relációkban mûködõ tárcaközi
bizottságok, valamint kormányközi bizottságok tevékenységét, valamint
d) az érdekelt miniszterekkel együttmûködve kidolgozza a nemzetközi politikai, biztonságpolitikai és kollektív védelmi, kulturális, tudományos, gazdasági és pénzügyi szervezetekben, illetve intézményekben való részvétel alapelveit, ellenõrzi azok megvalósulását, és kezdeményezi a két- és többoldalú együttmûködést,
e) mûködteti a diplomáciai futárszolgálatot.
(3) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége keretében felel a Magyar Köztársaságnak a külkapcsolatokban
és a nemzetközi szervezetekben való képviseletéért, ennek
körében
a) az egyes relációkban kidolgozza a kétoldalú együttmûködés reláció-specifikus formáit,
b) javaslatot tesz a nemzetközi szervezetekben és nemzetközi konferenciákon képviselendõ álláspontra,
c) javaslatot tesz az államok elismerésére, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételére, felfüggesztésére és
helyreállítására, illetõleg megszüntetésére,
d) javaslatot tesz a diplomáciai és hivatásos konzuli
képviselet létesítésére, illetõleg megszüntetésére, gondoskodik a tiszteletbeli konzuli képviselet létesítésérõl, illetõleg megszüntetésérõl,
e) javaslatot tesz a magyar külképviseletek vezetõinek
kinevezésére, illetõleg felmentésére, kinevezi és felmenti
a fõkonzulokat, kinevezi a tiszteletbeli konzuli képviselet
vezetõjét, illetõleg dönt a kinevezés visszavonásáról, kinevezi a diplomáciai és konzuli személyzetet,
f) kapcsolatot tart a diplomáciai és konzuli képviseletekkel, továbbá más államoknak és nemzetközi szervezeteknek a Magyar Köztársaságban hivatalosan tartózkodó
képviselõivel, valamint
g) állást foglal és eljár a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség fennállásának kérdésében.
(4) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége keretében felel a konzuli szolgálat irányításáért, ennek keretében
a) ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomáciai
és konzuli képviseletek tagjainak konzuli feladatok ellátására történõ felhatalmazása, a diplomáciai és konzuli képviseletek címjegyzéke, a konzuli jogosítványaikat tartalmazó éves tájékoztató, valamint az abban történt változások közzététele tekintetében,
b) dönt a konzuli kölcsön visszafizetése alóli mentesítés kérdésében,
c) ha a magyar állampolgárok életét, testi épségét külföldön közvetlenül fenyegetõ természeti katasztrófa, háborús cselekmények vagy fegyveres összeütközések miatt
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szükséges, javaslatot tesz a Kormánynak a magyar állampolgárok hazatérésének elõsegítésére vagy evakuálására,
d) felhatalmazást ad a konzuli tisztviselõknek egyes
közjegyzõi feladatok végzésére, gondoskodik e konzuli
tisztviselõk jegyzékének közzétételérõl,
e) elbírálja a konzuli ügyekben hozott elsõ fokú döntések elleni jogorvoslati kérelmeket.
(5) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége keretében felel a külföldre utazásról, valamint a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban meghatározott egyes feladatok ellátásáért, ennek keretében
a) ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomataés a külügyi szolgálati útlevelek vonatkozásában,
b) megállapítja a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon
alapuló egyéb mentességet élvezõ személyeknek a
Magyar Köztársaság területére történõ be- és kiutazására,
tartózkodására, valamint munkavállalására vonatkozó szabályokat, valamint
c) irányítja a külképviseletek, valamint a Külügyminisztérium vízumkiadási tevékenységét, és gondoskodik a
vízumdíjak beszedésérõl.
(6) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége keretében felel a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárás
koordinációjáért, ennek keretében
a) koordinálja a nemzetközi szerzõdéskötési eljárást,
figyelemmel kíséri a nemzetközi szerzõdések végrehajtását,
b) véleményezi a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ tárcamegállapodásokat,
c) kiállítja a nemzetközi szerzõdés létrehozásában eljáró személy meghatalmazását tanúsító okiratot,
d) a Kormány nevében letéteményesi feladatot lát el,
e) megteszi a szerzõdéskötési eljárás során szükséges
diplomáciai lépéseket,
f) megállapítja a nemzetközi szerzõdések hatálybalépésének, valamint megszûnésének idõpontját, valamint
g) mûködteti a Magyar Köztársaság szerzõdéstárát.
(7) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége keretében felel a nemzetközi fejlesztési együttmûködésért, valamint annak koordinálásáért, ennek keretében
a) kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi
fejlesztési együttmûködési politikáját, ennek érdekében
Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködési Tárcaközi Bizottságot mûködtet, amely meghatározza a támogatandó partnerországok körét és kijelöli a szektorális (ágazati) prioritásokat, valamint
b) a nemzetközi normák és a hatályos magyar jogszabályok alapján koordinálja és irányítja a nemzetközi
fejlesztési együttmûködési tevékenységet: a technikai
együttmûködési, a projekt típusú és a humanitárius segélyprogramokat, ennek során kapcsolatot tart és együttmûködik a projektvégrehajtókkal, beleértve a segély- és más
civil szervezeteket.
(8) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége keretében felel a diplomáciai és állami protokollért, ennek kere-
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tében ellátja az állam- és kormányfõi látogatások elõkészítésével és lebonyolításával, valamint az állam- és kormányközi nemzetközi konferenciákkal és egyéb találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és
állami protokoll feladatokat.
(9) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége keretében felel a nemzetközi jogon alapuló viszonosság megállapításáért, valamint egyes jogsegélyügyekért, ennek keretében jogszabályban meghatározott esetekben állást foglal
a nemzetközi viszonosság fennállásának kérdésében.
(10) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) az igazságügyi és rendészeti miniszter közremûködésével a külkapcsolatokról,
b) az egységes külképviseleti rendszerrõl,
c) a köztisztviselõk tartós külszolgálatáról,
d) a diplomáciai kiváltságokkal és mentességekkel
kapcsolatos eljárásról, valamint az ezen kiváltságok és
mentességek által érintett eljárásokról,
e) a konzuli védelemrõl, valamint a tiszteletbeli konzulok megbízásának és fogadásának rendjérõl,
f) a nemzetközi fejlesztési együttmûködésrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(11) A miniszter a külpolitikáért való felelõssége körében közremûködik a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályok elõkészítésében.

4. §
(1) A miniszter az európai integrációs ügyekért való
felelõssége keretében felel az Európai Unió politikáiból
eredõ és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek körében
a) irányítja az európai uniós tagságból eredõ kormányzati feladatok elõkészítését, végrehajtását, ellenõrzését,
b) összehangolja a Kormánynak az európai uniós intézmények kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó,
döntés-elõkészítõ eljárásaiban képviselendõ tárgyalási
álláspontjait, biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi
összhangját és részt vesz azok kialakításában és közremûködik a magyar érdekek érvényesítésében,
c) képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános
Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának ülésein, részt vesz
az Európai Unió európaügyi minisztereinek találkozóin,
valamint közremûködik az Európai Tanács munkájában és
ellátja üléseinek elõkészítését,
d) összehangolja az Európai Unió intézményeivel kapcsolatos feladatokat,
e) kialakítja az Állandó Képviselet mûködésére vonatkozó szabályokat és irányítja az Állandó Képviselet munkáját,
f) képviselõt jelöl a tanácsi formációk ülésein résztvevõ
delegációkba,
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g) a jogharmonizációs feladatok kivételével összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és az
uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai intézkedéseket,
h) gondoskodik az európai uniós tagsághoz kapcsolódó
kormányzati koordinációs rendszer mûködtetésérõl,
i) európai uniós kérdésekben rendszeres tárcaközi
szakmai egyeztetést folytat, vitás kérdések fennmaradása
esetén a Kormány felé elõterjesztést készít,
j) részt vesz az uniós tagságból fakadó kötelezettségek
végrehajtásának ellenõrzésében, és ellátja az átültetõ jogszabályok Európai Bizottság részére történõ hivatalos
bejelentésével összefüggõ feladatokat,
k) ellátja az Európai Unió egységes belsõ piacának
hatékony mûködéséhez szükséges belsõ piaci koordinációt és mûködteti a belsõ piaci problémamegoldó központot (SOLVIT),
l) gondoskodik az európai uniós tagsággal összefüggõ
kommunikációs feladatokról,
m) összehangolja a Kormány és az Országgyûlés európai integrációs ügyekkel kapcsolatos együttmûködésével
összefüggõ kormányzati feladatokat,
n) mûködteti és irányítja a Magyar Köztársaság Központi EU Nyilvántartóját,
o) az igazságügyi és rendészeti miniszter bevonásával
és az érintett miniszterekkel együttmûködve ellátja a
Magyar Köztársaság képviseletét a közösségi jog megsértése miatt indult kötelezettségszegési eljárásokban az
Európai Bíróság elõtti eljárást megelõzõ szakaszban, valamint ezzel kapcsolatban – az igazságügyi és rendészeti
miniszter bevonásával – összehangolja a beadványok elõkészítését, és az egyeztetések alapján elkészíti a beadványokat, valamint
p) az Európai Bíróság elõtti eljárásokban a Magyar
Köztársaság képviseletét meghatalmazottként ellátó igazságügyi és rendészeti miniszter képviselõje mellett bevont
képviselõje útján részt vesz az Európai Bíróság elõtti eljárásokban, valamint részt vesz az Európai Bíróság elõtti
eljárásokban és a képviselendõ kormányzati álláspont
kialakításában.
(2) A miniszter az európai integrációs ügyekért való
felelõssége keretében elõkészíti különösen az európai
uniós tagsággal összefüggõ kormányzati koordinációhoz
kapcsolódó jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

5. §
Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
167/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
az oktatási és kulturális miniszter
feladat- és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
Az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban:
miniszter) a Kormány
a) az oktatásért,
b) a tudománypolitika koordinációjáért,
c) az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
d) a kultúráért
felelõs tagja.

2. §
(1) A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közremûködik az e rendeletben meghatározott
hatásköröket érintõ, más tárca fõfelelõsségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában, elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
c) felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki,
d) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárca-megállapodásokat,
e) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
f) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kormányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl,
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,
h) közremûködik a Nemzeti Fejlesztési Terv elõkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében,
i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl.
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(2) A miniszter ágazatirányítói felelõssége körében
a) meghatározza az ágazati képesítési feltételeket és a
pályázati rendszert,
b) elõsegíti az oktatási jogok biztosa tevékenységét,
c) a kormányzati munkamegosztásnak megfelelõ körben gyakorolja az alapítót, illetõleg a felügyeleti szervet
megilletõ jogosítványokat az Oktatási és Kulturális
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), valamint
jogelõdje által alapított, illetõleg felügyelt költségvetési
szervek tekintetében,
d) kidolgozza és érvényesíti a kormányzati bérpolitika
ágazati szempontjait,
e) az érintett érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztetõ fórumokat mûködtet,
f) a külügyminiszterrel együttmûködve ellátja – a nemzetközi szerzõdésekben foglaltak szerint – a Magyar Köztársaság területén kívül élõ magyar állampolgárok és
magyar nemzetiségû külföldi állampolgárok oktatásával
és kultúrájának ápolásával kapcsolatos feladatokat,
g) az érintett miniszterekkel együttmûködve szervezi
az ösztöndíjasok külföldre küldésével, illetõleg Magyarországon való fogadásával összefüggõ állami feladatok
végrehajtását,
h) meghatározza – a külpolitikai célokkal összhangban, a külügyminiszterrel együttmûködve – a nemzetközi
oktatási kapcsolatok, a nemzetközi kulturális kapcsolatok,
valamint a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló
tevékenység fejlesztésének irányelveit és programjait,
gondoskodik ezek végrehajtásának megszervezésérõl,
illetõleg összehangolásáról, elõsegíti más népek kultúrájának magyarországi megismerését,
i) hazai és nemzetközi források felhasználásával központi és regionális intézményi és humánerõforrás-fejlesztési koncepciókat kezdeményez, részt vesz ezek kidolgozásában, valamint az ágazati fejlesztési programok állami
döntéseinek elõkészítésében,
j) közremûködik a fiatalok és a felnõttek pályaorientációját segítõ intézményrendszer kialakításában és mûködtetésében, együttmûködik a szociális és munkaügyi
miniszterrel a fiatalok munkaerõpiacra történõ belépésének elõsegítését szolgáló fejlesztési koncepció kidolgozásában.

