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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
160/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

a Miniszterelnöki Hivatalról,
valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
 valamint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény 28.  §-ának (3) be kez dé sé ben 
fog lal tak alap ján, fi gye lem mel a tör vény 30.  §-ára, a
 következõket ren de li el:

1.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) 
te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök irá nyít ja, a Hi va talt a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) ve ze ti.

(2) A Hi va tal rész le tes szer ve ze ti fel épí té sét, bel sõ
mun ka meg osz tá si és mû kö dé si rend jét e ren de let és egyéb
jog sza bá lyok, to váb bá a Kor mány és a mi nisz ter el nök
 határozatainak ke re tei kö zött a szer ve ze ti és mû kö dé si
 szabályzat tar tal maz za.

2.  §

A mi nisz ter
a) el lát ja a kor mány za ti te vé keny ség stra té gi ai irá nyí -

tá sát; szer ve zi a kor mány prog ram meg va ló sí tá sát, fi gye -
lem mel kí sé ri vég re haj tá sá nak hely ze tét;

b) össze han gol ja a Kor mány tag ja i nak te vé keny sé gét;
en nek ke re té ben

ba) mi nisz te ri szin tû egyez te tést kez de mé nyez és vé gez,
bb) az ille té kes mi nisz ter nél kormány-elõ ter jesz tés (je -

len tés) be nyúj tá sát vagy egyéb in téz ke dést kez de mé nyez,
bc) fi gye lem mel kí sé ri és aján lá sok kal se gí ti az ál lam -

tit ká ri ér te kez let te vé keny sé gét, meg ha tá roz za munká -
jának irány vo na lát és kö ve tel mé nye it, ér vé nye sí ti az ér te -
kez let ál lás fog la lá sá ban fog lal ta kat,

bd) el len õr zi a Kor mány dön té se i nek vég re haj tá sát, és
ja vas la tot tesz a vég re haj tás ér de ké ben szük sé ges in téz ke -
dé sek re;

c) gon dos ko dik a Kor mány par la men ti kap cso lat rend -
sze ré nek össze han go lá sá ról, kap cso la tot tart az Or szág -

gyû lés kor mány pár ti kép vi se lõ cso port ja i val, kép vi se li a
Kor mányt az Or szág gyû lés Ház bi zott sá gá ban;

d) gon dos ko dik a kor mány szó vi või fel ada tok, va la mint 
a Kor mány, a mi nisz ter el nök és a Hi va tal mun ká já val
össze füg gõ ku ta tá si, tá jé koz ta tá si és kom mu ni ká ci ós te vé -
keny ség el lá tá sá ról, be le ért ve a kor mány za ti szer vek kom -
mu ni ká ci ó já nak össze han go lá sát;

e) kü lön jog sza bály ban, il le tõ leg kor mány ha tá ro zat ban 
meg ha tá ro zott mó don el lát ja az or szá gos szin tû fej lesz tés -
sel, fej lesz té si ter ve zés sel és prog ra mo zás sal kap cso la tos
kor mány za ti te vé keny ség irá nyí tá sát;

f) irá nyít ja
– a köz igaz ga tá si in for ma ti ká val kap cso la tos – a ren de -

let 1. szá mú mel lék le té ben rész le te zett – fel ada tok el lá tá -
sát, va la mint

– a ha tá ron túli ma gyar ság gal kap cso la tos kor mány za ti
te vé keny sé get (nem zet po li ti ka);

g) köz igaz ga tás-fej lesz té si, mi nõ ség po li ti kai és sze -
mély zet po li ti kai fel adat kör ében irá nyít ja a ren de let 2. szá -
mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket;

h) el lát ja a ko a lí ci ós együtt mû kö dés Hi va tal ra há ru ló
fel ada ta it;

i) elõ ké szí ti a mû sor szol gál ta tást érin tõ sza bá lyo zást,
egyez tet az ilyen ügyek ben ille té kes más ál la mi és nem
 állami szer vek kel; az egyéb ha tás kö ré be tar to zó jogi sza -
bá lyo zást igény lõ kér dé sek ben ren de le tet al kot;

j) el lát ja a mi nõ sí tett ada tok vé del mé nek szak mai fel -
ügye le tét;

k) fel adat kör ében gon dos ko dik a tár sa dal mi bûn meg -
elõ zés sel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról;

l) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl;

m) ki ala kít ja és irá nyít ja a köz pon ti el lá tó szer ve ze te ket;
n) el lát ja mind azo kat az egyéb fel ada to kat, ame lye ket

jog sza bály, kor mány ha tá ro zat vagy a mi nisz ter el nök a
 feladatkörébe, il le tõ leg a ha tás kö ré be utal.

3.  §

A mi nisz ter – kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint –
irá nyít ja

a) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat,
b) a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye le tet,
c) a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pon tot,
d) a Kor mány ne vé ben a Kor mány za ti El len õr zé si

 Hivatalt,
e) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök sé get,
f) a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va talt,
g) a ha tó sá gi fel ada tok szak mai irá nyí tá sá nak ki vé te lé -

vel a Köz pon ti Adat fel dol go zó és Nyil ván tar tó Hi va talt,
h) a Táv köz lé si Szol gá la tot,
i) a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó sá got (a továb -

biak ban: Fõ igaz ga tó ság),

6592 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/93. szám



j) a Ma gyar Köz igaz ga tá si In té ze tet,
k) a Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta lát;

gya ko rol ja az ala pí tót meg il le tõ jo go kat.

4.  §

(1) A Hi va tal a mi nisz ter el nök ré szé re
a) dön tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos te vé keny sé get

 végez; se gí ti a mi nisz ter el nök kor mány za ti irá nyí tás sal
kap cso la tos szak mai te vé keny sé gét;

b) kom plex – al kot má nyos sá gi, jogi, va la mint tár sa da -
lom- és gaz da ság po li ti kai szem pon tok ra is ki ter je dõ –
szak vé le ményt ké szít a Kor mány na pi rend jén sze rep lõ
elõ ter jesz tésekrõl;

c) se gí ti a mi nisz ter el nök kül-, biz ton ság- és nem zet po -
li ti kai kér dé sek kel össze füg gõ te vé keny sé gé nek el lá tá sát,
szer ve zi az eh hez szük sé ges ko or di ná ci ót;

d) elõ ké szí ti a mi nisz ter el nö ki ren de le te ket és ha tá ro -
za to kat;

e) el lát ja az ál ta la ese ten ként meg ha tá ro zott egyéb fel -
ada to kat.

(2) A Hi va tal köz ve tí ti a mi nisz ter el nök ese ti dön té se it a 
mi nisz te rek, il le tõ leg a mi nisz té ri u mok, va la mint az egyéb 
kor mány za ti szer vek felé; a mi nisz ter el nök ré szé re, to váb -
bá kor mány za ti össze ál lí tá sok el ké szí té sé hez szak mai elõ -
ké szí tõ anya got, adat szol gál ta tást, il le tõ leg szak ér tõi köz -
re mû kö dést kér.

5.  §

A Hi va tal a Kor mány mû kö dé sé vel kap cso lat ban
a) el ké szí ti a Kor mány mun ka ter vé nek ja vas la tát és

 ellenõrzi a mun ka terv vég re haj tá sát;
b) köz re mû kö dik a Kor mány tár sa dal mi-gaz da sá gi

stra té gi á já nak ki ala kí tá sá ban; az érin tett mi nisz té ri u mok
stra té gi ai elem zõ-ter ve zõ szer ve i vel együtt mû köd ve
 folyamatosan vizs gál ja a tár sa dal mi-gaz da sá gi hely zet ala -
ku lá sát, részt vesz a költ ség ve tés kon cep ci o ná lis elõ ké szí -
té sé ben, a nem zet gaz da sá gi je len tõ sé gû dön té si ja vas la tok 
ki dol go zá sá ban;

c) részt vesz a kor mány za ti dön té sek elõ ké szí té sé ben,
köz re mû kö dik a dön té si ja vas la tok ki dol go zá sá ban;

d) vé le ményt nyil vá nít a kormány-elõ ter jesz tések és
 jelentések (a továb biak ban együtt: elõ ter jesz tés) ter ve ze té -
rõl. A Hi va tal a dön tés-elõ ké szí tés ben (vé le mé nye zés ben)
el sõ sor ban a kor mány prog ram és a kor mány za ti dön té sek
vég re haj tá sa ér de ké ben, az össz kor mány za ti szem pon tok
figye lembevétele alap ján vesz részt;

e) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si és tár sa dal mi egyez -
te té sek le foly ta tá sá ban, az ész re vé te lek ér té ke lé sé ben,
 érvényesítésében és egyez te té sé ben, a költ ség ve té si és
egyéb igé nyek rang so ro lá sá ban, a mi nisz té ri u mok kö zöt ti
vé le mény el té ré sek fel ol dá sá ban, a dön té sek vár ha tó
 következményeinek elem zé sé ben. Szük ség ese tén jog sza -
bá lyi vál toz ta tá so kat, egyéb dön té sek és in téz ke dé sek

meg ho za ta lát, – vita vagy vé le mény el té rés ese tén –
 miniszteri szin tû egyez te tést kez de mé nyez;

f) vizs gál ja, hogy a be nyúj tott elõ ter jesz tések meg fe lel -
nek-e a Kor mány ügy rend jé ben meg ha tá ro zott tar tal mi és
for mai kö ve tel mé nyek nek, gon dos ko dik ezek érvényesí -
tésérõl;

g) el lát ja a szak ma po li ti kai egyez te tés sel, az ál lam tit -
ká ri ér te kez let tel és a kor mány ülés sel kap cso la tos szer ve -
zé si fel ada to kat;

h) – kü lön elõ írások sze rint, ille té kes ve ze tõ je út ján –
részt vesz a Kor mány ka bi net je i nek és más dön tés-elõ ké -
szí tõ tes tü le te i nek mun ká já ban;

i) el ké szí ti a kor mány ülé sek na pi ren di ja vas la tát;
j) írás ba fog lal ja és alá írás ra elõ ké szí ti a Kor mány dön -

té se it és ülé se i nek össze fog la ló ját;
k) gon dos ko dik a Kor mány dön té se i nek ki hir de té sé rõl, 

köz zé té te lé rõl, il le tõ leg az ér de kel tek hez való eljuttatá -
sáról;

l) nyil ván tart ja a Kor mány ren de le te it és ha tá ro za ta it,
el len õr zi a ha tár idõs, va la mint a fo lya ma tos fel ada tok vég -
re haj tá sát, köz re mû kö dik a dön té sek meg va ló su lá sá nak
ér té ke lé sé ben. En nek ke re té ben tá jé koz ta tást kér het az
ille té kes mi nisz ter tõl, és a vég re haj tás ala ku lá sá ról az érin -
tett szer vek nél köz vet le nül is tá jé ko zód hat;

m) köz re mû kö dik a Kor mány mû kö dé sé vel kap cso la -
tos, il le tõ leg a kor mány za ti struk tú ra és mun ka meg osz tás
to vább fej lesz té sé re irá nyu ló ja vas la tok ki dol go zá sá ban;

n) elõ ké szí ti a Kor mány mû kö dé sé vel kap cso la tos ügy -
ren di sza bá lyo kat, ko or di nál ja a mi nisz te rek fel adat- és
ha tás kö ri jegy zé két tar tal ma zó jog sza bá lyok elõ ké szí té sét, 
ér vé nye sí ti azok egy sé ges szem pont rend sze rét;

o) el lát ja a kor mány szó vi või fel ada tok kal, va la mint a
mi nisz ter el nök és a Hi va tal mun ká já val össze füg gõ tá jé -
koz ta tá si te vé keny sé get.

6.  §

A Hi va tal vég zi
a) a Kor mány, a mi nisz ter el nök, a kor mány biz to sok és

a Kor mány meg bí zá sá ból te vé keny ke dõ más kor mány za ti
tiszt ség vi se lõk ha tás kö ré be tar to zó ki ne ve zé si, fel men té si
és egyéb sze mély ügyi elõ ter jesz tések, il le tõ leg ok ira tok,
va la mint

b) a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, va la mint a mi nisz -
ter el nök ál tal ado má nyoz ha tó ki tün te té sek kel, to váb bá a
Kor mány, il le tõ leg a mi nisz ter el nök ál tal ado má nyoz ha tó
egyéb el is me ré sek kel kap cso la tos elõ ter jesz tések
elõ ké szí té sét.

7.  §

A Hi va tal az Or szág gyû lés mun ká já val kap cso la tos kor -
mány za ti fel ada tok ke re té ben

a) se gí ti a mi nisz ter el nök és a mi nisz ter or szág gyû lé si
te vé keny sé gét;
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b) se gí ti a Kor mány or szág gyû lé si mun ká já nak össze -
han go lá sát cél zó mi nisz te ri fel ada tok el lá tá sát;

c) – az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um be vo -
ná sá val – ki dol goz za a Kor mány tör vényalkotási prog ram -
ját, és azt a Kor mány elé ter jesz ti;

d) el lát ja az or szág gyû lé si ülés sza kok elõ ké szí té sé vel
össze füg gõ kor mány za ti te en dõ ket; en nek ke re té ben
 javaslatot tesz a Kor mány nak az Or szág gyû lés rend kí vü li
ülés sza ka, il le tõ leg ülé se össze hí vá sá nak kez de mé nye zé -
sé re;

e) fi gye lem mel kí sé ri az Or szág gyû lés na pi rend jét és
ülé se it, részt vesz az ülé se ket elõ ké szí tõ fó ru mo kon;

f) gon dos ko dik a Kor mány ál tal el fo ga dott tör -
vényalkotási prog ram, tör vény- és or szág gyû lé si ha tá ro za -
ti ja vas la tok, va la mint be szá mo lók, tá jé koz ta tók és je len -
té sek be nyúj tá sá ról, fi gye lem mel kí sé ri a be nyúj tott anya -
gok hely ze té nek to váb bi ala ku lá sát, a tör vényalkotási
prog ram vég re haj tá sa ér de ké ben meg te szi a szük sé ges
 intézkedéseket;

g) ko or di nál ja a kor mány za ti szer vek és az Or szág gyû -
lés kor mány pár ti frak ci ói kö zöt ti egyez te tést, részt vesz az
egyez te té sek le foly ta tá sá ban;

h) el lát ja a na pi ren den kí vü li fel szó la lá sok, va la mint az 
or szág gyû lé si kép vi se lõi in ter pel lá ci ók, kér dé sek és azon -
na li kér dé sek meg vá la szo lá sá val kap cso la tos szer ve zé si
fel ada to kat; en nek ke re té ben ja vas la tot tesz a vá lasz adó
sze mé lyé re, il le tõ leg a mi nisz ter el nök meg bí zá sa alap ján
ki je lö li a vá lasz adót;

i) nyil ván tart ja az Or szág gyû lés és bi zott sá gai dönté -
seibõl (ál lás fog la lá sa i ból) a Kor mány szá má ra adó dó
 feladatokat, fi gye lem mel kí sé ri és ko or di nál ja végrehaj -
tásukat;

j) fi gye lem mel kí sé ri a kor mány za ti in téz ke dést igény -
lõ bi zott sá gi és kép vi se lõi ja vas la to kat, köz re mû kö dik a
szük sé ges in téz ke dé sek elõ ké szí té sé ben.