3. §
(1) A miniszter az oktatásért való felelõssége körében
elõkészíti különösen
a) a közoktatásról,
b) a tankönyvpiac rendjérõl,
c) a felsõoktatásról,
d) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakaszáról,
e) a külföldi bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek elismerésérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
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(2) A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás kormányzati koordinációjáért való felelõssége körében elõkészíti az egyházakról szóló jogszabályokat és e tárgykörben
felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(3) A miniszter a kultúráért való felelõssége körében
elõkészíti különösen
a) a muzeális intézményekrõl, a könyvtárakról, a közmûvelõdésrõl és a levéltárakról,
b) a mûvészettámogatásról,
c) az audiovizuális kérdések szabályozásáról,
d) a kultúra finanszírozásáról,
e) a kulturális örökségvédelemrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

4. §
(1) A miniszter felelõs az iskolai rendszerû oktatás irányításáért, beleértve a közoktatást, a felsõoktatást és az
iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakaszát.
(2) A miniszter a közoktatásért való felelõssége körében
a) kidolgozza a közoktatás tartalmi szabályozásának
kereteit, létrehozza, mûködteti az országos vizsgarendszert, a hatáskörébe tartozó szakmai vizsgákat is beleértve;
b) szabályozza a közremûködõ intézményrendszer
mûködését, gondoskodik a feladatellátás minõségbiztosításáról, ennek keretében
ba) mûködteti a közoktatás országos mérési, értékelési
feladatokat ellátó minõségbiztosítási rendszerét, az oktatási és a diák információs rendszert,
bb) országos és térségi szakmai ellenõrzést, pedagógiai-szakmai mérést, átvilágítást rendel el,
bc) közremûködik a nem állami közoktatási intézmények költségvetési támogatásával összefüggõ feladatokban;
c) segíti az esélyegyenlõség érvényesülését.
(3) A miniszter a felsõoktatásért való felelõssége
körében
a) ellátja – a katonai és rendvédelmi felsõoktatási
intézmények kivételével – az állami fenntartású felsõoktatási intézmények fenntartói feladatait,
b) javaslatot tesz a Kormány részére az államilag támogatott képzésbe felvehetõ létszám meghatározására, dönt
az államilag támogatott mester- és doktori képzésre, valamint szakirányú továbbképzésre felvehetõ hallgatói létszám intézmények közötti elosztásáról,
c) támogatási megállapodást köt a fenntartókkal az
egyházi felsõoktatási intézményekben nem hitéleti képzésre felvehetõ hallgatói létszámról és a diákotthonokba
felvehetõ államilag támogatott hallgatók számáról,
d) az állami felsõoktatási intézményekben – katonai és
rendvédelmi felsõoktatási intézmények kivételével – felügyeleti jogkörébõl adódóan ellenõrzi az intézmények
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gazdálkodását, a nem állami felsõoktatási intézményekben
– az egyházi intézmények kivételével – az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának jogszerûségét, szabályszerûségét és javaslatot tesz a szükséges
intézkedésekre,
e) gyakorolja – a megbízás és felmentés, továbbá a
katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények kivételével – az állami felsõoktatási intézmények rektorai tekintetében a munkáltatói jogkört, továbbá a felsõoktatási törvényben elõírt egyetértési, javaslattételi, véleményezési,
illetõleg elõterjesztõi jogköröket,
f) irányítja a tudománypolitikát és annak megvalósítását, a kormányzati technológia- és innováció-politika
keretében irányítja az ágazati technológia- és innovációpolitikát és annak megvalósítását, meghatározza az ágazati
minõségpolitikát,
g) elõsegíti az Európai Felsõoktatási Térség kialakításában és a Bolognai Nyilatkozatban vállalt feladatok megvalósítását,
h) ellátja a nem állami felsõoktatási intézmények fenntartóinak fenntartói tevékenysége és a Magyarországon
mûködõ külföldi felsõoktatási intézmények mûködésének
törvényességi ellenõrzését.
(4) A miniszter az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítõ szakaszáért való felelõssége
körében
a) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben ágazatához
tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért
felelõs miniszteri feladatokat,
b) a szociális és munkaügyi miniszter kezelésébe tartozó Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészének belsõ felosztásáról szóló megállapodás szerint a miniszter rendelkezési jogot gyakorol az alaprész pénzeszközei felett,
c) gyakorolja a feladatkörébe tartozó iskolarendszeren
kívüli szakmai oktatásban az õt megilletõ feladat- és hatásköröket.
(5) A miniszter
a) közremûködik a Magyar Köztársaság területén élõ
nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az anyaországok
közötti oktatási kapcsolatok fenntartásában,
b) ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvû
és anyanyelvi oktatásával kapcsolatos állami feladatok
központi irányítását,
c) ellátja a menekültek közoktatásban és felsõoktatásban való részvételével, felzárkóztatásával és magyarnyelv-oktatásával kapcsolatos feladatokat,
d) koordinálja a nemzetközi oktatási szervezetekben
való magyar részvétellel kapcsolatos kormányfeladatokat,
e) nemzetközi megállapodásokat készít elõ és köt az iskolai bizonyítványok, oklevelek, tudományos fokozatok
és – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – szakképesítések egyenértékûségének kölcsönös elismerésérõl.
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5. §

(1) A miniszter a tudománypolitika kormányzati koordinációjáért való felelõssége körében
a) képviseli a kormányzati tudománypolitikát a Kormány, valamint – a Kormány döntése szerint – az Országgyûlés elõtt,
b) koordinálja – a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke közremûködésével – a kormányzati tudománypolitika kidolgozását és érvényesítését,
c) részt vesz a kormányzati technológia- és innováció-politika kidolgozásában, koordinálja a nemzetközi
tudományos szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányfeladatokat,
d) felelõs az európai integrációból eredõ tudományos
és tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért.
(2) A miniszter a tudományos kutatással összefüggõ feladatai körében
a) elõsegíti a tudományos eredmények hasznosulását
az új ismeretek elõállításában, a tudás intézményes átörökítésében és a társadalmi innováció folyamatában,
b) kezdeményezi a nem közvetlen gazdasági haszon
elérésére irányuló tudományos kutatások – így különösen
a tiszta alapkutatások – költségvetési és európai uniós forrásainak összehangolt felhasználását,
c) kezdeményezi, elõsegíti és koordinálja az irányítása
alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét.

6. §
A miniszter az egyházak, felekezetek, vallási közösségek tevékenységével kapcsolatos felelõssége körében
a) ellátja az egyházakkal való kapcsolattartásból adódó
állami feladatokat, valamint azok kormányzati koordinációját,
b) ellátja az egyházak mûködésével kapcsolatban a volt
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl
szóló törvényben, valamint az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló törvényben
számára meghatározott feladatokat.

7. §
(1) A miniszter a kultúráért való felelõssége körében
felel az új kulturális értékek, kezdeményezések létrehozásával, a nemzeti és egyetemes tárgyi és szellemi kulturális
örökség és érték (a továbbiakban együtt: kulturális örökség) megóvásával, tudományos feltárásával és közkinccsé
tételével, valamint a mûvészeti alkotómunka és elõadó
tevékenység állami támogatásával kapcsolatos és a sajtóigazgatással, az audiovizuális kérdésekkel, valamint a
szerzõi és szomszédos jogokkal összefüggõ állami feladatok ellátásáért.
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(2) A miniszter a társadalom tárgyi és szellemi kulturális értékeiért való felelõssége körében
a) ellátja a mûvészeti, muzeális, a könyvtári, a levéltári,
a közmûvelõdési, valamint a kulturális örökség elemeivel
kapcsolatos tevékenység ágazati irányítását,
b) gondoskodik a kulturális örökségi értékek számbavételérõl, nyilvántartásáról és a kulturális örökség védelmét szolgáló tudományos feladatok ellátásáról,
c) gondoskodik a kulturális örökséggel kapcsolatos
közmûvelõdési feladatok megszervezésérõl,
d) gondoskodik a magyar nyelv és kultúra megõrzése,
terjesztése és megismertetése, valamint kutatása és oktatása terén jelentkezõ feladatok végrehajtásáról,
e) rendelkezési jogot gyakorol a Nemzeti Kulturális
Alap felett,
f) dönt a mûemléki értékek, illetve régészeti lelõhelyek
védetté nyilvánításáról, illetõleg annak megszüntetésérõl,
g) ellátja – a külügyminiszterrel együttmûködve – a
külföldi magyar kulturális intézetek szakmai irányítását és
felügyeletét,
h) kulturális örökséggel kapcsolatos feladatainak megvalósítása érdekében kapcsolatot tart más államok kormányzati szerveivel,
i) koordinálja a nemzetközi kulturális szervezetekben
való magyar részvétellel kapcsolatos kormányfeladatokat,
j) felelõs az európai integrációból eredõ kulturális feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,
k) elõmozdítja a magyar történeti, mûvészeti és mûvelõdéstörténeti értékek külföldi megismertetését,
l) segítséget nyújt a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, valamint megõrzésében.
(3) A miniszter részt vesz az audiovizuális kérdésekkel
kapcsolatos kormányzati politika kialakításában.
(4) A miniszter sajtóigazgatási feladatai körében dönt
az idõszaki lapok nyilvántartásba vételérõl.
(5) A miniszter
a) nyilvántartást vezet a szerzõi és szomszédos jogok
közös kezelését végzõ egyesületekrõl, továbbá felügyeletet gyakorol e szervezetek felett,
b) együttmûködik az igazságügyi és rendészeti miniszterrel és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével a szerzõi
joggal kapcsolatos jogszabályok, valamint nemzetközi
szerzõi jogi egyezmények elõkészítésében.
(6) A miniszter a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos felelõssége körében – a külügyminiszterrel, valamint a szociális és munkaügyi miniszterrel együttmûködve – részt vesz a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolásával kapcsolatos állami feladatok ellátásában,
ideértve a Magyar Köztársaság területén élõ nemzeti és
etnikai kisebbségek, és az anyaországok közötti kulturális
kapcsolatok fenntartását.
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8. §

(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a külföldi
kulturális intézetekrõl szóló 11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet
a) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Intézet irányítását az oktatási és kulturális
miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a (3) bekezdésben
meghatározottak vonatkozásában a külügyminiszterrel
együttmûködve – az e feladatok ellátására létrehozott szervezet, az Igazgatóság útján látja el. Az Intézet általános
diplomáciai irányítását a Külügyminisztérium látja el.”,
b) 10. §-a (4) bekezdésének a „nemzeti kulturális örökség minisztere”, valamint a 10. §-a (6) bekezdésének a
„Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közigazgatási államtitkárának” szövegrésze helyébe a „miniszter”
szövegrész lép,
c) 2. §-a (1) bekezdésének a „Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma” szövegrésze helyébe az „Oktatási és
Kulturális Minisztérium” szövegrész, 12. §-a (4) bekezdésének a „Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma” szövegrésze helyébe a „Minisztérium” szövegrész lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
168/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
(a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) helyi önkormányzatokért,
b) sportpolitikáért,
c) katasztrófák elleni védekezésért,
d) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
e) területfejlesztésért és területrendezésért,
f) a településfejlesztésért és településrendezésért,
g) építésügyért,
h) turizmusért,
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i) a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért (a továbbiakban együtt: lakásügy),
j) választójogi és népszavazási szabályozásért,
k) választások és népszavazások lebonyolításáért,
l) közigazgatás-szervezésért
felelõs tagja.

2. §
A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára;
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közremûködik az e rendeletben meghatározott
hatásköröket érintõ, más tárca fõfelelõsségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában;
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait;
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki;
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárca-megállapodásokat;
f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben;
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kormányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl;
h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában;
i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl;
j) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében;
k) gondoskodik a tulajdonosi (vagyonkezelõi, alapítói)
joggyakorlás körében jelentkezõ teendõk ellátásáról, a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatban részletezettek
szerint.

3. §
A miniszter a helyi önkormányzatokért, a sportpolitikáért, a katasztrófák elleni védekezésért, az építésügyért, a
lakásügyért, a turizmusért, a területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, továbbá a közigazgatás-szervezésért való felelõssége
körében gondoskodik az oktatási és továbbképzési feladatok, továbbá a külön jogszabályban megállapított szak-
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képesítések, szakmagyakorlási tevékenységek tekintetében a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáról, biztosítja a
képzések összhangját a kormányzati tervekkel, programokkal, továbbá részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeket érintõ képzési, szakképzési célok
meghatározásában.

4. §
A miniszter
a) a helyi önkormányzatokért való felelõssége körében
elõkészíti különösen
aa) a helyi önkormányzatokról;
ab) a polgármester, a fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester),
továbbá – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együttmûködve – a jegyzõ, a fõjegyzõ (a továbbiakban
együtt: jegyzõ) jogállásáról;
ac) a helyi önkormányzati képviselõk jogállásáról;
ad) a helyi önkormányzatok társulásairól;
ae) a helyi önkormányzatok központi és decentralizált
fejlesztési, valamint vis maior támogatásáról;
af) a helyi önkormányzati tulajdonról, illetve vagyongazdálkodásról;
ag) a közigazgatási hivatalok mûködésérõl;
b) a sportpolitikáért való felelõssége körében elõkészíti
különösen a sportról és az egyes sport célú ingatlanok
tulajdoni helyzetének rendezésérõl;
c) a katasztrófák elleni védekezésért való felelõssége
keretében felel a polgári védelemért és a tûz elleni védekezésért, e körben elõkészíti különösen
ca) a katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási
rendszerének kialakításáról és mûködtetésérõl;
cb) a polgári védelem feladatairól, szervezetérõl, mûködésérõl, az állampolgárok és szervezetek polgári védelmi kötelezettségérõl;
cc) a tûz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokról;
cd) az ipari balesetek megelõzésérõl és elhárításáról,
valamint az országhatáron túli hatással járó ipari balesetek
nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rendszerérõl;
ce) az infrastruktúra kritikus elemeivel kapcsolatos feladatokról;
d) a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való
felelõssége körében elõkészíti a köziratok kezelésérõl;
e) a területfejlesztésért és területrendezésért való felelõssége körében elõkészíti különösen
ea) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl;
eb) az Országos Területrendezési Tervrõl, a Balaton
Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervérõl, valamint
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl;
ec) a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatairól;
ed) a kedvezményezett térségek besorolásáról;
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ee) a területfejlesztési koncepciókról, programokról és
a területrendezési tervekrõl;
ef) a vállalkozási övezetekrõl;
eg) a területfejlesztési önkormányzati társulások mûködésérõl;
eh) a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletérõl;
ei) a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl, adatszolgáltatás rendjérõl;
ej) a területfejlesztést szolgáló forrásokról;
ek) a területrendezés szakmai követelményeirõl;
el) a címzett és céltámogatásokról;
em) a kistérségi megbízottakról;
f) a településfejlesztésért és településrendezésért való
felelõssége körében elõkészíti különösen
fa) a településfejlesztésrõl és településrendezésrõl;
fb) a településfejlesztési koncepciókról, programokról
és a településrendezési tervekrõl;
fc) a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl, adatszolgáltatás rendjérõl;
fd) a településfejlesztést szolgáló forrásokról;
fe) a településrendezés szakmai követelményeirõl;
ff) a településtervezésrõl;
fg) a településüzemeltetésrõl;
fh) egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (temetkezés, kéményseprõ-ipari közszolgáltatás);
fi) a hátrányos helyzetû településekrõl;
g) az építésügyért való felelõssége körében elõkészíti
különösen
ga) az épített környezet alakításáról és védelmérõl;
gb) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokról;
gc) az építményekrõl és építési tevékenységrõl;
gd) a területi és fõépítészi tevékenységrõl;
ge) az építészeti-mûszaki tervezésrõl, tervpályázatról;
gf) az építési mûszaki ellenõri tevékenységrõl;
gg) az életvédelmi és kettõs rendeltetésû létesítményekrõl;
h) a turizmusért való felelõssége körében elõkészíti
különösen
ha) a turizmusról;
hb) az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl;
hc) az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl;
hd) a falusi és agroturizmusról;
i) a lakásügyért való felelõssége körében elõkészíti
különösen
ia) a lakásügyrõl;
ib) a társasházról, lakásszövetkezetrõl, lakásokról;
ic) az állami lakás célú támogatásokról;
j) a választójogi és népszavazási szabályozásért való
felelõssége körében elõkészíti különösen
ja) az országgyûlési és a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, a kisebbségi önkormányzati képviselõk, valamint az európai parlamenti képviselõk választásáról;
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jb) az országos és helyi népszavazásról;
jc) a választási eljárásról;
k) a közigazgatás-szervezésért való felelõsség körében
elõkészíti a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

5. §
(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõssége körében
a) mûködteti a Duna Palota és Kiadót,
b) közremûködik a közigazgatási hivatalok – mint a
Kormány területi szervei – irányításában.
(2) A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége körében
a) irányítja
aa) a Testnevelési és Sportmúzeumot,
ab) a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézetet,
ac) a Nemzeti Sportközpontokat;
b) biztosítja a Nemzeti Sporttanács mûködését.
(3) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való
felelõssége körében
a) irányítja az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot;
b) mûködteti
ba) az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszert,
bb) a Nemzeti Helyzetértékelõ Központot;
c) felügyeli a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központot.
(4) A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért való felelõssége körében
a) irányítja a Területpolitikai Kormányzati Hivatalt;
b) mûködteti
ba) a Magyarországi Régiók Brüsszeli Irodáját,
bb) az Országos Területfejlesztési Tanácsot.
(5) A miniszter a turizmusért való felelõssége körében
mûködteti a Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat és
az Országos Idegenforgalmi Bizottságot.
(6) A miniszter az építésügyért való felelõssége körében
törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Mérnöki
Kamara és a Magyar Építész Kamara felett.

6. §
(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõssége körében
a) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal
ellentétesen mûködõ helyi önkormányzati képviselõ-testület feloszlatását;
b) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal
ellentétesen mûködõ kisebbségi önkormányzati testület
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feloszlatását a szociális és munkaügyi miniszterrel együttmûködve;
c) elõkészíti az ország területének közigazgatási tagozódásával, illetõleg a területszervezéssel kapcsolatos, az
Országgyûlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó
döntéseket;
d) kialakítja az önkormányzati érdekszövetségekkel
való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét, biztosítja a felelõsségi körébe tartozó önkormányzati feladatok egyeztetését, összehangolását;
e) az önkormányzati érdekszövetségek javaslatának
kikérését követõen kijelöli az Európa Tanács Helyi és
Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációjának tagjait;
f) összehangolja a polgármester, a jegyzõ, a képviselõ-testület hivatalának ügyintézõje által ellátott, az
államigazgatási feladatok ellenõrzésére irányuló tevékenységet;
g) ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzésének szakmai irányítását;
h) ellátja a kisebbségi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzése szakmai irányítását a szociális és munkaügyi
miniszterrel együttmûködve;
i) közremûködik – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 96. § c) pontjában meghatározott – felelõsségi körében az igazságügyi és rendészeti
miniszter a közterület-felügyelettel kapcsolatos szabályozási feladatai ellátásában, valamint gondoskodik a közterület-felügyelettel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról.
(2) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõssége keretében, a helyi önkormányzatok gazdálkodásával
kapcsolatos feladatkörében
a) ellátja – a pénzügyminiszterrel együttesen – a központi költségvetés elõkészítésébõl és végrehajtásából,
valamint a zárszámadásból adódó, helyi önkormányzatokat és a helyi kisebbségi önkormányzatokat érintõ kormányzati teendõket, és szervezi az azok megalapozásához
szükséges információszolgáltatást;
b) összehangolja a helyi önkormányzatok és a helyi
kisebbségi önkormányzatok mûködésével összefüggõ fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait;
c) részt vesz a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása pénzügyi szabályozásának kidolgozásában, a feladatok végrehajtásának szervezésében;
d) közremûködik a helyi önkormányzatokat megilletõ
normatív költségvetési hozzájárulásokra és támogatásokra, valamint a központi adókból részesedés mértékére és az
elosztás módjára vonatkozó javaslatok elõkészítésében;
e) elõsegíti az önkormányzati finanszírozási rendszer
továbbfejlesztését, különös tekintettel a társult feladatellátás, így a többcélú kistérségi társulások ösztönzésére;
f) összehangolja – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 96. § c) pontjában meghatározott – felelõsségi körében az önkormányzati kötelezõ fel-
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adatok differenciált telepítésével összefüggõ ágazati döntéseket, valamint közremûködik a pénzügyminiszter ezzel
összefüggõ finanszírozási feladatai ellátásában;
g) elõsegíti, hogy a helyi önkormányzatok sikeresen
vehessék igénybe az európai uniós támogatásokat;
h) mûködteti a helyi önkormányzati vagyonkatasztert;
i) közremûködik a helyi önkormányzatok tulajdonát,
vagyoni helyzetét érintõ állami döntések elõkészítésében;
j) közremûködik a helyi önkormányzatok és intézményeik számviteli, továbbá az államháztartási mérlegrendszerbe illeszkedõ pénzügyi információs rendszerének kidolgozásában, mûködtetésében;
k) részt vesz a helyi önkormányzatok kötelezõ feladatés hatáskörének ellátásához szükséges anyagi feltételek
vizsgálatában;
l) közremûködik az ágazati és térségi fejlesztési programok helyi önkormányzatokat érintõ részének kidolgozásában;
m) gondoskodik a központi költségvetésnek a tárca
fejezetében meghatározott önkormányzati fejlesztési és
vis maior támogatások finanszírozásáról, elszámolási
rendjérõl, valamint az ezt elõsegítõ információs rendszer
mûködtetésérõl.
(3) A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelõssége körében, a Kormány területi szerveivel kapcsolatos feladatkörében
a) szakmai irányítást gyakorol a közigazgatási hivatal
vezetõjének a dekoncentrált szervek tekintetében gyakorolt ellenõrzési tevékenysége felett;
b) ellenõrzi a közigazgatási hivatalok mûködését;
c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együttmûködve, a közigazgatási hivatalok útján összehangolja a több ágazatot érintõ, közigazgatással kapcsolatos
kormányzati feladatok területi végrehajtását;
d) gondoskodik a több megyét érintõ, illetve a fõváros
közigazgatási határán túlterjedõ területi koordinációs feladatok ellátásáról;
e) elõkészíti a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályait, gondoskodik az általános eljárásjogi szabályozás hatályosulásának vizsgálatáról;
f) javaslatot készít – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszterrel együttmûködve – a kistérségi és regionális
közigazgatási intézményrendszer átalakítására;
g) az érintett miniszterekkel együttmûködve kialakítja
és mûködteti az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszert.

7. §
(1) A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége körében
a) javaslatot tesz a Kormány részére a sporttal kapcsolatos kormányzati koncepciókra, programokra, összehangolja az érintett miniszterek sporttal kapcsolatos tevékenységét;
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b) közremûködik az aktív, mozgásgazdag szabadidõtöltéssel, az egészségmegõrzéssel és -fejlesztéssel, valamint az egészségügy területén a megelõzéssel összefüggõ
állami feladatok végrehajtásában;
c) segíti az önkormányzatok sporttal kapcsolatos,
sportigazgatási és sportszervezési feladatainak megvalósulását, végrehajtását;
d) állami, önkormányzati és vállalkozói források bevonásával gondoskodik a sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési és rekonstrukciós programokról;
e) az országos sportági szakszövetségekkel, országos
sportági szövetségekkel, valamint az e célra létrehozott
intézményeivel együttmûködve gondoskodik sportágfejlesztési és mûhelytámogatási programok kidolgozásáról és
megvalósításáról, az utánpótlás-nevelés támogatásáról, a
nemzeti válogatottak felkészülésének támogatásáról, a
fogyatékosok sportjával összefüggõ állami feladatok ellátásáról, valamint az illetékes miniszterekkel együttmûködésben – az esélyegyenlõség biztosítására is figyelemmel – koncepciókat alkot a szabadidõ-, a gyermek- és ifjúsági sportnak, a nõk és családok sportjának, a fogyatékosok sportjának, az idõsek (seniorok) sportjának a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok sportjának, a köz- és
felsõoktatás sportjának fejlesztésére, támogatására;
f) kapcsolatot tart és együttmûködik a civil sportigazgatás szervezeteivel, valamint a sport területén mûködõ
egyéb érdekképviseleti szervekkel;
g) a nevelési, oktatási intézményekben a közoktatási
törvény által szabályozott fizikai állapotfelmérés kivételével összehangolja, illetõleg feladat- és hatáskörében mûködteti a lakosság – elsõsorban a gyermekek és a fiatalok –
fizikai állapotának sport célú felmérését és értékelését
szolgáló mérõ, értékelõ, statisztikai és információs rendszert.
(2) A miniszter a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása során az érintett miniszterekkel együttmûködik:
a) a lakosság egészségi állapotának megõrzésével, a
sportegészségügyi rendszer és a sportorvosi hálózat mûködtetésével és fejlesztésével, valamint a népegészségügyi
program megvalósításával;
b) a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel;
c) a sport nevelõ és integráló funkcióit kihasználva,
értékeit képviselve a káros szenvedélyek elleni fellépéssel,
káros szenvedélyektõl mentes életre neveléssel;
d) a felnõttképzés sportot érintõ szabályozásával,
továbbá a fogyatékos személyek társadalmi életben való
részvételét elõsegítõ támogatások és szolgáltatások megteremtésével, a szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló
programok megvalósításával, a teljesítményen alapuló
sporttevékenység társadalmi elismerésének támogatásával;
e) a sporthuliganizmus elleni küzdelemmel, valamint
a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával;
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f) az oktatási rendszerben folyó testnevelés feladatainak meghatározásával, a szakképzés sportot érintõ szabályozásával, a testkulturális felsõfokú képzések képesítési
követelményeinek kidolgozásával, valamint a köz- és a
felsõoktatásban részt vevõk egészséges életmódja és szabadidõ sportolása feltételeinek kialakításával;
g) a sport eszközrendszerén keresztül a társadalom
megújításának segítségével, a közösségi kohézió fejlesztésével
összefüggõ kormányzati teendõk ellátásában.