8.  §

A Hi va tal gon dos ko dik a köz tár sa sá gi el nök ha tás kö ré -
be tar to zó mi nisz ter el nö ki elõ ter jesz tések be nyúj tá sá ról.

9.  §

A Hi va tal köz re mû kö dik az Al kot mány bí ró ság dönté -
seibõl, az Ál la mi Szám ve võ szék, va la mint az országgyû -
lési biz to sok vizs gá la ta i val kap cso lat ban adó dó kor mány -
za ti fel ada tok meg ha tá ro zá sá ban és vég re haj tá suk fi gye -
lem mel kí sé ré sé ben.

10.  §

(1) A Hi va tal a jog sza bá lyok elõ ké szí té sé vel, ki hir de té -
sé vel és a hi va ta los jog sza bály gyûj te mé nyek ki adá sá val
össze füg gés ben

a) ko or di nál ja a na gyobb je len tõ sé gû tör -
vényjavaslatok, va la mint egyéb ja vas la tok ki dol go zá sát;
köz re mû kö dik a mi nisz te ri fe le lõs sé gi kör ben ki dol go zott
tör vényjavaslatok vég sõ szö ve gé nek ki ala kí tá sá ban. A
kor mány prog ram meg va ló su lá sa szem pont já ból ki emelt
fon tos sá gú tör vényjavaslatok ese té ben – a Kor mány, il le -
tõ leg a mi nisz ter el nök kü lön dön té se alap ján, az érin tett
mi nisz te rek köz re mû kö dé sé vel – tör vény-elõkészítést
 végez;

b) vé le mé nye zi a mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze tét;
c) el lát ja a Ma gyar Köz löny és a Ha tá ro za tok Tára,

 továbbá az Ön kor mány za tok Köz lö nyé nek – az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um mal kö zö sen
tör té nõ – szer kesz té sét; ezek ki adá sá ról gon dos ko dik.
Gon dos ko dik ar ról, hogy a Ma gyar Köz löny ben csak
olyan mi nisz te ri ren de le tek és jogi irány mu ta tá sok, va la -
mint köz le mé nyek ke rül je nek ki hir de tés re, köz zé té tel re,
ame lyek meg fe lel nek a jog al ko tás ról  szóló tör vény elõ -
írásainak;

d) rend sze re sen meg je len te ti a Ma gyar Köz löny mel -
lék le te ként a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jét. A
 Hivatalos Ér te sí tõ tar tal mát a mi nisz ter a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé tett sza bály zat ban ál la pít ja meg;

e) gon dos ko dik – az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
 Minisztériummal együt te sen – a hi va ta los adat bá zi son ala -
pu ló hi va ta los jog sza bály gyûj te mé nyek ki adá sá ról.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt lap ki adás, lap ter jesz tés
és jog sza bály-gyûj te mény meg je len te té se te kin te té ben az
elekt ro ni kus adat hor do zón és az on li ne rend sze ren tör té nõ
to váb bí tást, il le tõ leg hoz zá fé rést is ér te ni kell.

11.  §

(1) A Hi va tal a „Mi nisz ter el nök ség” költ ség ve té si fe je -
zet tel kap cso lat ban – ki vé ve a költ ség ve tés rõl  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott cí me ket – el lát ja mind azo kat a fel -
ada to kat, ame lye ket jog sza bá lyok a fe je ze tek irá nyí tó
szer vei ha tás kö ré be utal nak.

(2) A Hi va tal köz be szer zé si és egyes gaz dál ko dá si fel -
ada ta it a Fõ igaz ga tó ság lát ja el. A gaz dál ko dás te rén el lá -
tan dó fel ada tok ról kü lön jog sza bály, va la mint a Fõ igaz ga -
tó ság ala pí tó ok ira ta ren del ke zik.

12.  §

A Hi va tal az egyéb fel ada tai ke re té ben
a) gon dos ko dik a mi nisz ter el nök höz ér ke zõ köz ér de kû

be je len té sek, ja vas la tok és pa na szok ki vizs gá lá sá ról,
 lakossági kap cso la to kat tart;

b) gon dos ko dik a Kor mány és szer vei mû kö dé sé hez
szük sé ges gaz da sá gi és mû sza ki fel té te lek biz to sí tá sá ról,
szer ve zi a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok, a kor mány -
biz to sok, a szak ál lam tit ká rok, va la mint kü lön jog sza bály
sze rint erre jo go sul tak in téz mé nyes egész ség ügyi el lá tá -
sát, bel- és kül föl di üdü lé sét;
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c) ke ze li a Kor mány tag jai, az ál lam tit ká rok, a kor -
mány biz to sok, a szak ál lam tit ká rok, kor mány hi va ta lok
 vezetõinek, to váb bá azok nak a tiszt ség vi se lõk nek a sze -
mé lyi anya gát, akik ki ne ve zé sü ket (meg bí zá su kat) a köz -
tár sa sá gi el nök tõl, a Kor mány tól vagy a mi nisz ter el nök tõl
kap ják; ve ze ti az ál la mi ve ze tõk nyil ván tar tá sát;

d) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze mé lyek
 részére ál la mi ve ze tõi iga zol ványt ál lít ki; kü lön jog sza -
bály sze rint iga zol ja az ál la mi ve ze tõi jut ta tá sok igény be -
vé te lé re való jo go sult sá got;

e) el lát ja a mi nisz ter el nök ál tal meg ha tá ro zott sze mély -
ügyi fel ada to kat;

f) szer ve zi a kor mány ügye le tet, biz to sít ja a Hi va tal
ügye le té nek mun ka idõn túl tör té nõ mû kö dé sét;

g) el lát ja a kor mány za ti fõ tiszt vi se lõk és a köz pon ti
tisz tek pá lyáz ta tá sá val, ki ne ve zé sé vel, át he lye zé sé vel, fel -
men té sé vel, ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zé sé vel, va la -
mint a ki emelt fõ tiszt vi se lõi kar és a köz pon ti tisz ti kar mû -
köd te té sé vel össze füg gõ, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott sze mély ügyi és egyéb fel ada to kat;

h) a mi nisz ter el nök ál tal meg ha tá ro zott mó don szer ve -
zi a stra té gia-al ko tás és a cse lek vés kon cep ci o ná lis össze -
han go lá sát, to váb bá köz re mû kö dik az össz kor mány za ti
szin tû fel ada tok vég re haj tá sá ban a kül-, biz ton ság- és
nem zet po li ti ka te rü le tén;

i) a Kor mány kü lön dön té se alap ján össze han gol ja a
Kor mány tag ja i nak te vé keny sé gét a gaz da ság fej lõ dé sé re
je len tõs ha tást gya kor ló, tár ca kö zi együtt mû kö dést igény -
lõ kor mány prog ra mok és fej lesz té si cél ki tû zé sek elõ ké szí -
té se, va la mint meg va ló sí tá sa so rán;

j) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály, kor mány ha tá ro zat vagy a mi nisz ter el nök a hatás -
körébe utal.

13.  §

(1) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
6.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(7) A köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás mûködte -
tésével, a szak em ber-után pót lás meg szer ve zé sé vel, va la -
mint a köz tiszt vi se lõk kép zé sé vel, to vább kép zé sé vel kap -
cso la tos fel ada tok nak a szak mai irá nyí tá sát a köz igaz ga tá -
si hi va ta lok be vo ná sá val a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ 
mi nisz ter lát ja el, en nek ke re té ben gya ko rol ja az
(1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go kat.”

(3) Az R. 18.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A hi va tal ve ze tõ a köz tiszt vi se lõk kép zé se, továbbkép -
zése kö ré ben]

„b) köz re mû kö dik a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter nek a köz tiszt vi se lõk kép zé sé vel, to vább kép zé -

sé vel, va la mint a szak em ber-után pót lás meg szer ve zé sé vel
kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá ban;”

(4) A Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
70/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé se
he lyé be a következõ ren del ke zés lép, 2.  §-ának (2)–(4) és
(6) be kez dé se a ha tá lyát vesz ti:

„(3) A Hi va tal irá nyí tá sát – a Mi nisz ter el nök ség
 fejezetet érin tõ el len õr zés ki vé te lé vel – a Kor mány ne vé -
ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter lát ja el.”

14.  §

A Hi va tal hoz e ren de let alap ján más szer vek tõl át ke rü lõ 
fel adat- és ha tás kö rök te kin te té ben e szer vek jog utó da a
mi nisz ter, il let ve a Hi va tal.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

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

A közigazgatási informatikával összefüggõ
feladat- és hatáskör

A köz igaz ga tá si in for ma ti ka fo gal ma

Köz igaz ga tá si in for ma ti ka: a szol gál ta tó ál lam meg va -
ló sí tá sá nak esz kö ze, mely az ügy fe lek mi nél ha té ko nyabb
ki szol gá lá sát, a köz igaz ga tá si szer vek mû kö dé sét, fel adat -
el lát ását és kor sze rû sí té sét tá mo ga tó in for má ci ós és szol -
gál ta tó rend sze rek hez szük sé ges in for má ció tech no ló gi ai
és in fo kom mu ni ká ci ós szer ve ze ti, erõ for rás- és esz köz -
rend szer összes sé ge.

Köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada tok

1. A mi nisz ter
a) fel ügye li a szol gál ta tó ál lam ki épí té sé hez szük sé ges

köz igaz ga tá si in for ma ti ka stra té gi á já nak meg va ló sí tá sát,
ja vas la tot tesz az eh hez szük sé ges fel té te lek megterem -
tésére, ko or di nál ja a stra té gia meg va ló sí tá sát;

b) ki dol goz za
ba) az ál lam re form fej lesz té si irá nya i nak in for ma ti kai

tá mo ga tá sát biz to sí tó szer ve ze ti, erõ for rás- és esz köz rend -
szert a köz szol gál ta tá sok szín vo na lá nak ja ví tá sa érde -
kében,

bb) az ál lam pol gár- és ügy fél ba rát köz igaz ga tás meg te -
rem té se ér de ké ben a köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok kor sze -
rû sí té sét, éssze rû sí té sét, köz szol gál ta tá si fo lya ma tok egy -
sze rû sí té sét, a bü rok rá cia csök ken té sét szol gá ló koncep -
ciót,

bc) a szol gál ta tá si rend sze rek együtt mû kö dé sét bizto -
sító sza bá lyo kat és in téz ke dé se ket;
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c) ko or di nál ja az ál lam pol gá rok nak a mo dern ál la mi
szol gál ta tá sok hasz ná la tá ra tör té nõ fel ké szí té sét;

d) el lát ja a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a köz -
igaz ga tá si in for ma ti ká ra vo nat ko zó el len õr zé si és ko or di -
ná ci ós fel ada to kat.*

2. A mi nisz ter a szol gál ta tó ál lam, az elekt ro ni kus köz -
igaz ga tás ki ala kí tá sa és fej lesz té se kö ré ben

a) ki dol goz za
aa) a Kor mány gaz da sá gos és ha té kony, ügy fél köz pon -

tú elekt ro ni kus szol gál ta tá si stra té gi á ját, gon dos ko dik a
stra té gia meg va ló sí tá sá nak szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá -
nak össze han go lá sá ról,

ab) a köz igaz ga tás ban in for ma ti kai esz kö zök kel nyil -
ván tar tott köz ér de kû ada tok tár sa dal mi el ér he tõ sé gé nek és 
fel hasz ná lá sá nak sza bá lyo zá sát,

ac) a köz igaz ga tá si fo lya ma tok ügy fél köz pon tú át ala -
kí tá sát, az ügy fél köz pon tok rend sze rét, in for ma ti kai hát te -
rét, a köz igaz ga tás egé szé vel való ha té kony együtt mû kö -
dé sük, szol gál ta tá sa ik fel té te le it és sza bá lyo zá sát,

ad) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai biz ton sá gi po li ti kát,
el len õr zé si rend sze rét és a meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
alap fel té te le ket, va la mint sza bá lyo zá sát,

ae) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fej lesz té sek, al kal ma -
zá sok, üze mel te té si, va la mint mi nõ ség biz to sí tá si rend sze -
rek egy sé ges szem pon tok sze rin ti meg va ló sí tá sát szol gá ló
tech ni kai szab vá nyo kat és aján lá so kat;

b) gon dos ko dik
ba) az egy sé ges köz igaz ga tá si elekt ro ni kus fej lesz té si