8. §
A miniszter a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos felelõssége körében
a) irányítja a polgári védelemmel összefüggõ hatósági
tevékenységet, ellátja a polgári védelem szervezet- és tevékenységirányításával kapcsolatos feladatokat;
b) elõkészíti a tûz elleni védekezés állami és önkormányzati feladatával, szervezetével, mûködésével összefüggõ jogi szabályozást, kialakítja a tûz elleni védekezés
szakmai szabályait, és gondoskodik azok érvényesítésérõl,
ellátja a tûz elleni védekezés szervezet- és tevékenységirányításával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat;
c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol az
önkormányzatok és a gazdálkodó szervezetek tûzvédelmi
tevékenysége felett;
d) elõkészíti – az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatójával együttmûködve – a nukleáris baleset-elhárítási nemzeti politikát érintõ kormányzati döntéseket, és
koordinálja a kormányzati szervek nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos felkészülésének feladatait;
e) biztosítja a RODOS valósidejû nukleáris balesetelhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központ mûködési feltételeit,
kapcsolatot tart az európai adatcsere központokkal;
f) ellátja a NATO Felsõszintû Polgári Veszélyhelyzet
Tervezési Bizottságának (SCEPC) szerveivel való kapcsolattartást;
g) ellátja a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel összefüggõ feladatokat;
h) ellátja a Kormányzati Koordinációs Bizottság elnöki
teendõit;
i) közremûködik a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyával és társadalombiztosítási ellátásával kapcsolatos jogi szabályozás elõkészítésében;
j) közremûködik a polgármesterek, jegyzõk katasztrófavédelmi felkészítésének szervezésében,
k) koordinálja a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos
feladatok ellátását;
l) irányítja és felügyeli a katasztrófavédelmi és tûzvédelmi szakmai képzés és továbbképzés rendszerét és szerveit;
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m) közremûködik a polgári válság-, katasztrófa- és
veszélyhelyzeti irányítási rendszer továbbfejlesztésében;
n) irányítja a védelmi igazgatás – feladat- és hatáskörébe tartozó – egyes feladatainak ellátásában részt vevõ
szervek értesítésével összefüggõ tevékenységeket.

9. §
(1) A miniszter a minõsített iratok kivételével a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelõssége
körében
a) ellenõrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak
végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél;
b) jóváhagyja a Magyar Országos Levéltárral egyetértésben a központi államigazgatási szervek egyedi iratkezelési szabályzatait, valamint az általuk készített egységes
iratkezelési szabályzatok, továbbá irattári mintatervek kiadásakor – az oktatási és kulturális miniszterrel közösen –
egyetértési jogot gyakorol;
c) évente értékeli, a közlevéltárak ellenõrzési tapasztalatait is felhasználva, a közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történõ áttérés tapasztalatait;
d) részt vesz az iratkezelésért felelõs és az iratkezelést
végzõ személyek szakmai képzésével, továbbképzésével
kapcsolatos koncepciók kidolgozásában;
e) évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfeladatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság
részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes iratkezelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól;
f) az elektronikus iratkezelés fokozatos bevezetéséhez
szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése
érdekében
fa) folyamatosan gyûjti, rendszerezi és elemzi a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének informatikai feltételrendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat;
fb) koordinálja a Kormány által megjelölt stratégiai
célok és a rendelkezésre álló anyagi erõforrások figyelembevételével, a központi államigazgatási szervekkel,
valamint – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együttmûködve – a területi és helyi államigazgatási szervek, a polgármesteri hivatalok és a közlevéltárak iratkezelése, informatikai feltételrendszerének, infrastruktúrájának megteremtésére irányuló fejlesztési tervek elkészítését,
fc) javaslatokat dolgoz ki a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszterrel együttmûködve az fb) pontban nem
szereplõ közfeladatot ellátó szervek iratkezelése informatikai feltételrendszerének fejlesztésére.
(2) A miniszter a minõsített iratok kivételével a jóváhagyott fejlesztési tervek, valamint az iratkezeléshez fûzõdõ
szakmai, ügyviteli és levéltári érdekek együttes figyelembevételével
a) kezdeményezi az iratkezeléshez alkalmazandó bemeneti/kimeneti és kommunikációs adatformátumokat
meghatározó nemzeti, illetve nemzetközileg elfogadott
szabványok és ajánlások kiválasztását, adaptálását;
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b) meghatározza, rendszerbe foglalja és közzéteszi
mindazokat az iratkezeléshez szükséges kísérõ adatokat
(metaadatokat), amelyek az iratkezelés során keletkeznek,
meghatározza ezek egységes elnevezését, lehetséges adattartalmát, megengedett forrásait, leírásuk módját és azt
folyamatosan karbantartja;
c) figyelemmel kíséri az iratkezelési informatikai rendszerek és eszközök alkalmazhatóságát, azok tanúsításával
kapcsolatos követelményeket, elemzéseket végeztet, a
szabályozásban folyamatosan követi a technológiai fejlõdés adta lehetõségeket, és gondoskodik a tanúsítás követelményeinek folyamatos korszerûsítésérõl;
d) részletes ajánlásokat fogalmaz meg az iratkezelési
rendszerekre vonatkozóan a közigazgatásban használható
kommunikációs követelményekre, a hagyományos és
elektronikus iratkezelésben használható formátumokra,
anyagokra és ezek minõségi elõírásaira vonatkozóan;
e) részletes ajánlásokat fogalmaz meg a minisztériumok irattári terveinek egységesítése érdekében.

10. §
A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért
való felelõssége körében
a) irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok, továbbá területrendezési tervek rendszerének kialakítását, mûködését;
b) elõkészíti az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesülésérõl szóló
országgyûlési beszámolót;
c) kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a
decentralizáció irányelveit, a kedvezményezett térségek
besorolásának feltételrendszerét, a területfejlesztést szolgáló pénzügyi eszközök felhasználásának szabályait,
javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára;
d) kidolgozza a vállalkozási övezetek létrehozásának
és mûködésének szabályait, javaslatot tesz vállalkozási
övezetek kijelölésére;
e) közremûködik a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok munkájában, ellátja az Országos Területfejlesztési Tanácsban való részvétellel és a Tanács mûködésével kapcsolatos feladatokat, összehangolja a központi
közigazgatási szervek területfejlesztéssel összefüggõ
tevékenységét, biztosítja a területfejlesztés ágazati és területi szereplõi közötti koordinációt;
f) az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek összhangjának megteremtése érdekében
szakmai szempontból állást foglal a megyei területrendezési tervekrõl;
g) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintõ kutatási elemzõ tevékenységet, e körben együttmûködési megállapodásokat köt, támogatja a kutatási-fejlesztési feladatok
ellátását;
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h) kialakítja és mûködteti a terület- és regionális fejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs és
adatszolgáltatási rendszert;
i) szakmai irányítást gyakorol a területi fõépítészek
területfejlesztéssel, valamint területrendezéssel összefüggõ feladatainak ellátása felett, különös tekintettel
államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra,
továbbá ellátja a másodfokú területrendezési hatósági feladatokat, koordinálja a Területi Fõépítészi Hivatalok tevékenységét;
j) ellátja a területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletének szakmai irányítását;
k) javaslatot tesz a Kormány képviselõjére a Balaton
Fejlesztési Tanácsban, a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsban és a regionális fejlesztési tanácsokban;
l) összehangolja a Balatonnal kapcsolatos összkormányzati feladatokat, részt vesz a Balatoni Tárcaközi
Bizottság tevékenységében;
m) közremûködik a területi marketing tevékenység
kormányzati feladatainak ellátásában;
n) összehangolja a területfejlesztési célokat és önkormányzati fejlesztéseket közvetlenül szolgáló hazai pénzügyi források pályázati rendszerben történõ felhasználását, gondoskodik a pályázati rendszer kialakításáról, elõkészítésérõl, és nyilvántartást vezet a pályázatokról;
o) mûködteti a közvetlen terület- és a területi önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló decentralizált pályázati rendszert;
p) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat, egybeveti
azokat a gazdaságpolitikai és környezetgazdasági célokkal, gondoskodik az azokkal összefüggõ kormányzati
intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítésérõl;
q) elõkészíti, kidolgozza és mûködteti a területfejlesztés intézmény-rendszerének (regionális, megyei, kistérségi) korszerûsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat;
r) kidolgozza és megvalósítja a területfejlesztés intézmény-rendszerének központi finanszírozását, továbbá
s) felügyeli és szakmailag irányítja a kistérségi hálózat
munkáját;
t) koordinálja a regionális fejlesztési és határ menti
operatív programok tervezését.

11. §
A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelõssége körében
a) külön jogszabályban foglaltak szerint végsõ szakmai
véleményt ad a települések településrendezési eszközeirõl
azok megállapítása elõtt;
b) segíti a településrendezést érintõ kutatási elemzõ
tevékenységet, támogatja a kutatás-fejlesztési feladatok
ellátását;
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c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol a
területi fõépítészek településrendezéssel összefüggõ feladatainak ellátása felett;
d) szakmailag irányítja a közigazgatási hivatalok vezetõinek a települési önkormányzatok településrendezési
tevékenysége feletti törvényességi ellenõrzését;
e) kialakítja és mûködteti a településfejlesztéssel és
településrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert;
f) közremûködik a települési marketing tevékenység
kormányzati feladatainak ellátásában;
g) gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelõzésével és elhárításával kapcsolatos pályázati rendszer mûködtetésérõl;
h) elemzi a településfejlesztési folyamatokat, egybeveti azokat a területfejlesztési, gazdaságpolitikai és környezetgazdasági célokkal, gondoskodik az azokkal összefüggõ kormányzati intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítésérõl;
i) gondoskodik a településüzemeltetés, illetve kommunális ellátás körébõl egyes helyi közszolgáltatások (temetkezés, kéményseprõ-ipari közszolgáltatás) ellátásának
szakmai irányításáról és az ellátás szakmai követelményei
meghatározásáról.
12. §
A miniszter az építésügyért való felelõssége körében
a) javaslatot tesz az építésügyi stratégiai koncepciók és
programok megalapozására, érvényesíti a Kormány építésügyi politikáját és képviseli azokat a civil társadalommal, a szakmai és társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás során;
b) közremûködik az építésüggyel kapcsolatos országos
kutatási-fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési koncepciók
kidolgozásában;
c) elõsegíti – az oktatási és kulturális miniszter, valamint a természetvédelemért felelõs miniszter bevonásával – az építészeti kultúra megõrzését, fenntartható fejlesztését és védelmét, ennek keretében országos kutatási, mûszaki fejlesztési, valamint oktatási-nevelési programokat
dolgoztat ki és mûködtet;
d) egyetértési jogot gyakorol az oktatási és kulturális
miniszterrel a régészeti lelõhelyek védetté nyilvánítása és
a védettség megszüntetése ügyében, továbbá a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság munkájában és a világ kulturális és természeti örökségének védelmérõl szóló, az
Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális
Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán
Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott Egyezmény
végrehajtásában;
e) részt vesz az akadálymentes épített környezet alakításával összefüggõ feladatok megvalósításában;
f) közremûködik a közigazgatási hivatalok építésfelügyeleti és jogalkalmazási tevékenységének ellenõrzésében;
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g) ellátja a hatáskörébe utalt minõségügyi, termékbiztonsági, tanúsítási, minõségbiztosítási, hatósági felügyeleti feladatokat, az áruk és szolgáltatások biztonságára
vonatkozó szabályozási feladatokat, közremûködik a nemzeti szabványok kidolgozásában;
h) közremûködik a kiemelkedõ építészeti és régészeti
emlékek országos védettségûvé nyilvánításában, illetve a
védettség megszüntetésében;
i) gondoskodik az építésügy körébe tartozó hatósági
nyilvántartási rendszer kialakításáról és mûködtetésérõl;
j) javaslatot tesz az energia- és anyagtakarékos építési
hulladékot újrahasznosító környezetbarát építés feladataival összefüggõ, az épületek energiaellátásával, az épületgépészettel, épületvillamossággal kapcsolatos pályázatok
tartalmára, továbbá az építõipart, építõanyag-ipart érintõ
állami támogatások, pályázatok kiírásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására;
k) összehangolja és szakmailag irányítja az építésügyi
és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét;
l) egyetértési jogot gyakorol a más miniszter hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták, valamint a mûemlékvédelem alatt álló építményekre vonatkozó szabályozás
kialakítása tekintetében;
m) ellátja az építési termékek és felvonók megfelelõségével, a felvonók és mozgólépcsõk létesítésével és mûködtetésével kapcsolatos feladatokat;
n) ellátja az építészeti kultúra fejlesztésével és a helyi
építészeti örökség megóvásával, valamint a tervtanácsokkal kapcsolatos feladatokat.

13. §
A miniszter a turizmusért való felelõsségi körében
a) kidolgozza a turizmusirányítás cél-, eszköz- és
intézményrendszerét, fejlesztési stratégiáját, ehhez kapcsolódóan a marketing koncepciót, turisztikai támogatási
rendszert, továbbá az ezekkel kapcsolatos döntési javaslatokat;
b) közremûködik az európai uniós támogatásokkal
megvalósuló turisztikai programok kidolgozásában, valamint szakmai véleményezésében;
c) kialakítja és mûködteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét;
d) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatok, a turizmus fejlesztését szolgáló nemzetközi programok végrehajtását, valamint közremûködik az európai uniós tagsággal összefüggõ kormányzati kapcsolatok szervezésében, elõsegíti a két- és
többoldalú nemzetközi turisztikai kapcsolatok fejlesztését, továbbá részt vesz a multilaterális és regionális nemzetközi turisztikai szervezetek munkájában;
e) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet;
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f) együttmûködik az érintett miniszterekkel a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli szabadidõtöltéséhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások feltételeinek fejlesztésére vonatkozó programok kidolgozásában és végrehajtásában;
g) együttmûködik a szociális és munkaügyi miniszterrel az ifjúsági turizmussal kapcsolatos feladatok végrehajtásában;
h) együttmûködik a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban a vidékfejlesztés átfogó közép- és
hosszú távú stratégiájának tervezésében, különös tekintettel a falusi és agroturizmussal kapcsolatos feladatok ellátására;
i) együttmûködik a gazdasági és közlekedési miniszterrel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt érintõ
szakmai feladatok ellátásában.

14. §
A miniszter a lakásügyért való felelõssége körében
a) gondoskodik a Kormányprogram lakásügyi feladatainak megvalósításával kapcsolatos intézkedések elõkészítésérõl, végrehajtásáról;
b) mûködteti az állami támogatású lakáspályázati rendszert.

15. §
A miniszter a választások és népszavazások lebonyolításáért való felelõssége körében
a) irányítja és szervezi a választások, valamint az
országos népszavazás lebonyolítását;
b) elkészíti a választások és az országos népszavazások
költségvetését és a fedezet biztosítására vonatkozó javaslatokat;
c) gondoskodik a korszerû választástechnikai eszközök
kipróbálásáról, kísérleti bevezetésérõl.

16. §
(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a
az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelõs miniszter e feladatkörét a Kormányzati Iratkezelési
Felügyelet útján látja el.”
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) az államháztartásért,
b) az adópolitikáért,
c) a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
d) a nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért,
e) az egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért,
f) a számviteli szabályozásért,
g) a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért,
h) a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
i) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért
felelõs tagja.

2. §
A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közremûködik az e rendeletben meghatározott
hatásköröket érintõ, más tárca fõfelelõsségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárca-megállapodásokat,
f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kormányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl,
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h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,
i) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elõkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében.

3. §
A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) közremûködik a lakáspolitika, a lakáscélú állami
támogatások szabályozásának kidolgozásában,
b) egyetértési jogot gyakorol az egészségügy finanszírozási feltételrendszerének meghatározásában,
c) társfelelõsként közremûködik a Kormány nyugdíjés egészségbiztosítási politikájának kialakításában és a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer szabályozásában,
d) gyakorolja az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszter jogkörét.

4. §
(1) A miniszter az államháztartásért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
a) az államháztartásról,
b) a központi költségvetésrõl,
c) a zárszámadásról,
d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésérõl és zárszámadásáról,
e) az elkülönített állami pénzalapok költségvetésérõl és
zárszámadásáról,
f) a helyi és kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról, a részükre nyújtandó támogatásokról,
g) az önkormányzati adóhatóságok, az illetékhivatalok
hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról,
h) a pénzügyi irányítás és kontroll, valamint belsõ
ellenõrzési rendszerrõl, így különösen
ha) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együtt a költségvetési szervek pénzügyi irányítási és kontroll, valamint a belsõ ellenõrzési rendszereirõl,
hb) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együtt az EU Alapok és a bilaterális vagy multilaterális
megállapodások alapján nyújtandó támogatások programjainak vagy projektjeinek pénzügyi lebonyolítási, ellenõrzési rendszerének mûködtetésérõl, továbbá az európai
uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan
a Kifizetõ és az Igazoló Hatóság feladatairól és az Ellenõrzési Hatóság feladatáról,
hc) a pénzügyi ellenõrzési szakképesítésekrõl és a
szakmai követelményeknek való megfelelés tanúsításának
rendjérõl,
i) a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjérõl,
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j) az állami beruházások finanszírozásának és pénzügyi
lebonyolításának rendjérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeleteket ad ki.
(2) A miniszter az adópolitikáért való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) az államháztartás alrendszereit illetõ befizetési kötelezettségekrõl (adók, illetékek, vámok, egyéb járulékok,
hozzájárulások és egyéb befizetési kötelezettségek;
a továbbiakban együtt: adók),
b) a normatív, nem termelési típusú állami támogatásokról,
c) a helyi adókról,
d) az adózás rendjérõl,
e) a vámjog és vámeljárás szabályozásáról,
f) a szerencsejátékról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeleteket ad ki.
(3) A miniszter a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért való felelõsségi körében
a) a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen
javaslatot készít a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a
gazdaságpolitikai programok végrehajtására és az ezek
megvalósításához szükséges eszközökre,
b) elõrejelzéseket készít a makrogazdasági folyamatok
alakulásáról és azokról a Kormányt tájékoztatja,
c) módszereket és követelményeket dolgoz ki a kormányzati döntések gazdasági hatásvizsgálatára,
d) folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági folyamatokat, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések gazdasági hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja.
(4) A miniszter nyugdíjjárulék-fizetés szabályozásért
való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) a társadalombiztosítási nyugellátás fedezésére szolgáló befizetési kötelezettségekrõl,
b) a magánnyugdíjpénztárakról,
c) az önkéntes nyugdíjpénztárakról,
d) az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli
szolgáltatások fedezésére szolgáló befizetési kötelezettségekrõl,
e) az önkéntes egészség- és önsegélyezõ pénztárakról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeleteket ad ki.
(5) A miniszter egészségügyijárulék-fizetés szabályozásáért való felelõssége körében elõkészíti különösen az
egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli szolgáltatások fedezésére szolgáló befizetési kötelezettségekrõl
(járulékok, hozzájárulások, egyéb befizetési kötelezettségek), továbbá az egészségügyi hozzájárulásról szóló jogszabályokat, valamint e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
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(6) A miniszter a számviteli és könyvvizsgálati szabályozásért való felelõssége körében, illetve ehhez kapcsolódóan elõkészíti különösen
a) a beszámoló készítésérõl és a könyvvezetésrõl,
b) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeleteket ad ki.
(7) A miniszter a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) a pénz-, tõke- és biztosítási piacokról, az e piacokon
mûködõ piaci szereplõkrõl, illetve e piacok állami felügyeletérõl,
b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelõzésérõl és megakadályozásáról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeleteket ad ki.
(8) A miniszter az állami vagyonnal való gazdálkodás
szabályozásáért való felelõssége körében elõkészíti különösen
a) a kincstári vagyonról,
b) az állam vállalkozói vagyonáról,
c) az állami vagyonnal való gazdálkodásról és a privatizációról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeleteket ad ki.

5. §
(1) A miniszter az államháztartásért való felelõssége
körében irányítja a Magyar Államkincstárt.
(2) A miniszter az adópolitikáért való felelõssége körében
a) irányítja az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt,
b) irányítja a Vám- és Pénzügyõrséget,
c) felügyeli az önkormányzati adóhatóságokat és az
illetékhivatalokat, valamint a Szerencsejáték Felügyeletet.
(3) A miniszter a számviteli és könyvvizsgálati szabályozásért való felelõssége körében törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felett.
(4) A miniszter a pénz- és tõkepiacért való felelõssége
körében felügyeletet gyakorol a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete felett.
(5) A miniszter az állami vagyonnal való gazdálkodásért való felelõssége körében irányítja a Kincstári
Vagyoni Igazgatóságot.

6. §
(1) A miniszter az államháztartásért való felelõssége
körében
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a) érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, és a
kormányzati tevekénységet koordináló miniszterrel
együttmûködve ellátja az ágazati feladatokat,
b) felelõs az államháztartás összessége tekintetében a
fiskális fegyelem fenntartásáért, a költségvetési törvénynek való megfelelés biztosításáért, a költségvetési
kiadások kézben tarthatóságának az érvényesítéséért,
c) a költségvetés végrehajtása során ellátja mindazon
finanszírozási és ellenõrzési feladatokat, amelyeket jogszabályok a hatáskörébe utalnak,
d) javaslatot tesz az államháztartás finanszírozási politikájára és stratégiájára,
e) gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és
a költségvetési javaslatnak a monetáris és árfolyampolitikával való összehangolásáról,
f) elõrejelzéseket készít a makrogazdasági folyamatok
alakulásáról, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések gazdasági hatásairól és következtetéseirõl, valamint a szükséges intézkedésekre vonatkozó
javaslatairól tájékoztatja a Kormányt,
g) képviseli a Kormányt a Monetáris Tanács és a
Magyar Nemzeti Bank igazgatósági ülésein,
h) ellátja a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai gazdálkodásával, beszámolásával kapcsolatos kormányzati
feladatokat,
i) gondoskodik az államadósság kezelésérõl,
j) javaslatot tesz a helyi önkormányzati forrásszabályozási rendszerre, a saját és átengedett bevételek, a központi
költségvetési támogatások arányára, valamint a kiegyenlítõ mechanizmusokra; mûködteti az önhibájukon kívül
mûködési forráshiányos helyi önkormányzatok támogatási
és a jövedelemkülönbség mérséklés rendszerét,
k) javaslatot tesz a területfejlesztési politikával kapcsolatban a regionális programok megvalósításának, az
ország különbözõ térségei közötti indokolatlan területi
különbségek mérséklésének, továbbá a regionális válsághelyzetek feloldásának pénzügyi eszközeire,
l) gondoskodik a tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggõ statisztikai információs rendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl, az Európai
Unió által elõírt statisztikai adatszolgáltatásról, annak
ellenõrizhetõségérõl,
m) mûködteti a hallgatói hitelrendszert,
n) gondoskodik az Európai Unió költségvetését illetõ
saját források befizetésérõl,
o) mûködteti az európai uniós és egyéb nemzetközi
támogatásokkal kapcsolatosan a támogatások fogadásáért
felelõs Kifizetõ és Igazoló Hatóságot,
p) kidolgozza az európai uniós és egyéb nemzetközi
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakítására és
ellenõrzésére vonatkozó javaslatokat,
q) kialakítja és mûködteti a hatáskörébe tartozó ellenõrzési intézményeket,
r) gondoskodik az Európai Közösségeket létrehozó
Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó
állami támogatások – az Európai Közösségeket létrehozó
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Szerzõdés I. mellékletében szereplõ mezõgazdasági termékek elõállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével – versenyszempontú ellenõrzésének hazai koordinálásáról, különös tekintettel az európai uniós jogi aktusok
állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, valamint az Európai Bizottsággal való együttmûködésre,
s) ellátja a Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmussal, valamint az Európai Unió által biztosított Elõcsatlakozási Alapokkal és az Átmeneti Támogatással összefüggésben a nemzetközi szerzõdésben számára meghatározott feladatokat,
t) koordinálja és harmonizálja az államháztartási belsõ
pénzügyi ellenõrzési rendszer mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat,
u) gondoskodik az Európai Unió pénzügyi irányítási és
kontrollra, valamint belsõ ellenõrzésére vonatkozó szabályainak egységes alkalmazásáról,
v) ellátja a köz- és magánszféra partnerségének alapján
megvalósítható gazdaságfejlesztési projektekkel, valamint
a magántõke bevonásával kapcsolatos feladatait, különös
tekintettel a projektek központi költségvetési vonatkozásaira, továbbá az e projektekkel összefüggõ kormánydöntést igénylõ elõterjesztésekkel kapcsolatban vizsgálja,
hogy az állami kötelezettségvállalás mértéke megfelel-e a
jogszabályi követelményeknek.
(2) A miniszter az adópolitikáért való felelõssége
körében
a) felelõs a központi adók, vámok és járulékok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, valamint a Munkaerõ-piaci Alapot megilletõ járulékok és hozzájárulások
beszedéséért, azok kiutalásáért, folyósításáért és ellenõrzéséért,
b) meghatározza az állami adóhatóság és a vámhatóság
feladatai teljesítésének éves követelményeit,
c) koordinálja az adóigazgatás szervezeti rendszere
egyes elemeinek együttmûködését,
d) felelõs az Európai Unióval kiépült vámunióval kapcsolatos, szakmailag megalapozott, folyamatos vámharmonizációs feladatok végrehajtásáért, különös tekintettel
a származási szabályok, a vámérték-szabályozás és a vámnómenklatúra szerkezetének az Európai Unió országaiban
egységesen alkalmazott rendelkezéseivel történõ összhang megteremtésének követelményére,
e) irányítja a nemzetközi szabadkereskedelmi és integrációs feladatokból a vámigazgatásra háruló együttmûködési kötelezettségek végrehajtását.
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(3) A miniszter a számviteli és könyvvizsgálati szabályozásért való felelõssége körében gondoskodik a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásának vezetésérõl.
(4) A miniszter a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelõssége körében irányítja és koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelõzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt.
(5) A miniszter az állami vagyonnal való gazdálkodásért való felelõssége körében
a) meghatározza az állami vagyonpolitika céljait,
elveit, ennek során gondoskodik a gazdaságpolitika és a
költségvetés-politika összehangolásáról, figyelemmel az
államadóssággal való összefüggésekre is,
b) ellátja a gazdaságpolitika keretei között a Kormány
privatizációs stratégiájának kialakításával összefüggõ feladatokat, valamint összehangolja az állami vagyont érintõ
kormányzati döntések elõkészítését, végrehajtását.
(6) A miniszter a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért
való felelõssége körében
a) ellátja a nemzetközi vagyonjogi egyezményekkel
kapcsolatos feladatokat, részt vesz a nemzetközi fejlesztési együttmûködési, segélyezési politika elveinek kidolgozásában és pénzügyi végrehajtásában,
b) kidolgozza a külföldi hitelfelvételi politikát, a kormányhitelnyújtás, az exporthitel-biztosítás és hitelezés
irányelveit, valamint szabályozását,
c) kidolgozza a központi költségvetés külföldi követelései leépítésének elveit,
d) ellátja a nemzetközi pénzügyi intézményekhez kapcsolódó tagságból, illetve nemzetközi pénzügyi intézményi együttmûködésbõl fakadó feladatokat, kezdeményezi
az e szervezetekkel kötendõ megállapodások elõkészítését, és ha azokból közvetlen állami kötelezettségvállalás
keletkezik, megköti azokat,
e) értékesíti az üvegházhatású gázok ingyenesen ki
nem osztott kibocsátási egységeit.