és szol gál ta tá si po li ti ka ki ala kí tá sá nak, va la mint meg va ló -
sí tá sá nak össze han go lá sá ról, az egy ab la kos, ügy fél köz -
pon tú köz igaz ga tá si szol gál ta tás ki ala kí tá sá ról a köz igaz -
ga tás va la mennyi (köz pon ti, re gi o ná lis és he lyi) szint jén,

bb) a köz igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek át lát ha -
tó vá té te le ér de ké ben az elekt ro ni kus köz igaz ga tás sal kap -
cso la tos kor mány za ti dön té sek ko or di ná lá sá ról, az eh hez
szük sé ges jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze i nek elõ ké szí té sé rõl, il let ve meg al ko tá sá ról, a
szol gál ta tá sok ban és inf ras tuk tú rá ban meg le võ pár hu za -
mos sá gok fel szá mo lá sá ról,

bc) a te rü le ti köz igaz ga tá si in for ma ti ka re gi o ná lis szer -
ke ze tû ki ala kí tá sá ról, a he lyi és re gi o ná lis szer ve ze tek
 informatikai szol gál ta tá sa i nak össze han go lá sá ról,

bd) a mi nisz té ri u mok egy sé ges in fo kom mu ni ká ci ós
kör nye ze té rõl,

be) a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szer, az
ága za ti és az ön kor mány za ti al rend sze rek együttmûkö -
désérõl,

bf) a köz igaz ga tá si adat bá zi sok szab vá nyo sí tá sá ról,
együtt mû kö dé si ké pes sé gé nek ki ala kí tá sá ról, a re dun dan -
ci ák fel szá mo lá sá ról és a mû kö dé si biz ton ság nö ve lé sé rõl,

bg) a köz igaz ga tá si por tá lok és hon la pok tar tal mi és
for mai egy sé ge sí té si és aka dály men te sí té si követelmé -
nyeinek ki dol go zá sá ról és fo lya ma tos kar ban tar tá sá ról,

bh) az egy sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend szer rel
(EDR) kap cso la tos fel ada tok ko or di ná lá sá ról, a 112-es
sür gõs sé gi rend szer re ala po zott te vé keny sé gi rend sze rek
in teg rá ci ó já ról,

bi) a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no sí tá si, fi ze té si és
elekt ro ni kus köz be szer zé si rend szer meg va ló sí tá sá ról,

bj) az eu ró pai uni ós tag ság gal és más nem zet kö zi szer -
zõ dé sek kel össze füg gõ, a szol gál ta tó ál la mot, az elekt ro ni -
kus köz igaz ga tá si szol gál ta tá so kat érin tõ fel ada tok el lá tá -
sá ról, a nem zet kö zi köz igaz ga tá si in for ma ti kai rend sze -
rek hez tör té nõ csat la ko zás ról;

c) vég re hajt ja az össz kor mány za ti szin tû közigazga tási
in for ma ti kai al kal ma zá sok fej lesz té sé vel és mûköd -
tetésével össze füg gõ fel ada to kat,

ca) fej lesz ti a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend -
szer – az Elekt ro ni kus Kor mány za ti Ge rinc há ló zat (EKG), 
a Kor mány za ti Por tál, az Ügy fél ka pu, a Kor mány za ti Ügy -
fél tá jé koz ta tó Köz pont – szol gál ta tá sa it és szol gál ta tá si
kö rét, biz to sít ja azok mû kö dé sét,

cb) biz to sít ja új köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tá sok
meg je le né sét, és biz to sít ja a he lyi és ága za ti elekt ro ni kus
szol gál ta tá sok azo no sí tá si és fi ze té si hát te rét,

cc) el lát ja az EKG és az EDR há ló zat gaz dai fel ada ta it;

d) ko or di nál ja az ön kor mány za tok, re gi o ná lis (me gyei) 
köz igaz ga tá si szer vek in for ma ti kai fej lesz té se i nek össze -
han go lá sát, szab vá nyo sí tá sát, mi nõ ség biz to sí tá sát;

e) kü lön jog sza bály sze rint irá nyít ja a Köz pon ti Adat -
fel dol go zó és Nyil ván tar tó Hi va tal, a Kor mány za ti Frek -
ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal és a Táv köz lé si Szol gá lat
 tevékenységét;

f) gon dos ko dik a köz pon ti költ ség ve tés bõl és a nem zet -
kö zi for rás ból szár ma zó fej lesz té si célú pénz esz kö zök fel -
adat kö ré be esõ fel hasz ná lá sá nak össze han go lá sá ról.

3. A mi nisz ter

a) el lát ja az elekt ro ni kus kor mány zat meg va ló sí tá sá -
val, a köz igaz ga tá si in for ma ti ka or szá gos szin tû fej lesz té -
sé vel és mû köd te té sé vel kap cso la tos egy sé ges kormány -
zati te vé keny ség irá nyí tá sá val, az Elekt ro ni kus Köz szol -
gál ta tá sok Köz pont ja lé te sí té sé nek elõ ké szí té sé vel össze -
füg gõ fel ada to kat;

b) ki dol goz za a szol gál ta tó ál lam ki épí té sé hez szük sé -
ges köz igaz ga tá si in for ma ti kai stra té gi át, ja vas la tot tesz az 
eh hez szük sé ges fel té te lek meg te rem té sé re, ko or di nál ja a
stra té gia meg va ló sí tá sát;

c) gon dos ko dik az eu ró pai in teg rá ci ó ból ere dõ elekt ro -
ni kus köz igaz ga tá si fel ada tok szer ve zé sé rõl és végrehaj -
tásáról;

d) köz re mû kö dik a fel ada ta i hoz kap cso ló dó cél elõ -
irány za tok és pénz esz kö zök ke ze lé sé ben.
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2. számú melléklet
a 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelethez

A közigazgatás-fejlesztéssel és emberierõforrás-
gazdálkodással összefüggõ feladat- és hatáskör

1. A köz igaz ga tás-fej lesz té si és köz igaz ga tás-mi nõ ség -
po li ti kai fel ada tai ke re té ben a mi nisz ter

a) el lát ja a köz igaz ga tás-po li ti ka, a köz igaz ga tás-fej -
lesz tés és -kor sze rû sí tés kor mány za ti fel ada ta i nak irá nyí -
tá sát és össze han go lá sát, en nek ke re té ben köz re mû kö dik a 
köz igaz ga tás stra té gi ai fej lesz té se kon cep ci ó já nak ki dol -
go zá sá ban, részt vesz a köz pon ti és a he lyi köz igaz ga tás
to vább fej lesz té sét érin tõ kon cep ci o ná lis, szer ve zet fej lesz -
té si in téz ke dé sek kel össze füg gõ – más mi nisz ter fel adat -
kö ré be tar to zó – kor mány za ti dön té sek ter ve ze te i nek elõ -
ké szí té sé ben, ér vé nye sí ti a dön tés-elõ ké szí tõ fo lya mat ban
a köz igaz ga tás-kor sze rû sí té si kö ve tel mé nye ket;

b) ja vas la tot tesz a kor sze rû szer ve zet fej lesz té si, igaz -
ga tá si mód sze rek és el já rá sok al kal ma zá sá ra; szak mai
mód szer ta ni szem pont ból se gí ti a köz igaz ga tá si szer vek
köz igaz ga tás-szer ve zé si és mi nõ ség fej lesz té si te vé keny -
sé gét;

c) ki dol goz za a köz igaz ga tás mi nõ ség po li ti kai el ve it,
va la mint a mi nõ ség biz to sí tá si el já rá sok al kal ma zá sá nak
szak mai és mód szer ta ni sza bá lya it, mû köd te ti a CAF mi -
nõ ség fej lesz té si rend szert, gon dos ko dik a köz igaz ga tá si
szer vek mi nõ ség fej lesz té si ered mé nye i nek el is me ré sé rõl.

2. A köz igaz ga tá si sze mély zet po li ti kai és em be ri erõ -
for rás-gaz dál ko dá si fel adat kör ében

a) ér vé nye sí ti a Kor mány köz igaz ga tá si személyzet -
politikáját, amely nek ke re té ben meg ha tá roz za az em be ri -
erõ for rás-gaz dál ko dás kulcs te rü le te i nek stra té gi ai fej lesz -
té si kon cep ci ó ját, irá nyít ja an nak egy sé ges megvalósí -
tását, s össze han gol ja a ha té kony, ügy fél- és feladatköz -
pontú sze mély ügyi rend sze rek ki ala kí tá sát;

b) ki dol goz za a köz igaz ga tá si em be ri erõ for rás-gaz dál -
ko dás alap el ve it, va la mint az egy sé ges köz szol gá lat sza -
bá lyo zá si el ve it, irá nyít ja ezek ér vé nye sü lé sét, köz re mû -
kö dik esz köz rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban;

c) ki dol goz za a Kor mány köz igaz ga tá si tár gyú sze -
mély ügyi dön té se it, és össze han gol ja ezek vég re haj tá sát;

d) ki dol goz za a Kor mány za ti Sze mély ügyi Köz pont
kon cep ci ó ját és ja vas la tot tesz a meg va ló sí tá sá ra a fel adat -
ala pú, egy sé ges szem lé le tû mun ka erõ-gaz dál ko dás elõ -
moz dí tá sa ér de ké ben;

e) ki dol goz za a tel je sít mény ér té ke lés, ki vá lasz tás, kar -
ri er ter ve zés te rü le te i nek mo der ni zá ci ó ját szol gá ló kom pe -
ten ci ák ra épü lõ mo del le ket és al kal ma zá si mód sze re ket az
em ber i erõ for rá sok ha té kony fej lesz té se ér de ké ben;

f) ki dol goz za a tel je sít mény köz pon tú erõ for rás-gaz dál -
ko dás el vá rá sa i hoz iga zí tott ha té kony jö ve de lem- és jut ta -
tá si rend sze rek stra té gi ai alap ja it és irá nyít ja a meg va ló sí -
tás fo lya ma tát;

g) ki ala kít ja és mû köd te ti a köz igaz ga tá si to vább kép -
zés és ve ze tõ kép zés rend sze rét, ki dol goz za a Kor mány
 középtávú stra té gi ai to vább kép zé si cél ja it, s egyé ni, il let -
ve cso por tos fej lesz té si prog ra mok meg va ló sí tá sá nak kez -
de mé nye zé sé vel elõ se gí ti a vál to zá sok be épü lé sét a szer -
ve ze ti és mun ka kul tú rá ba;

h) elõ ké szí ti a köz tiszt vi se lõk jo ga i nak és kö te le zett sé -
ge i nek, ki vá lasz tá si, ké pe sí té si, kép zé si, to vább kép zé si,
mi nõ sí té si, tel je sít mény ér té ke lé si, eti kai, elõ me ne te li,
 valamint il let mény- és fe le lõs sé gi rend sze re i vel kap cso la -
tos jogi sza bá lyo zást, mû köd te ti a köz pon ti köz szol gá la ti
nyil ván tar tást és a köz szol gá la ti el len õr zé si rend szert;

i) mû köd te ti a köz tiszt vi se lõi ér dek egyez te tés fóru -
mait, to váb bá kép vi se li a Kor mányt az or szá gos köz szol -
gá la ti ér dek egyez te tés so rán;

j) el lát ja a köz igaz ga tá si vizs ga rend szer fel ügye le tét,
szer ve zi, össze han gol ja a köz tiszt vi se lõk kép zé sé vel,
 továbbképzésével, a köz igaz ga tá si ve ze tõ kép zés sel kap -
cso la tos fel ada to kat;

k) ja vas la tot dol go z ki – a pénz ügy mi nisz ter köz re mû -
kö dé sé vel – a köz igaz ga tás lét szám- és bér gaz dál ko dá si
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra, va la mint to vább fej lesz té sé re;

l) gon dos ko dik a köz tiszt vi se lõk kép zé sét, to vább kép -
zé sét és át kép zé sét érin tõ nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra -
mok alap cél ki tû zé se i nek, irá nya i nak, a vég re haj tás üte -
meinek meg ha tá ro zá sá ról;

m) el lát ja a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény ren del ke zé sei alap ján tett vagyonnyilat -
kozatokkal össze füg gõ egyes fel ada to kat.

A Kormány
161/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
a Kor mány

a) egész ség ügyért,
b) egész ség biz to sí tá sért

fe le lõs tag ja.
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2.  §

(1) A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it, köz re mû kö dik az e ren de let ben meg ha tá ro zott
 hatásköröket érin tõ, más tár ca fõ fe le lõs sé gé be tar to zó kor -
mány za ti kon cep ci ók, dön té sek ki dol go zá sá ban,

c) elõ ké szí ti a Kor mány ha tá ro za ta it,
d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca-meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon való kép vi se le té rõl.

(2) A mi nisz ter köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv
elõ ké szí té sé ben és meg va ló su lá sá nak nyo mon követé -
sében.

(3) A mi nisz ter gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré -
vel kap cso la tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá -
sá ról, mû köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl.

3.  §

A mi nisz ter az ága za tá ba tar to zó szak kép zé si és fel nõtt -
kép zé si fel ada tai kö ré ben

a) el lát ja az ága za tá ba tar to zó szak kép zés, fel sõ fo kú
szak irá nyú szak kép zés, to váb bá az Or szá gos Kép zé si
Jegy zék alap ján ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
 tekintetében a szak kép zé sért fe le lõs mi nisz ter jog kö rét;

b) meg ha tá roz za
ba) az egész ség ügyi te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük -

sé ges ké pe sí té si rend szert és kö ve tel mé nye ket,
bb) az ága za ti to vább kép zés sza bá lya it, va la mint a

szak mai ké pe sí tés kö ve tel mé nye it,
bc) az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés

kö ve tel mé nye it;
c) ki dol goz za az is ko lai tan anyag ré szét ké pe zõ egész -

ség vé del mi, ká bí tó sze rek, do hány zás és al ko hol el le ni
küz de lem szak mai ja vas la tát;

d) kü lön jog sza bály sze rint szak mai irá nyí tást gya ko rol 
az egész ség ügyi szak ok ta tás fe lett, ki dol goz za a szak em -
be rek után pót lá sá nak prog ram ját, kez de mé nye zi új gra -
duális kép zé sek be ve ze té sét, irá nyít ja, össze han gol ja és
mû köd te ti a fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés ke re té ben
lét re ho zott köz pon ti gya kor no ki rend szert, va la mint az

egész ség ügyi dol go zók fo lya ma tos to vább kép zé sé nek
rend szerét;

e) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat lát el 
a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek egész ség ügyet érin tõ te vé -
keny sé gét il le tõ en;

f) el lát ja az or vos- és egész ség tu do má nyi kép zés sel
kap cso la tos szak ha tó sá gi fel ada to kat.

4.  §

(1) A mi nisz ter az egész ség ügyért való fe le lõs sé ge
 körében elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben az egész ség -
ügyi el lá tó rend szer fi nan szí ro zá si sza bá lya i ról,

b) az egész ség po li ti ká ról,
c) az egész ség ügyi ku ta tó te vé keny ség rõl,
d) az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés és

to vább kép zés kö ve tel mé nye i rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(2) A mi nisz ter az egész ség biz to sí tá sért való fe le lõs sé -
ge kö ré ben köz re mû kö dik az ál lam ház tar tá si tör vénybõl
fa ka dó an a köz pon ti költ ség ve tés sel és az Egész ség biz to -
sí tá si Alap költ ség ve té sé vel össze füg gõ és egyéb pénz ügyi 
fel ada tok el lá tá sá ban.