7. §
(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) 2007. január 1-jén a 4. § (1) bekezdés f) pontjában
„az illetékhivatalok”, az 5. § (2) bekezdés c) pontjában az
„és az illetékhivatalokat, valamint a Szerencsejáték Felügyeletet” szövegrész hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
170/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
a szociális és munkaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban:
miniszter) felelõs
a) a foglalkoztatáspolitikáért,
b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért,
c) a családpolitikáért,
d) a kábítószer-megelõzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
e) a gyermekek és az ifjúság védelméért,
f) a gyermek- és ifjúságpolitikáért,
g) a felnõttképzésért és szakképzésért,
h) a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért,
i) a romák társadalmi integrációjáért,
j) a kisebbségpolitikáért,
k) a fogyasztóvédelemért,
l) a társadalmi párbeszédért, valamint
m) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért.

2. §
A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott
feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára a társadalompolitikával, életszínvonal-politikával, szociálpolitikával, nyugdíjpolitikával, esélyegyenlõségi politikával,
foglalkoztatási politikával, civil partnerségi politikával,
fogyatékosságügyi politikával, fogyasztóvédelmi és kohéziós politikával összefüggésben,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közremûködik az e rendeletben meghatározott
hatásköröket érintõ, más tárca fõfelelõsségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdéseket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárcamegállapodásokat,
f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
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g) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elõkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében,
h) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben
meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról,
mûködtetésérõl és fejlesztésérõl.

3. §
A miniszter
a) a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége körében
elõkészíti különösen
aa) a munkaviszonnyal,
ab) a közalkalmazotti jogviszonnyal,
ac) a bérpolitika kialakításával,
ad) a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe
vehetõ bérgarancia-támogatással,
ae) a foglalkoztatás elõsegítésével és az álláskeresõk
támogatásával,
af) a munkaügyi kapcsolatokkal,
ag) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának
engedélyezésével,
ah) a munkaügyi ellenõrzéssel,
ai) a biztonságos munkavégzés szabályaival;
b) a szociál-, család- és nyugdíjpolitikáért való felelõssége körében elõkészíti különösen
ba) a családok támogatásával,
bb) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal
és a szociális szolgáltatásokkal, valamint
bc) a pénzügyminiszterrel együttesen a társadalombiztosítási nyugellátásokkal;
c) a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelõssége körében elõkészíti különösen
ca) a gyermekek védelmével,
cb) a gyermekneveléshez kapcsolódó támogatásokkal,
valamint
cc) a gyámüggyel;
d) a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelõssége
körében elõkészíti különösen a gyermekekkel és az ifjúsággal kapcsolatos állami feladatokkal;
e) a felnõttképzésért és szakképzésért való felelõssége
körében elõkészíti különösen
ea) a szakképzéssel,
eb) a felnõttképzéssel,
ec) az Országos Képzési Jegyzékkel (a továbbiakban: OKJ);
f) a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való
felelõssége körében elõkészíti különösen
fa) az esélyegyenlõség elõmozdításával,
fb) a fogyatékos és megváltozott munkaképességû személyek helyzetével, esélyegyenlõségük biztosításával;
g) a romák társadalmi integrációjának elõmozdításával;
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h) a kisebbségpolitikáért való felelõssége körében elõkészíti különösen a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival;
i) a fogyasztóvédelemért való felelõssége körében elõkészíti különösen
ia) a fogyasztói érdekek védelmével és érvényesítésével, valamint
ib) az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és
megfelelõségével kapcsolatos piacfelügyelettel;
j) az érdekegyeztetésért, a társadalmi párbeszédért,
valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
való felelõssége körében elõkészíti különösen
ja) az országos és ágazati érdekegyeztetéssel,
jb) a civil szervezetek támogatásával,
jc) a közérdekû önkéntes tevékenységgel, valamint
jd) a közoktatási intézmény tag részvételével mûködõ
iskolaszövetkezet kivételével a szövetkezetek mûködésével
összefüggõ jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján
miniszteri rendeletet ad ki.

4. §
(1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége körében
a) mûködteti
aa) a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testületét,
ab) a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálatot,
ac) a Munkaügyi Ellenõrzést Támogató Testületet,
ad) a Szociális Foglalkoztatók Tanácsát,
ae) a Közmunkatanácsot;
b) irányítja
ba) a Foglalkoztatási Hivatalt,
bb) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat területi szerveit,
bc) az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõséget.
(2) A miniszter a szociál-, család- és nyugdíjpolitikáért,
valamint a gyermek- és ifjúságvédelemért való felelõssége
körében
a) mûködteti
aa) a Szociális Ágazati Érdekegyeztetõ Tanácsot,
ab) a Szociálpolitikai Tanácsot,
ac) az Idõsügyi Tanácsot,
ad) a Karitatív Tanácsot,
ae) a Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottságot,
af) a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságot;
b) irányítja
ba) az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságot,
bb) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet.
(3) A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való
felelõssége körében
a) mûködteti
aa) a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsát,
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ab) a Magyar Ifjúsági Konferenciát;
b) irányítja a Mobilitást.
(4) A miniszter a felnõttképzésért és szakképzésért való
felelõssége körében
a) mûködteti
aa) az Országos Felnõttképzési Tanácsot,
ab) az Országos Szakképzési Tanácsot;
b) irányítja
ba) a Nemzeti Szakképzési Intézetet,
bb) a Nemzeti Felnõttképzési Intézetet,
bc) az OM Alapkezelõ Igazgatóságot,
bd) a regionális képzõ központokat;
c) felügyeletet gyakorol a Felnõttképzési Akkreditáló
Testület felett.
(5) A miniszter a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való felelõssége körében
a) mûködteti
aa) az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot,
ab) a Nõképviseleti Tanácsot;
b) felügyeletet gyakorol az Egyenlõ Bánásmód Hatóság felett.
(6) A miniszter a romák társadalmi integrációjának elõmozdításáért való felelõssége körében mûködteti a
Cigányügyi Tárcaközi Bizottságot.
(7) A miniszter a kisebbségpolitikáért való felelõssége
körében irányítja a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt.
(8) A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelõssége
körében
a) mûködteti
aa) a Piacfelügyeleti Tanácsot,
ab) a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Testületet;
b) irányítja a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõséget.
(9) A miniszter a társadalmi párbeszédért, valamint a
társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelõssége körében mûködteti
a) az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsot,
b) az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsot,
c) a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsát,
d) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Érdekegyeztetõ Tanácsot.

5. §
(1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége körében
a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatási koncepcióját
és érvényesíti azt egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,
b) ellátja a foglalkoztatási koordinációval kapcsolatos
feladatokat,
c) meghatározza a foglalkoztatáspolitika és az álláskeresõk ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenõrzi
annak mûködését,
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d) programokat dolgoz ki a munkaerõpiacon hátrányos
helyzetben lévõk foglalkoztatására, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetekbõl adódó kedvezõtlen munkaerõpiaci hatások csökkentésére, e körben ellátja a közmunkák, a közhasznú és közcélú munkák rendszerének mûködtetésével kapcsolatos feladatokat,
e) javaslatokat dolgoz ki az atipikus foglalkoztatás
bõvítésére,
f) meghatározza az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
szakmai felügyeleti rendszerét, valamint a jogszabályok
keretei között rendelkezik a Munkaerõpiaci Alap felett,
g) rendelkezik a munkahelyteremtést, illetve a közmunka támogatását elõsegítõ fejezeti kezelésû elõirányzatok felett,
h) meghatározza a munkaerõ-piaci szolgáltatások szabályait és irányítja a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatokat,
i) figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat,
elkészíti a munkaerõ-keresletre és -kínálatra vonatkozó
prognózisokat,
j) koordinálja az Európai Szociális Karta végrehajtását,
illetve ratifikációjának elõkészítését.
(2) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége keretében felelõs a bérpolitikáért és ennek keretében
a) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,
b) kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó
javaslatokat,
c) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának
befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati teendõket és a költségvetési intézményi szféra
bérpolitikáját,
d) kidolgozza az érdekegyeztetõ tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a minimális bér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat,
e) elõterjeszti a Kormánynak – az érdekelt miniszterekkel együttmûködve – a költségvetési intézményi szféra
illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat,
f) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti
viszonyait.
(3) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége keretében felelõs a munkavédelemért és ennek körében
a) irányítja – az egészségügyi miniszterrel együttmûködve – a munkavédelem országos programjának végrehajtását,
b) évente beszámol a munkavédelmi helyzet alakulásáról,
c) az érintett szervekkel együttmûködve meghatározza
az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, a munkahelyek (munkakörülmények) egészségügyi feltételeit, a munkaalkalmasság
egészségügyi követelményeit,
d) összehangolja az egészséget nem veszélyeztetõ és
biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében
közremûködõ szervek tevékenységét,
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e) egyetértést gyakorol a más államigazgatási szervek
ügykörébe tartozó, munkabiztonságot érintõ elõterjesztések esetében.

6. §
A miniszter a szociál-, nyugdíj- és családpolitikai feladatai körében
a) meghatározza
aa) a szociális intézményi ellátások és szolgáltatások
rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, feladatokat,
ab) a szociális ellátással, a családok jólétének növelésével, az idõskorúak társadalmi kirekesztõdésének meggátolásával, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerrel, – a
pénzügyminiszterrel együttmûködve – a társadalombiztosítási nyugellátással kapcsolatos kormányzati koncepcióból eredõ feladatokat, cselekvési programokat;
b) kidolgozza a családi támogatások rendszerét;
c) részt vesz a szociális igazgatás rendszerének korszerûsítésében, mûködési feltételeinek modernizációjában;
d) meghatározza a szociális, gyermekjóléti, valamint
gyermekvédelmi intézményekben dolgozók továbbképzésének és a szociális szakvizsgának a szabályait;
e) kidolgozza a hajléktalan személyek társadalmi
integrációját elõsegítõ programokat;
f) ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat;
g) a pénzügyminiszterrel együttmûködve elõkészíti a
Szociális védelemrõl és a társadalmi összetartozásról
szóló Nemzeti Stratégiai Jelentést;
h) részt vesz a szociálpolitikai és területfejlesztési feladatok összehangolásában, az ezt támogató programok
tervezésében, végrehajtásában;
i) gondoskodik a feladat- és hatáskörével kapcsolatos
statisztikai egységes tájékoztatási információrendszer
kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl;
j) ellátja a külön jogszabály alapján hatáskörébe tartozó
ja) egyházakkal és nem állami fenntartókkal kapcsolatos feladatokat,
jb) minõségvédelmi, minõségszabályozási és hatósági
minõség-ellenõrzési feladatokat,
jc) hatósági feladatokat;
k) meghatározza
ka) a szociál-, család- és nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és az e területekhez tartozó tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítési rendszert és követelményeket,
kb) a szociál-, család- és nyugdíjpolitikához tartozó
területen foglalkoztatottak tekintetében a közalkalmazotti
jogviszonnyal összefüggõ egyes speciális kérdéseket, az
egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket, az
azokhoz kapcsolódó elnevezéseket, a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (képesítés) megszerzése alóli végleges mentesítés szabályait;
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l) a külön jogszabályban foglaltak szerint ellátja a megyei, fõvárosi szociális és gyámhivatalok tevékenységének szakmai irányítását.

7. §
A miniszter a kábítószer-megelõzéssel kapcsolatos és
kábítószerügyi koordinációs feladatai körében
a) összehangolja a tiltott kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, mérséklése, illetve megelõzése érdekében szükséges nemzeti stratégia és kormányzati programok megvalósulását, részt vesz azok végrehajtásában, és nyomon
követi azok érvényesülését,
b) elkészíti a Kormány és a nemzetközi szervezetek
tájékoztatását szolgáló kábítószer-fogyasztásról szóló jelentéseket, ellátja adatszolgáltatási kötelezettségeit,
c) közremûködik az egészséges életmódot népszerûsítõ, a kábítószer és más egészségre ártalmas élvezeti szerek
fogyasztásának megelõzését szolgáló kormányzati koncepciók kialakításában, valamint az ebbõl eredõ országos
programok összehangolásában, továbbá javaslatot tesz a
kábítószer-fogyasztás megelõzésére és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, az e célra fordítható pénzügyi források
célrendszerére és felhasználásának módjára,
d) közremûködik a kábítószer-használók és -függõk
ellátásával kapcsolatos feladatokban, ennek keretében
mûködteti és fejleszti a megelõzõ-felvilágosító szolgáltatást végzõ intézményrendszert,
e) meghatározza a kábítószer-megelõzéssel kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét.
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eb) a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások
terén való védelmérõl és az ilyen ügyekben történõ együttmûködésrõl szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2005. évi LXXX. törvény,
ec) a szülõi felelõsséggel és a gyermekek védelmét
szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttmûködésrõl
Hágában 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2005. évi CXL. törvény,
ed) a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott
határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló
1965. évi 7. törvényerejû rendelet
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;
f) gondoskodik a feladat- és hatáskörével kapcsolatos
statisztikai egységes tájékoztatási információrendszer
kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl;
g) ellátja a külön jogszabály alapján hatáskörébe tartozó
ga) minõségvédelmi, minõségszabályozási és hatósági
minõség-ellenõrzési feladatokat,
gb) hatósági feladatokat;
h) meghatározza
ha) a gyermek- és ifjúságvédelemhez tartozó területek
szakmai felügyeleti rendszerét és az e területekhez tartozó
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési rendszert és követelményeket,
hb) a gyermek- és ifjúságvédelemhez tartozó területen
foglalkoztatottak tekintetében a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggõ egyes speciális kérdéseket, az egyes
közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket, az azokhoz kapcsolódó elnevezéseket, a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (képesítés) megszerzése
alóli végleges mentesítés szabályait.

8. §
9. §
A miniszter a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai körében
a) meghatározza
aa) a gyermekek védelmével kapcsolatos kormányzati
koncepcióból eredõ feladatokat, cselekvési programokat,
ab) a gyermekvédelem állami feladatait, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, feladatokat;
b) részt vesz a gyámügyi igazgatás rendszerének kialakításában, mûködési feltételeinek megteremtésében;
c) irányítja a gyermek- és ifjúságvédelem országos
intézményeit;
d) együttmûködik az egyházi és más, nem állami szférába tartozó gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel;
e) a Kormány nevében ellátja
ea) a házassági ügyekben és a szülõi felelõsségre
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló
2201/2003/EK tanácsi rendelet,

A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikai feladatai
körében
a) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, ennek érdekében kidolgozza és mûködteti az ezt vizsgáló utókövetés és értékelés rendszerét,
b) elõkészíti az ifjúságra közvetlenül vonatkozó – másik miniszter feladatkörébe nem tartozó – kormányzati
döntéseket, az ifjúságot érintõ feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszterekkel együttmûködve stratégiát és cselekvési tervet dolgoz ki azok összehangolására,
c) ellátja a gyermekeket és a fiatalokat érintõ szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat,
d) kidolgozza és mûködteti a felnövekvõ korosztály
tagjainak életpálya-építéséhez szükséges információk
elérhetõségét biztosító, valamint a gyermekek és fiatalok
képesség- és közösségfejlesztését célzó nem-formális
pedagógiai programokkal kapcsolatos szolgáltatások
rendszerét, valamint azok infrastrukturális feltételeinek
fejlesztését célzó programokat,
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e) figyelemmel kíséri és gondozza az ifjúsági turizmus
infrastrukturális és jogi eszközrendszerét, kidolgozza a
gyermekek iskolán kívüli szervezett szabadidõ eltöltését
segítõ programokat, összehangolja az ifjúsági turizmus és
a szabadidõ eltöltését segítõ programok fejlesztésének
stratégiai kérdéseit és az érintett miniszterek ezzel kapcsolatos feladatait,
f) kidolgozza és mûködteti a gyermek- és ifjúsági szervezetek és a közoktatási intézmények keretében, szervezetten megvalósuló, munkatapasztalat szerzést szolgáló
önkéntes és nemzetközi mobilitási programok rendszerét,
g) koordinálja a határon túli ifjúsággal való együttmûködés rendszerét, az érintett miniszterekkel együttmûködve kidolgozza a kapcsolatok fejlesztésére szolgáló programokat,
h) mûködteti a gyermek- és ifjúságpolitikai ügyekben
az országos konzultáció rendszerét, valamint biztosítja – a
közoktatás és a felsõoktatás kivételével – a fiatalok képviselõk útján történõ részvételét az ifjúságot közvetlenül
érintõ kormányzati döntések elõkészítésében, továbbá elõsegíti a gyermekek és fiatalok szabad véleménynyilvánítási jogának gyakorlását,
i) kapcsolatot tart a felsõoktatási intézményekkel, a
hallgatói önkormányzatokkal, országos szakmai szervezeteikkel, a gyermek- és ifjúsági célú civil szervezetekkel,
valamint az egyházakkal és felekezetekkel,
j) a Kormány nevében ellátja a Gyermek jogairól szóló,
New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1991. évi LXIV. törvényben foglaltak
végrehajtásának összehangolásával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az Egyezményben foglaltak
érvényesülésérõl szóló jelentéseket,
k) meghatározza a gyermek- és ifjúságpolitikához tartozó területek szakmai felügyeleti rendszerét és az e területekhez tartozó tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítési rendszert és követelményeket.

10. §
(1) A miniszter a szakképzéssel és felnõttképzéssel kapcsolatos feladatai körében
a) meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, a szakképzést folytató intézmények
gyakorlati képzés szervezésére vonatkozó együttmûködési megállapodásának tartalmi követelményeit, a pályakövetéssel összefüggõ feladatokat,
b) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét, valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait,
c) meghatározza a szakmai vizsga szervezésére való
jogosultság feltételeit,
d) meghatározza a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási
díjak kereteit,
e) meghatározza a tanulószerzõdés alapján a tanulókat
megilletõ juttatások részletes szabályait,
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f) elkészíti és kiadja az Országos szakmai szakértõi
névjegyzéket és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket,
g) meghatározza a szakmai és vizsgakövetelmények
formai elõírásait,
h) az OKJ folyamatos fejlesztésére és korszerûsítésére
létrehozza és mûködteti a szakmacsoportonkénti bizottságokat,
i) a szakképzés-fejlesztési stratégia feladatainak eredményes megoldása, koordinálása, az érdekegyeztetés mûködtetése érdekében létrehozza és mûködteti a stratégiai
bizottságokat,
j) a szakképesítésért felelõs miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések modultérképei alapján összeállíttatja az
országos modultérképet és gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról,
k) hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programokat kezdeményez és valósít meg,
l) az életen át tartó tanulás elõsegítése érdekében – a
külön jogszabályokban foglaltak szerint – közremûködik a
közoktatási, felsõoktatási rendszer mûködtetésével és
továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában,
m) felnõttképzési és munkaerõ-piaci képzési programokat dolgoz ki, ösztönzi ezek korszerû, informatikai eszközökkel támogatott formáinak elterjesztését,
n) feladatkörében ellátja az OKJ alapján hatáskörébe
tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért
felelõs miniszter feladatait,
o) külön jogszabályban meghatározott felnõttképzési
intézményeket létesít és tart fenn,
p) közremûködik az oktatási és kulturális miniszter
iskolai rendszerû szakképzést érintõ feladatainak ellátásában.
(2) A miniszter dönt a Munkaerõpiaci Alap képzési
alaprészének belsõ felosztásáról, valamint ellátja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben ráruházott feladatokat.
(3) A miniszter az (1) bekezdés a)–g) pontjában foglalt
feladatait a szakképesítésért felelõs miniszterrel, a
d)–e) pontjában foglalt feladatait a pénzügyminiszterrel,
az (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatait az oktatási és
kulturális miniszterrel egyetértésben látja el.

11. §
(1) A miniszter a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való felelõssége körében
a) koordinálja a hátrányos helyzetû rétegek esélyegyenlõségét biztosító kormányzati intézkedések kidolgozását és végrehajtását;
b) meghatározza
ba) a társadalmi kirekesztõdés mérsékléséhez és megelõzéséhez szükséges intézkedéseket,
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bb) a hátrányos helyzetû emberek támogatásának, gondozásának, illetve felzárkóztatásának programjait,
bc) az érdekelt miniszterek bevonásával az egészségkárosodott személyek társadalmi életben való részvételét
elõsegítõ támogatásokat, szolgáltatásokat;
c) koordinálja a munka világával is összefüggõ hátrányos helyzetek kiegyenlítését elõsegítõ kormányzati szintû feladatok végrehajtását;
d) a hátrányos helyzetû településeken élõk tekintetében
a halmozottan megjelenõ etnikai, társadalmi és területi
hátrányok társadalompolitikai kezelése érdekében programokat mûködtet és koordinál;
e) részt vesz a lakhatási programok kidolgozásában és a
lakhatással kapcsolatos más kormányzati intézkedések
elõkészítésében;
f) az esélyegyenlõségi szempontok érvényesítése érdekében egyetértési jogot gyakorol a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok életviszonyait e minõségükben érintõ
elõterjesztések esetében;
g) figyelemmel kíséri az információs társadalom esélyegyenlõségi kérdéseit és az ezzel kapcsolatos kormányzati
stratégiák, programok, intézkedések kidolgozását.
(2) A miniszter a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való felelõssége keretében felel a nõk és férfiak társadalmi egyenlõségének érvényesüléséért és ennek körében
a) kidolgozza a „Nemzeti Cselekvési Program a nemek
egyenlõségéért” stratégiai dokumentumot, utóköveti és
értékeli végrehajtását,
b) érvényesíti a nemek közötti egyenlõséget elõsegíteni
hivatott nemzetközi szervezetek által kidolgozott politikai-stratégiai célkitûzéseket a kormányzati munka során,
valamint monitorozza a hosszú és középtávú fejlesztési
dokumentumokban lefektetett célok végrehajtását,
c) közremûködik a családon belüli erõszak elleni fellépés feladatainak ellátásában,
d) programot dolgoz ki a munkahelyi és a családi kötelezettségek összehangolásának elõsegítése érdekében,
e) a Kormány nevében ellátja a nõkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésérõl szóló, New Yorkban, 1979. december 18-án elfogadott ENSZ-egyezmény kihirdetésérõl szóló 1982. évi
10. törvényerejû rendeletben foglaltak végrehajtásának
összehangolásával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az Egyezményben foglaltak érvényesülésérõl
szóló jelentéseket.
(3) A miniszter a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való felelõssége keretében felel a fogyatékos és
megváltozott munkaképességû személyek társadalmi
integrációjának elõsegítéséért, és ennek körében
a) a nemzetközi fogyatékosságpolitikai egyezményekre figyelemmel kidolgozza és végrehajtja a fogyatékos
személyek társadalmi integrációját elõsegítõ kormányzati
politikát, ennek részeként gondoskodik az Országos
Fogyatékosügyi Program középtávú kormányzati intézke-
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dési tervének elõkészítésérõl, a végrehajtás koordinálásáról, illetve elõkészíti az Országgyûlés részére a végrehajtásról szóló jelentést,
b) programokat dolgoz ki az egyenlõ esélyû hozzáférés
és a komplex rehabilitáció elõsegítésére, továbbá a foglalkozási rehabilitációra, a fogyatékos fiatalok és pályakezdõk munkapiaci integrációját segítõ speciális képzésre,
nyílt munkapiaci, védett és szociális foglalkoztatásra,
c) kezdeményezi, elõkészíti, illetõleg kidolgozza a foglalkozási rehabilitáció szabályait, ellátja a foglalkozási
rehabilitáció irányításával, a minisztériumok ezzel kapcsolatos tevékenységének koordinálásával kapcsolatos
feladatokat,
d) a fogyatékos személyek ellátását szolgáló országos
intézmények tekintetében fenntartói jogot gyakorol.