5.  §

(1) A mi nisz ter az egész ség ügyért való fe le lõs sé ge
 körében

a) irá nyít ja az egész ség ügyi el lá tás or szá gos ha tás kö rû
szer ve it és or szá gos in té ze te it,

b) irá nyít ja az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá la tot, az or szá gos ille té kességû, köz pon ti hi va tal -
ként mû kö dõ Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Közigaz -
gatási Hi va talt,

c) irá nyít ja a Ma gyar Élel mi szer biz ton sá gi Hi va talt,
d) irá nyít ja a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben fo lyó

egész ség ügyi be teg el lá tó te vé keny sé get,
e) mû köd te ti a Nem ze ti Egész ség ügyi Ta ná csot és az

egész ség ügy te rü le tén mû kö dõ szak mai kol lé gi u mo kat,
f) tör vényességi fel ügye le tet gya ko rol az ága zat hoz tar -

to zó szak mai ka ma rák fe lett.

(2) A mi nisz ter az egész ség biz to sí tá sért való felelõs -
sége kö ré ben irá nyít ja az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tá rat.

6.  §

A mi nisz ter az egész ség ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben
mû köd te ti az egész ség ügyi el lá tó rend szert, en nek kere -
tében

a) irá nyít ja, össze han gol ja és szer ve zi az ál la mi egész -
ség ügyi el lá tás or szá gos rend sze rét;
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b) ki dol goz za
ba) az egész ség ügyi el lá tás rend sze ré nek kon cep ci ó ját,
bb) az egész ség ügyi el lá tás fel ada ta it,
bc) az egész ség ügyi el lá tás szak mai sza bá lya it és

 minõségi kö ve tel mé nye it,
bd) az egész ség ügyi el lá tás sze mé lyi, tár gyi és mû kö -

dé si fel té te le it;
c) meg ha tá roz za az ága za ti irá nyí tá sa vagy fel ügye le te

alá tar to zó szer vek nek a ka taszt ró fa-egész ség ügyi fel ké -
szü lés sel és el lá tás sal, to váb bá a hon vé de lem mel kap cso -
la tos fel ada ta it, az azok ban részt vevõ szer ve ze te ket, a
vég re haj tás szak mai kö ve tel mé nye it, az irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer vek és a he lyi igaz ga tá si szer vek együtt mû kö dé -
sé nek rend jét;

d) az ága zat ban fog lal koz ta tot tak te kin te té ben meg ha -
tá roz za a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal össze füg gõ egyes 
spe ci á lis kér dé se ket, az egyes köz al kal ma zot ti osz tály ba
tar to zó mun ka kö rö ket, az azok hoz kap cso ló dó el ne ve zé -
se ket, a mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges is ko lai vég -
zett ség (ké pe sí tés) meg szer zé se aló li vég le ges men te sí tés
sza bá lya it;

e) az ága zat ban meg ha tá roz za a rend kí vü li mun ka vég -
zés fel té te le it;

f) el lát ja a ha tás kö ré be tar to zó mi nõ ség vé del mi, mi nõ -
ség sza bá lyo zá si és ha tó sá gi mi nõ ség-el len õr zé si felada -
tokat.

7.  §

(1) A mi nisz ter az egész ség ügyért való fe le lõs sé ge
 körében meg ha tá roz za

a) a köz egész ség ügyi, nép egész ség ügyi fel ada to kat,
to váb bá a fel adat kö ré be tar to zó szak te rü le tek te kin te té ben
– a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel, va la mint
tör vény ben adott fel ha tal ma zás alap ján a föld mû ve lés ügyi 
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel együt te sen – az egész ség re
ható té nye zõk ha tár ér té ke it,

b) az egész sé get ká ro sí tó kör nye ze ti ha tá sok meg elõ zé -
sé hez és csök ken té sé hez szük sé ges egész ség vé del mi fel -
ada to kat,

c) a vá ran dós anyák és a gyer me kek egész ség meg õr zé -
sé vel kap cso la tos fel ada to kat, a vé dõ nõi há ló zat fo lya ma -
tos mû kö dé sé nek fel té te le it,

d) az élel mi sze rek és az egyéb, em ber i szer ve zet tel
érint ke zés be ke rü lõ anya gok elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba
ho za ta lá nak egész ség ügyi fel té te le it,

e) az élel mi szer ere de tû meg be te ge dé sek megelõzé -
sének és le küz dé sé nek élel mi szer biz ton sá gi fel té te le it,

f) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ve szé lyes
anya gok és ké szít mé nyek elõ ál lí tá sá nak, szál lí tá sá nak,
rak tá ro zá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak, to váb bá az
ezek kel vég zett te vé keny ség egész ség ügyi fel té te le it,

g) az ér de kelt szer vek kel együtt mû köd ve az egész sé get 
nem ve szé lyez te tõ mun ka vég zést biz to sí tó sza bá lyo kat, a
mun ka he lyek (mun ka kö rül mé nyek) egész ség ügyi fel té te -
le it, a mun ka al kal mas ság egész ség ügyi kö ve tel mé nye it,

h) a szer ve zett kö zös sé gek ben való rész vé tel egész ség -
ügyi és hi gi é nés fel té te le it,

i) a fer tõ zõ be teg sé gek és jár vá nyok meg elõ zé sé hez és
le küz dé sé hez szük sé ges fel ada to kat és in téz ke dé se ket, az
in do kolt kö te le zõ szû rõ vizs gá la tok rend sze rét,

j) a nem fer tõ zõ be teg sé gek meg elõ zé sé hez és le küz dé -
sé hez szük sé ges fel ada to kat és in téz ke dé se ket, az in do -
kolt, a kö te le zõ és az aján lott szû rõ vizs gá la tok rend sze rét,

k) a ká bí tó szer-pre ven ci ó val és a ká bí tó szer-füg gõ sze -
mé lyek egész ség ügyi el lá tá sá val, re ha bi li tá ci ó já val kap -
cso la tos ága za ti fel ada to kat,

l) a gyógy he lyek kel, gyógy für dõ in téz mé nyek kel,
gyógy vi zek kel és egyéb ter mé sze tes gyógy té nye zõk kel
kap cso la tos egész ség ügyi kö ve tel mé nye ket és fel ada to kat,

m) az em ber i fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek
(a továb biak ban: gyógy sze rek) elõ ál lí tá sá nak, mi nõ sé gé -
nek, mi nõ ség-el len õr zé sé nek, törzs köny ve zé sé nek, for ga -
lom ba ho za ta lá nak, ren de lé sé nek, ki szol gál ta tá sá nak,
 ismertetésének sza bá lya it,

n) a nem zet kö zi ká bí tó szer és pszi cho trop egyez mény
ha tá lya alá tar to zó gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak,
ren de lé sé nek és fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it,

o) a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a gyógy sze rek
ke res ke del mi ár ré sét,

p) a kór ház- és or vos tech ni kai ter mé kek elõ ál lí tá sá nak, 
for ga lom ba ho za ta lá nak és al kal ma zá sá nak fel té te le it,

q) az egész ség ügyi el lá tás szak mai sza bá lya it,
r) a szak irá nyí tás, a szak fel ügye let és a szak mai el len -

õr zés rend sze rét,
s) a mi nõ sí tett idõ szak ese tén vég re haj tan dó hon vé del -

mi célú in téz ke dé se ket, el ren de li a fel ada tok vég re haj tá sát
szol gá ló in téz ke dé si ter vek el ké szí té sét,

t) az ága zat struk tú rá já nak és mû kö dé sé nek ter ve zé sé -
hez, el len õr zé sé hez szük sé ges in for má ci ós rend szer mû -
kö dé si alap el ve it, esz köz rend sze rét, cse lek vé si prog ram -
ja it, elõ írásait.

(2) A mi nisz ter az egész ség ügyért való fe le lõs sé ge ke re -
té ben el lát ja a Nem ze ti Nép egész ség ügyi Prog ram mal
kap cso la tos fel ada to kat, ko or di nál ja a Prog ram elõkészí -
tését, va la mint biz to sít ja vég re haj tá sát.

(3) A mi nisz ter az egész ség ügyért való fe le lõs sé ge ke re -
té ben – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel együtt mû -
köd ve – el lát ja a szo ci á lis biz ton sá gi ko or di ná ció kor -
mány za ti össze han go lá sá ból adó dó fel ada to kat, en nek
 során gon dos ko dik a ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sá ról és
kép vi se le té rõl az Eu ró pai Unió, il let ve a nem zet kö zi szer -
ve ze tek in téz mé nye i ben, to váb bá a két ol da lú szo ci á lis biz -
ton sá gi egyez mé nyek elõ ké szí té se kor és vég re haj tá sa kor.

(4) A mi nisz ter az egész ség ügyért való fe le lõs sé ge
 körében köz re mû kö dik:

a) a sport egész ség ügyi rend szer mû köd te té sé ben,
b) a til tott tel je sít mény fo ko zó sze rek hasz ná la ta el le ni

küz de lem ben,
c) a sport te rü le tén je lent ke zõ egész ség ügyi fel ada tok

– meg elõ zés, gyó gyí tás, re ha bi li tá ció – meg ol dá sá ban.
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8.  §

Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
162/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) a Kor mány

a) ag rár po li ti ká ért,
b) ag rár-vi dék fej lesz té sért,
c) nö vény egész ség ügyért,
d) ál lat egész ség ügyért,
e) élel mi szer-biz ton sá gért,
f) élel mi szer ipa rért,
g) er dõ gaz dál ko dá sért,
h) in gat lan-nyil ván tar tá sért,
i) tér ké pé sze tért,
j) föld ügyért,
k) vad gaz dál ko dá sért,
l) hal gaz dál ko dá sért

fe le lõs tag ja.

2.  §

A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban, va -
la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it,
c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -

za ta it,
d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca-meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és döntés-
 elõkészítõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon való kép vi se le té rõl,

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,

i) köz re mû kö dik az or szá gos ér dek egyez te tés kor -
mány za ti fel ada ta i nak el lá tá sá ban, to váb bá az érin tett ága -
za ti ér dek kép vi se le tek be vo ná sá val kon zul ta tív ér dek -
egyez te tõ fó ru mot mû köd tet.

3.  §

(1) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 körében elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a Kö zös sé gi Ag rár po li ti ka egyes in téz ke dé se i nek
vég re haj tá sá ról,

b) az ága za ti tá mo ga tá si rend szer rõl,
c) az ag rár mar ke ting te vé keny ség rõl,
d) a ter me lés ben al kal maz ha tó nö vény- és ál lat faj ták

ál la mi el is me ré sé rõl, il let ve mi nõ sí té sé rõl, azok faj ta fenn -
tar tá sá ról, a gén tar ta lé kok kép zé sé rõl és meg õr zé sé rõl,

e) a ve tõ mag vak és sza po rí tó anya gok mi nõ sé gé nek
 ellenõrzésérõl, elõ ál lí tá suk ról, for ga lom ba ho za ta luk ról,

f) a szõ lõ- és gyü mölcs te le pí tés rend jé rõl,
g) az ál lat fa jok és -faj ták te nyész té sé rõl, a te nyész tés -

szer ve zés rend jé rõl,
h) a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a lo vak tel je sít -

mény vizs gá la tá ról, a ló ver seny fo ga dás sza bá lyo zá sá ról és
ez zel össze füg gés ben az ál lam kép vi se le té rõl,

i) az egyes ál lat faj ták egye de i nek meg je lö lé sé rõl,
j) a ter me lõk szer ve zõ dé sé rõl

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(2) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 keretében fe le l to váb bá a ter mõ föld vé del mé ért, e kör ben
elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a ter mõ föld ta laj vé del mé rõl,
b) a He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat ról,
c) a ter més nö ve lõ anya gok, ter mesz tõ kö ze gek, nö -

vény kon dí ci o ná ló sze rek en ge dé lye zé sé rõl, forgalmazá -
sáról, fel hasz ná lá sá ról és el len õr zé sé rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(3) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 keretében fe le l to váb bá a me zõ gaz da sá gi célú víz gaz dál -
ko dá sért, e kör ben elõ ké szí ti kü lö nö sen a me zõ gaz da sá gi
célú víz gaz dál ko dás ról  szóló jog sza bá lyo kat, to váb bá
e tárgy kör ben fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren del ete -
te ket ad ki.
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(4) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 keretében fe le l to váb bá a gén tech no ló gi ai te vé keny sé gért,
e kör ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a me zõ gaz da ság és az ipar te rü le tén a géntechno -
lógiai te vé keny ség rõl,

b) a gén tech no ló gi á val mó do sí tott, a ha gyo má nyos
mó don és az öko ló gi ai gaz dál ko dás sal ter mesz tett nö vé -
nyek egy más mel lett élé sé rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

4.  §

(1) A mi nisz ter az ag rár-vi dék fej lesz té sért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Alap -
hoz (EMVA) kap cso ló dó Nem ze ti Ag rár-Vi dék fej lesz té si
Prog ram ról,

b) az ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok ról
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(2) A mi nisz ter a nö vény egész ség ügyért való fe le lõs sé -
ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen a nö vény egész ség ügy rõl
 szóló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(3) A mi nisz ter a nö vény egész ség ügyért való felelõs -
sége ke re té ben fe le l to váb bá a nö vény egész ség ügyért,
e kör ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a nö vény vé dõ sze rek, a nö vény vé del mi ha tá sú ter -
mé kek, nö vény vé del mi célú esz kö zök és anya gok en ge dé -
lye zé sé rõl, for gal ma zá sá ról, fel hasz ná lá sá ról és el len õr zé -
sé rõl,

b) a nö vé nyi ter mé kek, a víz, va la mint a ta laj nö vény -
vé dõ szer-ma ra dék- és egyéb to xi kus anyag tar tal má nak
 ellenõrzésérõl,

c) a nö vény vé del mi te vé keny ség rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(4) A mi nisz ter az ál lat egész ség ügyért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a ve szé lyes ál lat be teg sé gek jár vá nyos fel lé pé sé nek
meg elõ zé sé rõl,

b) az egyes ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ról,
törzs köny ve zé sé rõl, for ga lom ba ho za ta lá ról, for gal ma zá -
sá ról és fel hasz ná lá sá ról,

c) az ál la ti ere de tû mel lék ter mé kek ke ze lé sé rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(5) A mi nisz ter az ál lat egész ség ügyért való fe le lõs sé ge
ke re té ben fe le l to váb bá az ál la tok vé del mé ért, e kör ben
elõ ké szí ti kü lö nö sen az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl,
va la mint az ah hoz kap cso ló dó ha tó sá gi fel ada tok ról  szóló
jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma zás alap -
ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(6) A mi nisz ter az élel mi szer-biz ton sá gért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben fe le l az élel mi szer-hi gi é ni á ért és az élel -
miszer mi nõ ség-el len õr zé sért, e kör ben az egész ség ügyi
mi nisz ter rel, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter -
rel együtt mû kö dés ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az élel mi szer-biz ton sá gi és élel mi szer-hi gi é ni ai kö -
ve tel mé nyek rõl,

b) az élel mi szer mi nõ ség-el len õr zés rõl, va la mint a bor,
és zöld ség-gyü mölcs mi nõ ség-el len õr zés rõl,

c) a bor elõ ál lí tás és for ga lom ba ho za tal fel té tel rend -
sze ré rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(7) A mi nisz ter az élel mi szer-biz ton sá gért való fe le lõs -
sé ge ke re té ben fe le l to váb bá a ta kar mány biz ton sá gért és
a ta kar mány mi nõ ség-el len õr zé sért, e kör ben elõ ké szí ti
kü lö nö sen

a) a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról,

b) a ta kar má nyok el len õr zé sé rõl, vizs gá la tá ról
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(8) A mi nisz ter az élel mi szer ipa rért való fe le lõs sé ge
 körében elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az élel mi sze rek elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról, el len õr zé sé rõl,

b) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek eredet -
védelmérõl és ha gyo má nyos tu laj don sá ga i ról
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(9) A mi nisz ter az er dõ gaz dál ko dá sért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az er dõ gaz dál ko dás ról,
b) az erdõ vé del mé rõl,
c) az er dõ va gyon fenn tar tá sá nak és bõ ví té sé nek fel té -

tel rend sze ré rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(10) A mi nisz ter az in gat lan-nyil ván tar tá sért, a tér ké pé -
sze tért, va la mint a föld ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben
elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az in gat lan-nyil ván tar tás ve ze té sé rõl, rend sze ré rõl
és az ab ból tör té nõ adat szol gál ta tás ról,

b) a föld mé rés rõl, tér ké pé szet rõl és a táv ér zé ke lés rõl,
va la mint – az érin tett mi nisz té ri u mok kal együtt mû köd ve – 
az ál lam ha tár ral kap cso la tos nem zet kö zi kö te le zett sé gek
tel je sí té sé rõl,

c) a föld mi nõ sí té si rend szer rõl, a föld tu laj do ni, föld -
hasz ná la ti és föld hasz no sí tá si elõ írások ér vé nye sü lé sé rõl,
a föld for ga lom sza bá lyo zá sá ról, a föld vé de lem rõl, a ta laj -
vé de lem rõl, va la mint a föld hi tel rend sze ré rõl, va la mint

d) a föld ügyi in for ma ti kai rend szer rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.
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(11) A mi nisz ter a vad gaz dál ko dá sért, hal gaz dál ko dá -
sért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a va dász ha tó, ha lász ha tó ál lat fa jok ról, va la mint
azok gén kész le te vé del mé rõl, fenn tar tá sá nak, hasz no sí tá -
sá nak sza bá lya i ról,

b) a va dá szat gya kor lá sá nak fel té te le i rõl, a va dá szat
rend jé rõl és a vad gaz dál ko dás ról, va la mint

c) a ha lá szat fel té te le i rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

5.  §

(1) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 körében irá nyít ja

a) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va talt,
b) az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té ze tet,
c) az Or szá gos Bor mi nõ sí tõ In té ze tet,
d) a föld mû ve lés ügyi hi va ta lo kat,
e) a Föld mû ve lés ügyi és Költ ség ve té si Iro dát,
f) az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo má -

so kat,
g) az Or szá gos Élel mi szer vizs gá ló In té ze tet,
h) az Ál lat gyó gyá sza ti Ol tó anyag-, Gyógy szer- és

 Takarmány-ellenõrzõ In té ze tet,
i) az Or szá gos Ál lat egész ség ügyi In té ze tet,
j) a Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá la tot, va -

la mint a Me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá la to kat,
k) a föld hi va ta lo kat,
l) az Ál la mi Er dé sze ti Szol gá la tot,
m) a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té ze tet,
n) az Ál la mi Mé nes gaz da sá got,
o) az FVM Kép zé si és Szak ta nács adá si In té ze tét,
p) a Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze u mot,
q) az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Könyv tá rat és Do ku -

men tá ci ós Köz pon tot,
r) az Ál lat te nyész té si és Ta kar má nyo zá si Kutató -

intézetet,
s) az Er dé sze ti Tu do má nyos In té ze tet,
t) az FVM Me zõ gaz da sá gi Gé pe sí té si In té ze tet,
u) a Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té ze tet,
v) a Köz pon ti Élel mi szer-tu do má nyi Ku ta tó in té ze tet,
w) a Me zõ gaz da sá gi Bio tech no ló gi ai Ku ta tó Köz -

pontot,
x) az FVM Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó in té ze te it,
y) az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té ze tet.

(2) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 körében irá nyít ja az ál ta la ala pí tott szak kép zõ in téz mé nye -
ket.

(3) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 körében fel ügye li

a) a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve ze tet,
b) a Kor mány ne vé ben az ENSZ Élel me zé si és Me zõ -

gaz da sá gi Szer ve ze te i nek Ma gyar Nem ze ti Bi zott sá gát,

c) a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kül kép vi se le ti
há ló zat ban dol go zó me zõ gaz da sá gi szak at ta sék mûkö -
dését.

(4) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 körében tör vényességi fel ügye le tet gya ko rol

a) a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra, va la mint a fõ vá ro si és 
a me gyei szer ve ze tei fö lött,

b) az Or szá gos Ma gyar Va dász ka ma ra, va la mint a fõ -
vá ro si és a me gyei szer ve ze tei fö lött,

c) a Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si
Ka ma ra, va la mint a fõ vá ro si és a me gyei szer ve ze tei
 fölött,

d) a Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa, va la mint a Hegy -
köz sé gi Ta ná csok és a hegy köz sé gek fö lött.

6.  §

(1) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 körében

a) el ké szí ti az ága zat fej lesz té sé re vo nat ko zó koncep -
ciókat és dön té si ja vas la to kat, vizs gál ja és elem zi az ága -
zat hoz tar to zó gaz da sá gi te vé keny sé ge ket, az ága zat tal
szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket, ki dol goz za az ága -
zat fej lesz té sé nek gaz da ság po li ti kai követelményrend -
szerét,

b) fel dol goz za és elem zi a ha tó sá gi jog kö ré nek gya kor -
lá sa so rán bir to ká ba ju tott ada to kat, to váb bá gon dos ko dik
az egy sé ges in for má ci ós rend szer, az ága za ti és te rü le ti
 információs rend szer, va la mint a sta tisz ti kai in for má ci ós
rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl,

c) kar ban tart ja az ag rár ága za ti in for ma ti kai stra té gia
ke re té ben a Ma gyar In for má ci ós Tár sa da lom Stra té gia
(MITS) e-ag rá ri um rész stra té gi át,

d) gon dos ko dik a me zõ gaz da sá got ért rend kí vü li és
 tömeges ele mi ká rok ke ze lé sé rõl,

e) el vég zi az ága zat fi nan szí ro zá sát vég zõ pénz in té ze -
tek kel kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat, kü lö nös
 tekintettel a föld jel zá log-hi te le zés re,

f) el lát ja az ága za ti te vé keny sé gi kör be tar to zó ál la mi
gaz dál ko dó szer ve ze tek kor sze rû sí té sé vel, át ala ku lá sá val,
ille tõ leg pri va ti zá ci ó já val kap cso la tos ha tás kö ré be utalt
fel ada to kat,

g) ele mi csa pás, jár vá nyos ál lat be teg sé gek, a nö vé nyek 
zár la ti és ve szé lyes, il let ve jár ványt oko zó egyéb károsí -
tóinak le küz dé sé re a mi nisz té ri um szak igaz ga tá si szer ve i -
nek és in téz mé nye i nek köz vet len uta sí tást ad,

h) ki dol goz za és mû köd te ti az ága zat tag ál la mi ha tás -
kör be tar to zó tá mo ga tá si rend sze rét,

i) el vég zi az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és
Ga ran cia Alap pal (a továb biak ban: EMOGA), va la mint a
Ha lá sza ti Ori en tá ci ós Pénz ügyi Esz köz zel (a továb biak -
ban: HOPE) kap csol tos fel ada to kat,

j) fel ké szül az EMOGA he lyé be lépõ Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Ga ran cia Alap (a továb biak ban: EMGA) és az
 Európai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap (a továb -
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biak ban: EMVA), to váb bá a HOPE he lyé be lépõ Eu ró pai
Ha lá sza ti Alap fo ga dá sá ra, és vég re hajt ja az eb bõl ere dõ
fel ada ta it,

k) az EMOGA, az EMGA és az EMVA vo nat ko zá sá -
ban el lát ja a Bi zott ság 885/2006/EK ren de le té nek 1. cikk
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott Il le té kes Ha tó ság fel ada -
ta it,

l) köz re mû kö dik a nem ze ti szab vá nyok ki dol go zá sá -
ban, to váb bá el lát ja a nem zet kö zi és az eu ró pai kö te le zett -
sé ge ken ala pu ló, nem ze ti szab vá nyo sí tás sal és az akk re di -
tá lás sal össze füg gõ fel ada to kat.

(2) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 keretében fe le l to váb bá az ag rár kör nye zet vé del mé ért és
az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá sért, e kör ben

a) biz to sít ja a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi kö ve tel -
mé nyek nek is meg fe le lõ ag rár-kör nye zet gaz dál ko dást,

b) biz to sít ja a nem vé dett élõ vi lág, va la mint a táj vé del -
mé re vo nat ko zó ága za ti kö ve tel mé nyek és fej lesz té si po li -
ti ka ér vé nye sü lé sét,

c) köz re mû kö dik a Na tu ra 2000-rel kap cso la tos po li ti -
ka ki ala kí tá sá ban.

(3) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 keretében fe le l to váb bá a ter mõ föld vé del mé ért és a ta laj -
vé de le mért, e kör ben

a) meg ha tá roz za a ter mõ föld ta ka ré kos fel hasz ná lá sa
ér de ké ben a föld vé del mi és ta laj vé del mi kö ve tel mé nye -
ket, és el len õr zi azok meg tar tá sát,

b) gon dos ko dik a ter mõ föld mennyi sé gé nek és minõ -
ségének vé del mé rõl, va la mint a kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott vé del mi kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé rõl,

c) el len õr zi a ter mõ föld ter mõ ké pes sé gé nek meg õr zé -
sét, ja ví tá sát szol gá ló te vé keny sé ge ket, ide ért ve a re kul ti -
vá ció, a ta laj vé de lem, a ta laj ja ví tás, a talajvízháztartás-
 szabályozás, va la mint a me zõ gaz da sá gi víz szol gál ta tás és
víz kár el há rí tás fel ada ta it.

(4) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 keretében fe le l to váb bá az ag rár pi a ci rend tar tás mû kö dé -
sé nek szer ve zé sé ért, e kör ben

a) ki dol goz za az ag rár pi ac mû kö dé si kon cep ci ó ját,

b) el lát ja az ag rár pi ac sza bá lyo zá sá val, az ag rár pi a ci
rend tar tás sal, a pi a ci in ter ven ci ó val kap cso la tos hatás -
körébe utalt fel ada to kat,

c) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter egyet ér té sé vel
ke ze li a Gaz da ság biz ton sá gi Tar ta lé kot.

(5) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 keretében fe le l to váb bá a me zõ gaz da sá gi célú víz gaz dál -
ko dá sért, e kör ben

a) el lát ja a me zõ gaz da sá gi víz hasz no sí tás sal és víz kár -
el há rí tás sal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat, ide ért ve
a for ga lom ké pes ál la mi tu laj do nú vi zek és vízi lé te sít mé -
nyek me zõ gaz da sá gi víz szol gál ta tá si és víz kár-el há rí tá si
célú fej lesz té sé nek, üze mel te té sé nek, va la mint fenn tar tá -
sá nak szer ve zé sét, irá nyí tá sát,

b) irá nyít ja a for ga lom ké pes ál la mi tu laj do nú vízi lé te -
sít mé nyek üze mel te té sé vel össze füg gés ben a belvízkár-
 elhárítást,

c) az a) és b) pon tok ban le írt te vé keny sé gek te kin te té -
ben szak mai fel ügye le tet gya ko rol a ví zi tár su la tok fe lett.

7.  §

A mi nisz ter az ag rár-vi dék fej lesz té sért való fe le lõs sé ge
kö ré ben

a) irá nyít ja az Eu ró pai Unió kö zös ag rár po li ti ká ja
II. pil lé rét ké pe zõ ag rár-vi dék fej lesz tést, va la mint az
 ehhez tar to zó ku ta tás-fej lesz tést, en nek ke re té ben kü lö nö -
sen ki dol goz za a nem ze ti ag rár-vi dék fej lesz té si stra té gi át
és prog ra mot,

b) gon dos ko dik az ag rár-vi dék fej lesz tés át fo gó stra té -
gi á já ról, amely nek ke re té ben meg ha tá roz za rö vid, kö zép-
és hosszú távú cél ja it, va la mint a cé lok el éré sét biz to sí tó
ag rár-vi dék fej lesz té si prog ra mo kat ké szít,

c) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel
együtt mû köd ve gon dos ko dik a fa lu si tu riz mus fejleszté -
sével össze füg gõ kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ról,

d) fe le lõs a Ta nács 1698/2005/EK ren de le té nek
75. cik ké ben meg ha tá ro zott Irá nyí tó Ha tó ság fel ada ta i nak
el lá tá sá ért,

e) gon dos ko dik az Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram mal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról,

f) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv elõ ké szí té -
sé ben és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ben,

g) köz re mû kö dik a ru rá lis tér sé gek kel és a kis te le pü lé -
sek kel kap cso la tos po li ti ka ki ala kí tá sá ban.