12. §
A miniszter a roma integrációért való felelõssége körében
a) kidolgozza a roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját, illetve a Roma Integráció Évtizede Program Cselekvési Tervét, ezek részeként a fejlesztési, modernizációs és szociális, a roma népesség munkaerõpiaci esélyeinek növelésére irányuló koncepciót,
továbbá az ezekkel kapcsolatos stratégiát és döntési javaslatokat,
b) az érintett miniszterekkel együttmûködve elõkészíti
a romák társadalmi integrációját és a roma kisebbség jogait érintõ intézkedésekkel összefüggõ kormányzati döntések tervezeteit,
c) koordinálja a kormányzati roma társadalmi integrációs program végrehajtását, a romák társadalmi integrációjának fejlesztését szolgáló nemzetközi támogatási
programokat, közremûködik az integrációs kormányzati
kapcsolatok szervezésében,
d) többoldalú párbeszédet kezdeményez a romák társadalmi integrációjának széles körû társadalmi támogatottsága érdekében, közremûködik az átfogó kommunikációs
programok koordinálásában a többségi társadalomban
meglévõ elõítéletesség és hátrányos megkülönböztetés
csökkentése érdekében,
e) összehangolja a romák társadalmi integrációját érintõ modell értékû fejlesztési programokat, mûködteti a telepeken, telepszerû lakókörnyezetben élõk életminõségét
javító programokat, illetve a roma tanulók tanulmányi
sikerességét elõsegítõ ösztöndíj-rendszert,
f) kezeli a Roma Kulturális Alapot és a Roma Koordinációs és Intervenciós Keretet,
g) kiemelt figyelmet fordít a konfliktuskezelési feladatokra, együttmûködik a jogvédõ és érdekvédõ szervezetekkel,
h) ellátja a Roma Integráció Évtizede Program
Magyarország Nemzeti Koordinátori feladatkörét, valamint részt vesz a Nemzetközi Irányító Bizottság munkájában.
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13. §

A miniszter a kisebbségpolitikáért való felelõssége
körében
a) ellátja a külön törvényben meghatározott, a nemzeti
és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos
feladatokat,
b) az érintett miniszterekkel együttmûködve gyakorolja a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati hatásköreit, valamint koordinálja a kormányzati
szervek részvételét, közremûködését a kisebbségek jogainak érvényesülésében, ezek feltételeinek biztosításában,
c) a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenõrzése vonatkozásában együttmûködik az önkormányzati és
területfejlesztési miniszterrel a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalok szakmai irányításában.

14. §
A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelõssége
körében
a) kidolgozza a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, javaslatot tesz a megvalósítás szervezeti és intézményi
feltételeire, figyelemmel kíséri a fogyasztóvédelmi politika végrehajtását,
b) együttmûködik a fogyasztói érdekek képviseletét
ellátó civil szervezetekkel, ellátja a támogatásukkal kapcsolatos feladatokat,
c) támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és mûködését; ellátja a békéltetõ testületek mûködésével kapcsolatos koordinációs és
támogatási feladatokat; valamint az Európai Fogyasztói
Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos
kormányzati feladatokat,
d) az érintett miniszterek véleményének ismeretében
jóváhagyja a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség Országos
Vizsgálati Programját,
e) az érintett miniszterek bevonásával intézkedéseket
tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és
érvényesítése érdekében,
f) kidolgozza a piacfelügyeleti stratégiát, és ellátja az
intézményfejlesztési feladatokat az áruk és szolgáltatások
biztonságossága és megfelelõsége tekintetében,
g) gondoskodik az élelmiszerek minõségének ellenõrzésével kapcsolatos piacfelügyeleti feladatok ellátásáról,
h) jogszabályban meghatározott hatósági ügyekben
felügyeletet gyakorol.
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c) részt vesz a gazdasági, szociális, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi érdekegyeztetésben, továbbá ellátja, illetve biztosítja a Kormány képviseletét a feladatköréhez tartozó
érdekegyeztetõ testületekben,
d) figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött
megállapodások végrehajtását,
e) figyelemmel kíséri, illetve segíti a munkaügyi kapcsolatok, az érdekegyeztetés és a szociális párbeszéd
folyamatait, javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés, a szociális párbeszéd és a társadalmi párbeszéd intézmény- és
fórumrendszerének továbbfejlesztésére,
f) meghatározza a kollektív szerzõdések regisztrálásának szabályait, nyilvántartja és elemzi a kollektív szerzõdéseket, dönt a kollektív szerzõdés hatályának az ágazatra
(alágazatra) történõ kiterjesztésérõl,
g) figyelemmel kíséri a munkaügyi viták, konfliktusok
feloldásának rendjét.

16. §
A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való
felelõssége körében
a) gondoskodik az állampolgárokkal, a társadalmi szervezetekkel, az alapítványokkal, a köztestületekkel és a
közhasznú szervezetekkel (a továbbiakban együtt: civil
szektor) való kapcsolattartás kormányzati politikájának
kialakításáról és megvalósításának összehangolásáról,
b) gondoskodik a kormányzati civil koordinációról,
valamint a civil szektort érintõ minisztériumi szintû elképzelések és döntések összehangolásáról,
c) elõsegíti a civil szektor szervezeteinek részvételét a
közfeladatok ellátásában,
d) ellátja a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) mûködtetésével kapcsolatos feladatokat,
e) gondoskodik a civil szektor erõsödését elõsegítõ
szolgáltató és fejlesztõ programok kidolgozásáról, a civil
társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai
rendszerek kialakításáról és mûködtetésérõl, valamint
gondoskodik az önkéntességgel kapcsolatos kormányzati
politika kialakításáról,
f) mûködteti a civil szolgáltató központok hálózatát,
g) kapcsolatot tart és egyeztet a külön törvényben meghatározott szövetkezeti szövetségekkel,
h) ellátja a külön jogszabály alapján hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat.

15. §
A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelõssége
körében
a) képviseli a Kormányt az országos érdekegyeztetésben,
b) összehangolja a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel, szociális párbeszéddel kapcsolatos tevékenységét,

17. §
Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
171/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelete
a miniszterek feladat- és hatáskörérõl szóló
kormányrendeletek deregulációjáról
1. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat
vesztik
a) a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 14. §-a,
b) a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet,
c) az egységes közlekedési hatósági szervezet feladatés hatáskörérõl szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése, 1. § (4) bekezdés elsõ mondata és 1. §
(5) bekezdése,
d) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörérõl szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelet,
e) az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet,
f) a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
160/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet,
g) a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladatés hatáskörérõl szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet,
h) az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet,
i) az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet, valamint a Központi
Mûszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996.
(VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/1999.
(XII. 30.) Korm. rendelet,
j) a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
3/2000. (I. 18.) Korm. rendelet,
k) a külföldi kulturális intézetekrõl szóló 11/2000.
(II. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az „az oktatási miniszter egyetértési,” szövegrész és 6. § (2) bekezdés
második mondata, 9. §-ában az „az oktatási miniszter véleményének kikérésével és” szövegrész, 10. § (2) bekezdés
második mondata, 12. § (1) bekezdésében az „és az oktatási miniszterrel” szövegrész, valamint 13. § (3) bekezdése,
l) a külügyminiszter feladat- és hatáskörének kiegészítése miatt szükséges egyes jogszabályok módosításáról és
hatályon kívül helyezésérõl szóló 71/2000. (V. 19.) Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdése,
m) az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
104/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet,
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n) az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
238/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet,
o) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörérõl szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 139/2002. (VI. 25.) Korm.
rendelet,
p) a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet,
q) az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet,
r) a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet,
s) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. rendelet,
t) a belügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet,
u) az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet,
v) a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladatés hatáskörérõl szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 152/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet,
w) az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 154/2002. (VII. 5.) Korm. rendelet,
x) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet,
y) a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
158/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet, továbbá
z) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 167/2002.
(VIII. 2.) Korm. rendelet.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat
vesztik
a) a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet,
b) a belügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló
175/2002. (VIII. 12.) Korm. rendelet,
c) a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint illetékességérõl szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése,
d) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2003.
(III. 27.) Korm. rendelet,
e) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 69/2003.
(IV. 15.) Korm. rendelet,
f) a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
82/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet,
g) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar
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Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási
Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 78–79. §-ai az azokat megelõzõ alcímekkel együtt,
84. § b) és c) pontja,
h) az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 156/2003. (X. 1.) Korm. rendelet,
i) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Program mûködtetésérõl szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 212/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet 4. § a) pontja,
j) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló
216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés második mondata, 5. §-a, 11. § a)–b) pontja,
k) az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
33. § (2) bekezdése,
l) a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
2/2004. (I. 5.) Korm. rendelet,
m) a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása
akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési
eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm.
rendelet 8. §-a,
n) az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 96/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,
o) a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet, valamint a gazdasági
és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló
97/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,
p) az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 161/2004. (V. 21.) Korm. rendelet,
q) a belügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet, valamint egyes
további
kormányrendeletek
módosításáról
szóló
169/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 1–7. §-a, 8. § (2) bekezdés a) pontja,
r) a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 171/2004. (V. 26.) Korm.
rendelet,
s) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörérõl szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 172/2004. (V. 26.) Korm.
rendelet,
t) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 173/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,
u) a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladatés hatáskörérõl szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 174/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,
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v) az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
175/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,
w) a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
176/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,
x) a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
152/1994. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló
186/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet,
y) az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 187/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet,
továbbá
z) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörérõl szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 193/2004. (VI. 14.) Korm.
rendelet.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat
vesztik
a) a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet,
b) a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
246/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet, továbbá
c) az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 247/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet,
d) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2004.
(X. 28.) Korm. rendelet,
e) a belügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló
287/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,
f) az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 288/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,
g) az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 289/2004. (X. 28.)
Korm. rendelet,
h) a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladatés hatáskörérõl szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 290/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,
i) az oktatási miniszter és a nemzeti kulturális örökség
minisztere feladat- és hatáskörének változásáról szóló
291/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,
j) a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
292/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,
k) a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,
l) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörérõl szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 304/2004. (XI. 3.) Korm.
rendelet,
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m) a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése,
n) az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 334/2004. (XII. 15.) Korm.
rendelet,
o) a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet,
valamint ahhoz kapcsolódóan egyes más jogszabályok
módosításáról szóló 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet
1–8. §-ai és 12. § (1) bekezdés a)–e) pontjai,
p) a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet,
q) az Európai Ügyek Hivataláról szóló 356/2004.
(XII. 23.) Korm. rendelet,
r) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2005.
(I. 26.) Korm. rendelet,
s) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 43/2005.
(III. 10.) Korm. rendelet,
t) a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 97/2005. (V. 23.) Korm. rendelet,
u) az egységes digitális rádiótávközlõ rendszer létrehozásával és mûködtetésével kapcsolatos feladatokkal
megbízott kormánybiztos feladat- és hatáskörérõl szóló
98/2005. (V. 26.) Korm. rendelet 6. § a) pontja,
v) a vagyonnyilatkozat tételérõl, átadásáról, kezelésérõl, az abban foglalt adatok védelmérõl, valamint a Közszolgálati Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl, mûködésérõl
és az ellenõrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001.
(VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2005.
(VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja,
w) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 123/2005.
(VI. 29.) Korm. rendelet,
x) az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.)
Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és 8. § (2) bekezdés
c) pontja,
y) a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával
összefüggésben szükséges, valamint egyes sporttárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2005. (IX. 1.)
Korm. rendelet 2. §-a és 8. § m) pontja, továbbá
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z) egyes, a tudomány- és innovációpolitika kormányzati irányításával összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló 199/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. és
3. §-a.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat
vesztik
a) a belügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 273/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,
b) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörérõl szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 274/2005. (XII. 20.) Korm.
rendelet,
c) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása
alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 26–27. §-ai,
d) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
hatósági jogköreivel összefüggõ egyes rendeletek módosításáról szóló 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a és
12. § d) pontja,
e) az ûrkutatással és ûrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm.
rendelet 6–7. §-a,
f) az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2006. (I. 13.) Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdése és 4. § (3) bekezdés b) pontja,
g) a külföldi kulturális intézetekrõl szóló 11/2000.
(II. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 11/2006.
(I. 20.) Korm. rendelet 1. §-a,
h) a Felsõoktatási Regisztrációs Központról és eljárásának részletes szabályairól szóló 51/2006. (III. 14.)
Korm. rendelet 29. §-a, továbbá
i) a közigazgatási informatikai feladatok irányításában
szükséges azonnali változtatásokról szóló 144/2006.
(VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja.

2. §
Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba, és
a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………

2006/93. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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