8.  §

A mi nisz ter a nö vény egész ség ügyért és ezen be lül kü lö -
nö sen a nö vény vé de le mért való fe le lõs sé ge kö ré ben fe le l

a) a ter mesz tés nö vény egész ség ügyi biz ton sá gá ért,
b) a nö vé nyi ká ro sí tók jár vá nyos fel lé pé sé nek meg elõ -

zé sé vel és le küz dé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá -
sá ért (be le ért ve a nem zet kö zi for gal ma zás sal össze füg gõ
szak mai sza bá lyo zást és el len õr zést is),

c) a nö vény vé del mi célú ter mé kek és esz kö zök for gal -
ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé ért.

9.  §

(1) A mi nisz ter az ál lat egész ség ügyért való fe le lõs sé ge
kö ré ben

a) el lát ja a ve szé lyes ál lat be teg sé gek jár vá nyos fel lé pé -
sé nek meg elõ zé sé vel és le küz dé sé vel kap cso la tos jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott fel ada to kat,

b) nagy nem zet gaz da sá gi kár ral fe nye ge tõ vagy ve szé -
lyes ál lat be teg sé gek fel szá mo lá sá ra ál la mi pénz esz kö zök -
kel tá mo ga tott men te sí té si prog ra mot, va la mint moni -
toring prog ra mot ren del het el,
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c) ki hir de ti a rend kí vü li jár vány ve szély-hely ze tet,
 valamint

d) irá nyít ja az egyes ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek elõ ál lí -
tá sá val, törzs köny ve zé sé vel, for ga lom ba ho za ta lá val, for -
gal ma zá sá val, fel hasz ná lá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá -
tá sát.

(2) A mi nisz ter az ál lat vé de le mért való fe le lõs sé ge kö -
ré ben irá nyít ja az ál la tok vé del mé vel és kí mé le té vel kap -
cso la tos ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sát.

10.  §

(1) A mi nisz ter az élel mi szer-biz ton sá gért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben, a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok el lá tá sa so rán, fo lya ma to san fel ügye li az élel mi -
szer-elõ ál lí tás és -for gal ma zás so rán az élel mi szer-biz ton -
ság és -mi nõ ség kö ve tel mé nye i nek ér vé nye sü lé sét, a biz -
ton sá go sabb, jobb mi nõ sé gû élel mi sze rek nek ha zai pi a con 
való meg je le né se ér de ké ben, elõ se gít ve az em be rek egész -
sé ge sebb élet mód ját.

(2) A mi nisz ter az élel mi szer-biz ton sá gért való fe le lõs -
sé ge ke re té ben kü lön jog sza bály sze rint fe le l to váb bá az
élel mi szer-hi gi é ni á ért és az élel mi szer minõség-ellenõr -
zésért, e kör ben

a) a zöld ség-gyü mölcs ter mé kek mi nõ ség-el len õr zé sé -
vel elõ se gí ti a fo gyasz tói ér de kek ér vé nye sü lé sét, va la mint 
az EU elõ írásoknak is meg fe le lõ ma gyar élel mi szer-elõ ál -
lí tást és -for gal ma zást, va la mint

b) el lát ja a mi nõ ség vé del mi, mi nõ ség-sza bá lyo zá si,
 minõségpolitikai (kü lö nös te kin tet tel az ere det vé del mi és
ha gyo má nyos ter mé kek te rü le tén) fel ada to kat.

(3) A mi nisz ter az élel mi szer-biz ton sá gért való fe le lõs -
sé ge ke re té ben fe le l to váb bá a ta kar mány biz ton sá gért és a
ta kar mány mi nõ ség-el len õr zé sért, e kör ben

a) el len õr zi a ta kar má nyok elõ ál lí tá sát, for ga lom ba
 hozatalát és fel hasz ná lá sát, va la mint vizs gá la tát,

b) részt vesz a ta kar mány-nagy ke res ke de lem re és -kis -
ke res ke de lem re vo nat ko zó ága za ti po li ti ka ki ala kí tá sá ban,

c) ide ig le nes en ge délyt ad új ta kar má nyok elõállítá -
sára, il let ve kí sér le ti célú fel hasz ná lá sá ra, va la mint

d) ki ala kít ja a Ma gyar Ta kar mány kó dex elõ írásait.

11.  §

A mi nisz ter az élel mi szer ipa rért való fe le lõs sé ge kö -
rében

a) se gí ti a ma gyar élel mi szer ter mé kek pi ac ra ju tá sát,
b) részt vesz az élel mi szer-nagy ke res ke de lem re és élel -

mi szer-kis ke res ke de lem re vo nat ko zó ága za ti po li ti ka
 kialakításában,

c) fo ko zott el len õr zé se ket rend el el a fe ke te gaz da ság
el le ni ha té kony küz de lem ér de ké ben, fel lép a nem kí vá na -
tos gaz da sá gi fo lya ma tok el len, meg ala poz va ez zel a
 fogyasztók bi zal má nak nö ve ke dé sét,

d) ki ala kít ja a Ma gyar Élel mi szer könyv elõ írásait,
 valamint

e) mû köd te ti a FAO/WHO Co dex Ali men ta ri us
 Magyar Nem ze ti Bi zott sá got.

12.  §

A mi nisz ter az er dõ gaz dál ko dá sért való fe le lõs sé ge
 körében

a) ér vé nye sí ti és az er dé sze ti ha tó ság út ján fel ügye li az
er dõ tör vény ben és a kör ze ti er dõ ter vek ben meg ha tá ro zot -
tak nak meg fe le lõ mó don foly ta tott er dõ gaz dál ko dást,
 különös te kin tet tel a fenn tart ha tó ság és szak sze rû ség
 követelményére,

b) el lát ja az er dõ va gyon vé del mé nek szak mai irányí -
tási fel ada ta it,

c) el lát ja az er dõ gaz da sá got ért rend kí vü li és tö me ges
ele mi ká rok fel mé ré sé vel és eny hí té sé vel kap cso la tos kor -
mány za ti fel ada to kat,

d) az er dõk ben a bi o ló gi ai sok fé le ség meg õr zé se, a ter -
mé szet kö ze li ség nö ve lé se, a tár sa dal mi igé nyek kel össz -
hang ban lévõ vé del mi, jó lé ti és gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
tel je sü lé se ér de ké ben gon dos ko dik a fenn tart ha tó er dõ -
gaz dál ko dás foly ta tá sá ról a hosszú távú er dõ ter ve zés sel,
to váb bá a köz hi te les er dé sze ti nyil ván tar tá sok ve ze té sé vel
és az er dõ gaz dál ko dás ra, az erdõ ál la po tá ra vo nat ko zó
 tájékoztatással.

13.  §

A mi nisz ter az in gat lan-nyil ván tar tá sért, a tér ké pé sze -
tért és a föld ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) gon dos ko dik az in gat lan-nyil ván tar tás ve ze té sé rõl,
rend sze ré rõl és az ab ból tör té nõ adat szol gál ta tás ról,

b) gon dos ko dik a föld mi nõ sí té si rend szer rõl, a föld tu -
laj do ni, föld hasz ná la ti és föld hasz no sí tá si elõ írások ér vé -
nye sü lé sé rõl, a föld for ga lom sza bá lyo zá sá ról, a föld vé de -
lem rõl, va la mint a föld hi tel rend sze ré rõl,

c) gon dos ko dik a pol gá ri célú ál la mi föld mé ré si, tér ké -
pé sze ti (ge o dé zi ai, ka tasz te ri, to po grá fi ai, kar tog rá fi ai) és
a táv ér zé ke lé si fel ada tok ról,

d) gon dos ko dik a tér in for ma ti kai rend sze rek ki ala kí tá -
sá ról, és mû köd te ti a föld ügyi in for má ci ós rend szert, va la -
mint

e) biz to sít ja az ér de kelt mi nisz té ri um mal kö zö sen az
ál lam ha tár fel mé ré sét, meg je lö lé sét, a ha tár je lek fel újí tá -
sát és kar ban tar tá sát, az ál lam ha tár ral kap cso la tos nem zet -
kö zi kö te le zett sé gek tel je sí té sét.

14.  §

A mi nisz ter a vad gaz dál ko dá sért való fe le lõ sé ge kö ré ben
a) a vad gaz dál ko dá si ter ve zé si rend szer mû köd te té sén, 

va la mint a va dász ha tó ál lat fa jok faj vé del mi ter ve i nek
 kidolgoztatásán ke resz tül, to váb bá a nem ze ti vad gaz dál -
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ko dá si stra té gi ai cél ki tû zé sek nek meg fele lõen gondos -
kodik a vad ál lo mány vé del mé rõl és sza bá lyo zá sá ról,

b) el len õr zi a va dá szat rend je be tar ta tá sát és a szak -
szerû vad gaz dál ko dás vég re haj tá sát, va la mint

c) mû köd te ti az Or szá gos Vad gaz dál ko dá si Adat tá rat
és az Or szá gos Vad gaz dál ko dá si Ta ná csot.

15.  §

A mi nisz ter a hal gaz dál ko dá sért való fe le lõ sé ge kö ré ben
a) irá nyít ja a ha lá sza ti szak igaz ga tást,
b) a ha lá sza ti tör vény ben és a hal gaz dál ko dá si ter vek -

ben meg ha tá ro zot tak sze rint, a ha lá sza ti ha tó ság út ján fel -
ügye li a ha lá sza ti víz te rü le te ken foly ta tott halgazdál -
kodást,

c) el lát ja az ál la mot il le tõ ha lá sza ti jo gok pá lyáz ta tá sá -
val kap cso la tos te en dõ ket,

d) el len õr zi a ha lá sza ti ha szon bér le ti szer zõ dé sek
 betartását, va la mint

e) mû köd te ti az Or szá gos Ha lá sza ti Adat tá rat és az
 Országos Ha lá sza ti Bi zott sá got.

16.  §

A mi nisz ter va la mennyi fe le lõs sé gi kö ré ben fe le l to váb -
bá az ága za ti ku ta tás-fej lesz té si, va la mint ok ta tá si fel ada -
ta i ért, e kör ben

a) a ku ta tás-fej lesz tés irá nyí tá sá nak ál ta lá nos rend sze -
ré hez iga zo dó an az ága za ti ku ta tá si fel ada tok végrehaj -
tását szer ve zi, va la mint ér vé nye sí ti az ága za ti ér de ke ket a
tu do mány- és tech no ló gia po li ti kai tes tü le tek ben és ügyek -
ben,

b) a kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele lõen
együtt mû kö dik a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, az 
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel, va la mint a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter rel a szak irány sze rin ti alap- és
 középfokú kép zés, az is ko la rend sze rû és az is ko la rend sze -
ren kí vü li kép zés, to vább kép zés és át kép zés te rü le tén, ala -
pít, fenn tart és mû köd tet szak kép zõ in téz mé nye ket; az
 agrár-felsõoktatással össze füg gés ben gya ko rol ja a jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott jog kö rö ket,

c) fel ügye li és fi nan szí roz za költ ség ve té sé ben el kü lö -
ní tet ten a ter me lõk nek nyúj tott szak ta nács adá si rend szer
kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott szer ve ze te i nek a gaz -
dál ko dást se gí tõ szak ta nács adás hoz kap cso ló dó szolgál -
tató te vé keny sé gét és an nak fej lesz té sét.

17.  §

Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
163/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

a gazdasági és közlekedési miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) a Kor mány

a) gaz da ság po li ti ká ért,
b) ipar ügye kért,
c) bá nyá sza ti ügye kért,
d) ke res ke de le mért,
e) köz le ke dés po li ti ká ért,
f) kül gaz da sá gért,
g) ener gia po li ti ká ért,
h) in for ma ti ká ért,
i) elekt ro ni kus hír köz lé sért,
j) pos ta ügyért,
k) ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért

fe le lõs tag ja.

2. §

A mi nisz ter az e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it,
c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -

za ta it,
d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és döntés-
 elõkészítõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon való kép vi se le té rõl,

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,
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i) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl,

j) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv elõ ké szí té -
sé ben és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ben.

3. §

(1) A mi nisz ter a gaz da ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a gaz da sá gi ver seny képes ség ja ví tá sá val,
b) a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok kal, fej lõ dé sük

tá mo ga tá sá val,
c) a gaz da sá gi ka ma rák kal,
d) a be ru há zá sok ösz tön zé sé vel,
e) a nem ze ti akk re di tá lás sal össze füg gõ jog sza bá lyo -

kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal ma zás alap ján mi -
nisz te ri ren de le te ket ad ki, va la mint

f) ja vas la tot ké szít a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen
a Kor mány gaz da ság po li ti kai cél ja i ra, a gaz da ság po li ti kai
prog ra mok vég re haj tá sá ra és az ezek meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges esz kö zök re.

(2) A mi nisz ter az ipar ügye kért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a mé rés ügy rõl,
b) a nem ze ti szab vá nyo sí tás ról,
c) a ne mes fém tár gyak és ter mé kek vizs gá la tá ról, hi te -

le sí té sé rõl, ta nú sí tá sá ról és for gal ma zá sá ról,
d) a te lep en ge dé lye zés rõl,
e) a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá ról és for gal ma zá -

sá ról,
f) a ká bí tó szer-pre kur zo rok kal vé gez he tõ te vé keny sé -

gek rõl,
g) a mû sza ki ter mé kek ter mék biz ton sá gá ról és pi ac fel -

ügye le té rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(3) A mi nisz ter a bá nyá sza ti ügye kért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti a bá nyá szat ról  szóló jog sza bá lyo kat,
to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri
ren de le te ket ad ki.

(4) A mi nisz ter a ke res ke de le mért való fe le lõs sé ge
 körében elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a ke res ke de lem rõl,
b) a vá sá rok ról és a pi a cok ról, az üz le tek mû kö dé sé rõl,
c) a ven dég lá tás ról,
d) a köz rak tá ro zás ról,
e) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(5) A mi nisz ter a kül gaz da sá gért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az áruk, szol gál ta tá sok és anya gi ér té ket kép vi se lõ
jo gok or szág ha tárt, il let ve vám ha tárt át lé põ kereskedel -
mérõl,

b) a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák kül -
ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl,

c) a ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok ki vi te lé -
nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit já nak en ge dé -
lye zé sé rõl

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(6) A mi nisz ter a köz le ke dés po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a köz úti köz le ke dés rõl,

b) a lé gi köz le ke dés rõl,

c) a vas úti köz le ke dés rõl,

d) a ví zi köz le ke dés rõl,

e) a ve szé lyes áruk szál lí tá sá ról,

f) a kom bi nált áru fu va ro zás ról,

g) a köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról,

h) a köz le ke dé si szol gál ta tá sok ha tó sá gi árá nak meg ál -
la pí tá sá ról, a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked -
vez mé nyek rõl, a köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról,

i) a gyors for gal mi utak ról és az utak kal kap cso la tos
egyéb sza bá lyok ról,

j) a köz le ke dés vé del mé rõl,

k) a köz le ke dés biz ton sá gá ról,

l) a ne héz te her gép ko csik köz le ke dé sé nek korlátozá -
sáról,

m) a köz le ke dé si szak em be rek kép zé sé rõl, vizs gáz ta tá -
sá ról, után kép zé sé rõl,

n) a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ egyes jár mû -
vek sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé rõl

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(7) A mi nisz ter az ener gia po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a vil la mos ener gi á ról,

b) a föld gáz el lá tás ról,

c) a vil la mos ener gia és a föld gáz ha tá ron ke resz tül tör -
té nõ szál lí tá sá ról,

d) a táv hõ szol gál ta tás ról,

e) a köz pon ti fû tés rõl és me leg víz-szol gál ta tás ról,

f) a be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi kész -
le te zé sé rõl,

g) a bio üzem anya gok és más meg úju ló üzem anya gok
köz le ke dé si célú fel hasz ná lá sá ról,

h) a meg úju ló ener gia for rá sok hõ- és villamosenergia-
 termelési cél lal tör té nõ fel hasz ná lá sá ról,

i) az ener gia ha té kony ság és ener gia ta ka ré kos ság fo ko -
zá sa ér de ké ben te en dõ lé pé sek rõl

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.
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(8) A mi nisz ter az in for ma ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) elõ ké szí ti az in for ma ti ká ról  szóló jog sza bá lyo kat,

to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri
ren de le te ket ad ki, to váb bá

b) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada -
tok kal és rend sze rek kel össze füg gõ jog sza bá lyok elõ ké -
szí té sé ben.

(9) A mi nisz ter az elekt ro ni kus hír köz lé sért való fe le -
lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti az elekt ro ni kus hír köz lés rõl
 szóló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(10) A mi nisz ter a pos ta ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben
elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a pos tai te vé keny ség rõl,
b) a pos tai szol gál ta tá sok el lá tá sá ról

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(11) A mi nisz ter a ku ta tás-fej lesz té sért és a tech no ló gi ai 
in no vá ci ó ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti külö -
nösen

a) a ku ta tás-fej lesz tés rõl,
b) a tech no ló gi ai in no vá ci ó ról,
c) a ma gyar for ma ter ve zé si díj ról,
d) az ipar jog vé del mi tá mo ga tá sok ról

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(12) A mi nisz ter a gaz da ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben köz re mû kö dik

a) a Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez kap cso ló dó,
b) a kor mány za ti PPP fel ada tok kal és rend sze rek kel

össze füg gõ
jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben, il let ve meg al ko tá sá ban.

4.  §

(1) A mi nisz ter az ipar ügye kért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben irá nyít ja az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va talt.

(2) A mi nisz ter a bá nyá sza ti ügye kért való fe le lõs sé ge
kö ré ben

a) irá nyít ja
aa) a Szén bá nyá sza ti Szer ke zet át ala kí tá si Köz pon tot,
ab) a Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri u mot;
b) fel ügye li a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va talt.

(3) A mi nisz ter a ke res ke de le mért való fe le lõs sé ge
 körében irá nyít ja

a) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va talt,
 ennek ke re té ben a tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter rel együtt -
mû kö dik a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal -
ról  szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 5.  §-ának
d)–f) és h) pont já ban fog lalt ide gen for gal mi fel ada tok
 tekintetében,

b) a Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú -
zeumot.

(4) A mi nisz ter a köz le ke dés po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben

a) irá nyít ja
aa) a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó sá got,
ab) a Köz le ke dé si Fõ fel ügye le tet, a Köz pon ti Köz le ke -

dé si Fel ügye le tet, a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye le te ket,
ac) az Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó sá got,
ad) a Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szolgá -

latot,
ae) a MÁV Köz egész ség ügyi In té ze tet, a bu da pes ti

MÁV Kór ház és Ren de lõ in té ze tet, a szol no ki MÁV Kór -
ház és Ren de lõ in té ze tet, a bu dai MÁV Kór há zat,

af) a Köz le ke dé si Mú ze u mot;
b) fel ügye li
ba) a Ma gyar Vas úti Hi va talt,
bb) a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve ze tet.

(5) A mi nisz ter az ener gia po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben

a) irá nyít ja a Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá la tot,
b) fel ügye li a Ma gyar Ener gia Hi va talt.

(6) A mi nisz ter az in for ma ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben irá nyít ja a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej -
lesz té si In té ze tet.

(7) A mi nisz ter a hír köz lé sért és a pos ta ügyért való fe le -
lõs sé ge kö ré ben fel ügye li a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó sá got.

(8) A mi nisz ter a ku ta tás-fej lesz té sért és a tech no ló gi ai
in no vá ci ó ért való fe le lõs sé ge kö ré ben irá nyít ja a Nem ze ti
Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va talt.

(9) A mi nisz ter irá nyít ja a GKM Gaz da sá gi Igazgató -
ságot.

5.  §

(1) A mi nisz ter a gaz da ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
és az ipar ügye kért való fe le lõs sé ge kö ré ben köz re mû kö dik 
az ener gia- és anyag ta ka ré kos épí té si hul la dé kot új ra hasz -
no sí tó kör nye zet ba rát épí tés fel ada ta i val össze füg gõ, az
épü le tek ener gia el lá tá sá val, az épü let gé pé szet tel, épü let -
vil la mos ság gal kap cso la tos pá lyá za tok tar tal má nak meg -
ha tá ro zá sá ban.

(2) A mi nisz ter a gaz da ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben el lát ja a gaz da sá gi ver seny ké pes ség ja ví tá sá val
kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok össze han go lá sát.

6.  §

(1) A mi nisz ter a kül gaz da sá gért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben el lát ja a ke res ke de lem, il let ve az áruk sza bad áram lá sa 
aka dá lya i val kap cso lat ban kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ér te sí té si és be je len té si el já rá sok ban az egyes nem -
zet kö zi szer ve ze tek, az Eu ró pai Unió in téz mé nyei és tag -
ál la mai felé meg te en dõ, il let ve ezek tõl ér ke zõ ér te sí té sek
és be je len té sek to váb bí tá sá val össze füg gõ fel ada to kat.
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(2) A mi nisz ter a kül gaz da sá gért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) az ér de kelt mi nisz te rek kel együtt mû köd ve ki ala kít ja 

a Kor mány kül gaz da sá gi po li ti ká ját, az Eu ró pai Unió
 kereskedelem- és vám po li ti ká já val kap cso la tos állás -
pontot és azo kat az Eu ró pai Unió ille té kes szer ve i nél
képvi seli;

b) irá nyít ja a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó kül kép vi -
se le te ket (így kü lö nö sen az OECD mel let ti Ma gyar Ál lan -
dó Kép vi se le tet és a WTO mel let ti Ma gyar Ál lan dó Kép -
vi se le tet), va la mint a szak dip lo ma tá kat;

c) a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben ja vas la tot tesz az 
OECD mel let ti Ma gyar Ál lan dó Kép vi se le tet és a WTO
mel let ti Ma gyar Ál lan dó Kép vi se le tet ve ze tõ nagy kö vet
sze mé lyé re, dönt a szak dip lo ma ták sze mé lyé rõl;

d) stra té gi át dol go z ki a kül föl di mû kö dõ tõ ke be fek te -
té sek ösz tön zé sé re, az áruk és szol gál ta tá sok kül ke res ke -
del mé nek és a ha zai vál lal ko zá sok mûködõtõke-export -
jának elõ se gí té sé re;

e) irá nyít ja, ér té ke li és el len õr zi a ke res ke de lem fej lesz -
tést és a be fek te tés-ösz tön zést szol gá ló ha zai in téz mény -
rend szert.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Szén bá nyá sza ti Szer ke zet át ala kí tá si Köz pont ról

 szóló 59/1990. (IX. 25.) Korm. ren de let 2.  §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Köz pont köz pon ti hi va tal, amely nek irá nyí tá sát
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter lát ja el.”

b) a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény vég re -
haj tá sá ról ren del ke zõ 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let
1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Az OMH irá nyí tá sá ra ki je lölt mi nisz ter a gaz da sá gi 
és köz le ke dé si mi nisz ter, aki az OMH, a mé rés ügyi szol -
gál ta tá sok igény be vé te lé ben ér de kelt tár cák és egyéb szer -
vek kép vi se lõ i bõl álló Or szá gos Mé rés ügyi Ta ná csot hoz
lét re, ame lyet ta nács adó szer ve ként mû köd tet. A ta nács
mû köd te té sé hez szük sé ges fel té te le ket az OMH bizto -
sítja.”

c) a Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ról  szóló 132/1993.
(IX. 29.) Korm. ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat köz pon ti hi va tal,
amely nek irá nyí tá sát a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
lát ja el.”

d) az egy sé ges köz le ke dé si ha tó sá gi szer ve zet fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. ren de let
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A köz úti és a vas úti köz le ke dés sel, va la mint a ha jó -
zás sal kap cso la tos köz le ke dé si ha tó sá gi fel ada to kat – a
HM va gyon ke ze lé sé ben lévõ in gat la no kon meg va ló su ló

ka to nai célú lé te sít mé nyek re vo nat ko zó ha tó sá gi fel ada tok 
ki vé te lé vel – a köz le ke dés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter irá -
nyí tá sa alatt mû kö dõ egy sé ges köz igaz ga tá si szerv lát ja el, 
amely nek te rü le ti szer vei a me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si
fel ügye le tek (a továb biak ban: te rü le ti fel ügye le tek) és
a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let (a továb biak ban:
KKF), e szer vek fe lett a fel ügye le tet, és az ál ta luk, va la -
mint a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban:
PLH) ál tal ho zott ha tá ro za tok ese té ben a má sod fo kú ha tó -
sá gi fel ada to kat el lá tó köz pon ti hi va tal a Köz le ke dé si
 Fõfelügyelet (a továb biak ban: Fõ fel ügye let).”

e) a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal ról  szóló
216/2003. (XII. 11.) Korm. ren de let

ea) 2.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § (1) A Hi va tal köz pon ti hi va tal, amely nek irá nyí tá -

sát – (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak mai kér dé -
sek ben az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter köz re mû kö dé sé -
vel, il let ve együtt mû kö dé sé vel – a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) lát ja el.

(2) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter a Hi va tal irányí -
tása te kin te té ben a kö vet ke zõ szak mai kér dé sek ben mû kö -
dik köz re:

a) a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap fel hasz -
ná lá sá ról ké szült éves be szá mo ló;

b) a ku ta tás-fej lesz tést, va la mint a tech no ló gi ai inno -
vációt érin tõ jog sza bá lyok, a Hi va tal ról szó ló jog sza bály
ki vé te lé vel.

(3) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter szak ma i lag
együtt mû kö dik a mi nisz ter rel a Hi va tal ról szó ló jog sza -
bály te kin te té ben.”

eb) 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A Hi va tal el nö két – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz -
ter vé le mé nyé nek meg hall ga tá sá val – a mi nisz ter ne ve zi ki 
és men ti fel. A Hi va tal el nök he lyet te se it a Hi va tal el nö ké -
nek ja vas la tá ra a mi nisz ter ne ve zi ki. Az el nök és az el nök -
he lyet te sek ki ne ve zé se hat évre szól. A ki ne ve zé se ket
meg elõ zõ en a mi nisz ter egyez tet a Tu do mány- és Tech no -
ló gia po li ti kai Ta nács adó Tes tü let el nö ké vel.”

f) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról
 szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let

fa) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A Hi va tal or szá gos ha tás kö rû szerv, köz pon ti hi va -
tal, amely nek irá nyí tá sát a gaz da sá gi és köz le ke dé si
 miniszter (a továb biak ban: mi nisz ter) lát ja el.”

fb) 1.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Hi va tal ve ze tõ jét (a továb biak ban: fõ igaz ga tó) és 
a fõ igaz ga tó-he lyet test – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – a mi -
nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.

(6) A mun kál ta tói jo go kat a fõ igaz ga tó fe lett a mi nisz -
ter, a fõ igaz ga tó-he lyet tes fe lett a fõ igaz ga tó gya ko rol ja.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
164/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) a Kor mány

a) ál do zat se gí té sért,
b) ál lam pol gár sá gi ügye kért,
c) anya köny vi ügye kért,
d) bûn cse lek mé nyek meg elõ zé sé ért,
e) bün te tés-vég re haj tá sért,
f) ha tár ren dé sze tért,
g) ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért,
h) igaz ság ügyért,
i) kár pót lá sért,
j) köz le ke dés ren dé sze tért,
k) köz te rü let-fel ügye let sza bá lyo zá sá ért,
l) kül föl di ek tár sa dal mi be il lesz ke dé sé nek elõsegíté séért,
m) kül föld re uta zás sza bá lyo zá sá ért,
n) ren dé sze tért,
o) sza bály sér té si sza bá lyo zá sért, va la mint
p) sze mé lyi adat-nyil ván tar tá sért

fe le lõs tag ja.

2. §

A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban, va -
la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it,
c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -

za ta it,
d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai

Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon való kép vi se le té rõl,

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,

i) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról szó ló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl,

j) köz re mû kö dik a struk tu rá lis ala pok és Ko hé zi ós
Alap ha zai fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó Nem ze ti Fej lesz -
té si Terv elõ ké szí té sé ben és nyo mon kö ve té sé ben,

k) meg ha tá roz za a ha tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel -
ada tok vég re haj tá sá nak szak mai kö ve tel mé nye it és a hon -
vé del mi fel ké szí tés ága za ti fel ada ta i nak vég re haj tá sát.

3. §

(1) A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben fe le l

a) az al kot mány-elõ ké szí té sért,
b) az alap ve tõ jo gok ér vé nye sü lé sét biz to sí tó, a köz -

pon ti ál lam szer ve zet re vo nat ko zó, a bün te tõ po li ti kai és
bün te tõ jo gi, a pol gá ri jogi, a csa lád jo gi, az igaz ság szol gál -
ta tást érin tõ, a tár sa sá gi jogi, a szel lem i tu laj don és a ver -
seny jog te rü le tét sza bá lyo zó tör vények elõ ké szí té sé ért és
az ez zel kap cso la tos sza bá lyo zá sért, va la mint

c) a Kor mány ese ti dön té se alap ján a több mi nisz ter fel -
ada ta it érin tõ tör vények elõ ké szí té sé nek ko or di ná lá sá ért.

(2) A mi nisz ter az igaz ság ügyi tár gyú jog sza bá lyok elõ -
ké szí té sé ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az egye sü lé si jog ról, a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz -
dál ko dá sá ról, a gyü le ke zé si jog ról, a sze mé lyes ada tok vé -
del mé rõl, a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról, az egyen -
lõ bá nás mód ról, a saj tó ról, a ké rel me zé si és pa nasz jog ról,

b) az Al kot mány bí ró ság ról, az ál lam pol gá ri jo gok or -
szág gyû lé si biz to sá ról, az Ál la mi Szám ve võ szék rõl, a kor -
mány za ti szer ve zet rend szer rõl, a bí ró sá gok ról, az ügyész -
ség rõl, a köz jo gi tiszt ség vi se lõk jog ál lá sá ról és jut ta tá sa i -
ról, a nem ze ti hír ügy nök ség rõl,

c) a kül ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve a nem zet kö zi
szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról,

d) a bûn cse lek mé nyek rõl, a bün te té sek rõl, a bün te tõ el -
já rás ról, a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tás ról, a
bûn ügyi jog se gély rõl, a tár sa dal mi bûn meg elõ zés rõl, a
párt fo gó fel ügye lõi te vé keny ség rõl,

e) a sze mé lyek jo gá ról, a do lo gi jog ról, a kö tel mi jog -
ról, az örök lés rõl, a pol gá ri pe res és nem pe res el já rá sok ról, 
a bí ró sá gi vég re haj tás ról, a pol gá ri jogi jog se gély rõl, a
nem zet kö zi ma gán jog ról,

f) a csa lád jog ról, a csa lád jo gi jog se gély rõl,
g) a bí rák jog ál lá sá ról, a vá lasz tott bí rás ko dás ról, az

ügyé szek jog ál lá sá ról, az ügy vé dek rõl, a köz jegy zõk rõl, a
jog ta ná cso sok ról, a bí ró sá gi vég re haj tók ról, az igaz ság -
ügyi szak ér tõk rõl, a jogi se gít ség nyúj tás ról,
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h) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról, a cég nyil vá nos ság ról, a
bí ró sá gi cég el já rás ról, a vég el szá mo lás ról, a csõd el já rás -
ról, a fel szá mo lá si el já rás ról, az egyé ni vál lal ko zás ról,

i) a szer zõi jog ról, az ipar jog vé de lem rõl,
j) a ver seny jog ról, és
k) a köz be szer zés rõl

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le te ket ad ki.

(3) A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben köz re mû kö dik az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter rel az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, a
he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, a pol gár -
mes te rek vá lasz tá sá ról, az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk
vá lasz tá sá ról, a vá lasz tá si el já rás ról, az or szá gos nép sza -
va zás ról, az or szá gos népi kez de mé nye zés rõl, a he lyi nép -
sza va zás ról és a he lyi népi kez de mé nye zés rõl  szóló jog -
sza bá lyok elõ ké szí té sé ben, il let ve meg al ko tá sá ban.

(4) A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben köz re mû kö dik a kül ügy mi nisz ter rel a kül kap cso la tok -
ról  szóló jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben, il let ve meg al ko tá -
sá ban.

(5) A mi nisz ter elõ ké szí ti
a) az ál lam pol gár sá gi ügye kért való fe le lõs sé ge kö ré -

ben a ma gyar ál lam pol gár ság gal kap cso la tos,
b) a bün te tés-vég re haj tá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben a

bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet jog ál lá sá ról és mû kö dé sé -
rõl  szóló,

c) a kül föld re uta zás sza bá lyo zá sá ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben a ma gyar ál lam pol gá rok kül föld re uta zá sá val és
út le vél lel való el lá tá sá val kap cso la tos,

d) a sza bály sér té si sza bá lyo zá sért való fe le lõs sé ge
 keretében a sza bály sér té si el já rás ról és a sza bály sér té sek -
rõl  szóló,

e) a ren dé sze tért való fe le lõs sé ge kö ré ben a rend õr ség
jog ál lá sá ról, szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl  szóló, a sze -
mély- és va gyon vé de lem rõl, a ma gán nyo mo zás ról, va la -
mint a rend vé del mi szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak 
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló,

f) a ha tár ren dé sze tért való fe le lõs sé ge kö ré ben az
 államhatár õri ze té rõl, a ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl, a
Ha tár õr ség jog ál lá sá ról, szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl
 szóló,

g) az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért való fe le -
lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti

ga) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról,
gb) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ 

sze mé lyek ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sá ról,
gc) a me ne kül tek jog ál lá sá ról és a me ne kült ügyi el já -

rás ról,
gd) az ide gen ren dé sze ti ha tó ság jog ál lá sá ról, szer ve ze -

té rõl és mû kö dé sé rõl,
ge) a me ne kült ügyi ha tó ság jog ál lá sá ról, szer ve ze té rõl

és mû kö dé sé rõl,

h) a köz le ke dés ren dé sze tért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a köz le ke dés ren dé sze ti sza bá lyok ról  szóló,

i) a köz te rü let-fel ügye le tért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a köz te rü let-fel ügye let rõl  szóló,

j) az anya köny vi ügye kért való fe le lõs sé ge kö ré ben az
anya könyv ve ze tés rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról, a név -
viselésrõl, a név vál toz ta tás ról  szóló,

k) a sze mé lyi adat-nyil ván tar tá sért való fe le lõs sé ge
 körében a sze mé lyi ada tok és a lak cím nyil ván tar tá sá ról,
a sze mély azo no sí tó iga zol vány ról  szóló,

l) az ál do zat vé de le mért való fe le lõs sé ge kö ré ben a bûn -
cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl  szóló,

m) a kár pót lá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben a sze mé lyi
és va gyo ni kár pót lás ról  szóló
jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény vagy
kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri ren de -
le te ket ad ki.

4. §

(1) A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben

a) irá nyít ja a párt fo gó fel ügye le tet el lá tó szer vet,
b) irá nyít ja a jogi se gít ség nyúj tá sért fe le lõs ál la mi szer vet,
c) irá nyít ja az igaz ság ügyi és a bûn ügyi szak ér tõi fel -

ada to kat el lá tó ál la mi szer ve ket, to váb bá
d) tör vényességi fel ügye le tet gya ko rol a köz jegy zõk,

az ügy vé dek, a jog ta ná cso sok, a bí ró sá gi vég re haj tók és az 
igaz ság ügyi szak ér tõk ka ma rái fe lett.

(2) A mi nisz ter az ál lam pol gár sá gi ügye kért való fe le -
lõs sé ge kö ré ben irá nyít ja az ál lam pol gár ság meg szer zé sé -
vel, iga zo lá sá val, meg szû né sé vel kap cso la tos igaz ga tá si
te vé keny sé get.

(3) A mi nisz ter a kül föld re uta zás sza bá lyo zá sá ért való
fe le lõs sé ge kö ré ben irá nyít ja a ma gyar ál lam pol gá rok kül -
föld re uta zá sá val és út le vél lel való el lá tá sá val kap cso la tos
igaz ga tá si te vé keny sé get.

(4) A mi nisz ter a bün te tés-vég re haj tá sért való felelõs -
sége ke re té ben irá nyít ja a bün te tés-vég re haj tás szerveze -
tének mû kö dé sét.

(5) A mi nisz ter a ren dé sze tért való fe le lõs sé ge kö ré ben
irá nyít ja a rend õr sé get, és gya ko rol ja a ren dé sze ti felsõ -
oktatási in téz mé nyek te kin te té ben a fenn tar tót meg il le tõ
jo go sít vá nyo kat.

(6) A mi nisz ter a ha tár ren dé sze tért való fe le lõs sé ge
 körében irá nyít ja a Ha tár õr sé get.

(7) A mi nisz ter az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben irá nyít ja az ide gen ren dé -
sze ti ha tó sá got és a me ne kült ügyi ha tó sá got.

(8) A mi nisz ter a sze mé lyi adat-nyil ván tar tá sért való
 felelõsség kö ré ben el lát ja a sze mé lyi adat-nyil ván tar tás
 vezetéséért fe le lõs ha tó ság szak mai irá nyí tá sát.
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(9) A mi nisz ter az anya köny vi ügye kért való fe le lõs ség
kö ré ben el lát ja az anya köny vi ügyek el lá tá sá ért fe le lõs
 hatóság szak mai irá nyí tá sát.

(10) A mi nisz ter az ál do zat se gí té sért való fe le lõs sé ge
kö ré ben irá nyít ja a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té -
sé ért fe le lõs ha tó sá got.

(11) A mi nisz ter a kár pót lá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben
irá nyít ja a kár pót lá si fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs ható -
ságot.

5. §

(1) A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben fe le l

a) a jog sza bá lyok al kot má nyos sá gá ért,
b) azért, hogy a jog sza bá lyok meg fe lel je nek az Eu ró pai 

Unió jo gá nak és a vál lalt nem zet kö zi jogi kötelezettsé -
geknek,

c) a nem zet kö zi szer zõ dé sek elõ ze tes al kot má nyos sá gi
vizs gá la tá ért,

d) a jog sza bály-elõ ké szí tés és a jog rend szer fo lya ma tos 
fe lül vizs gá la ta szak mai szín vo na lá ért,

e) a jog rend szer fo lya ma tos fe lül vizs gá la ta össze han -
go lá sá ért,

f) a jog sza bá lyok nyil ván tar tá sá ért és – a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel együtt mû köd ve – nyil vá -
nos sá gá ért.

(2) A mi nisz ter – tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé te lek -
kel, va la mint az ön kor mány za ti ren de le tek ter ve ze tei ki vé -
te lé vel – va la mennyi jog sza bály ter ve ze tet vé le mé nye zi
ab ból a szem pont ból, hogy az meg fe lel-e az Al kot mány -
nak, az Eu ró pai Unió jo gá nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nem -
zet kö zi jogi kö te le zett sé ge i nek és a jog sza bály szer kesz tés
sza bá lya i nak, va la mint, hogy il lesz ke dik-e a jog rend szer
egé szé be.

(3) A mi nisz ter össze han gol ja az Eu ró pai Unió jo gá nak
való meg fe le lés cél já ból foly ta tott jog har mo ni zá ci ós te vé -
keny sé get, en nek ke re té ben

a) ki dol goz za a jog har mo ni zá ció prog ra mo zá sá nak
rend jét,

b) jog har mo ni zá ci ós adat bá zist ve zet,
c) fi gye lem mel kí sé ri és elõ moz dít ja a jogharmoni -

zációs fel ada tok tel je sí té sét,
d) gon dos ko dik a jog har mo ni zá ci ós te vé keny ség elvi,

mód szer ta ni és ter mi no ló gi ai egy sé ges sé gé rõl,
e) jog sza bály meg al ko tá sá ra irá nyu ló elõ ter jesz téshez

kap cso ló dó an nyi lat ko zik ar ról, hogy a ter ve zet össze -
egyez tet he tõ-e az Eu ró pai Unió jo gá val.

(4) A mi nisz ter
a) együtt mû kö dik a mi nisz te rek kel a nem zet kö zi szer -

zõ dé sek elõ ké szí té sé vel, kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re 
adott fel ha tal ma zás sal, ki hir de té sé vel és ér tel me zé sé vel
kap cso lat ban,

b) kö te le zõ ha tály el is me ré sé re adott fel ha tal ma zás
elõtt vé le mé nye zi a nem zet kö zi szer zõ dést an nak ér de ké -
ben, hogy az meg fe lel jen az Al kot mány nak, össze egyez -
tet he tõ le gyen az Eu ró pai Unió jo gá val, és il lesz ked jen a
jog rend szer be.

(5) A mi nisz ter ko or di nál ja a jogi sza bá lyo zás elõ ze tes
és utó la gos ha tás vizs gá la tát, össze han gol ja a jog sza bá lyok 
ha tá lyo su lá sá nak fo lya ma tos fe lül vizs gá la tát és a de re gu -
lá ci ót, en nek ér de ké ben

a) mód szer ta ni út mu ta tó kat ad ki,
b) el len õr zi az elõ ze tes ha tás vizs gá lat el vég zé sét, és

 errõl tá jé koz tat ja a Kor mányt,
c) a pénz ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve fel mé ri a jogi

sza bá lyo zás ból ere dõ ad mi niszt ra tív ter he ket, és ja vas la tot 
tesz a szük sé ges jog sza bály-mó do sí tá sok ra,

d) de re gu lá ci ós jog sza bá lyo kat ké szít elõ és ter jeszt a
Kor mány elé.

(6) A mi nisz ter ve ze ti és elekt ro ni ku san köz zé te szi a
jog sza bá lyok nyil ván tar tá sát, va la mint a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel együt te sen gon dos ko dik

a) a Tör vé nyek és Ren de le tek Hi va ta los Gyûj te mé nyé -
nek szer kesz té sé rõl és elekt ro ni kus köz zé té te lé rõl,

b) a Jog sza bá lyok Elekt ro ni kus Gyûj te mé nyé nek szer -
kesz té sé rõl és köz zé té te lé rõl.

(7) A mi nisz ter gon dos ko dik a Cég köz löny elekt ro ni kus 
for má ban tör té nõ köz zé té te lé rõl.

6. §

(1) A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben fe le l to váb bá

a) a Kor mány kép vi se le té ért az al kot mány bí ró sá gi
 eljárásokban,

b) a kül ügy mi nisz ter rel és az el já rás tár gya sze rint fe le -
lõs mi nisz ter rel együtt mû köd ve a Kor mány kép vi se le té ért
az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga és El sõ fo kú Bí ró sá ga
(a továb biak ban együtt: Eu ró pai Bí ró ság) elõt ti el já rás ban.

(2) A mi nisz ter ki zá ró la gos jog kör ben kép vi se li a Kor -
mányt az Al kot mány bí ró ság nál. Az Al kot mány bí ró ság
 eljárásában a mi nisz ter az érin tett mi nisz te rek vé le mé nye
alap ján tá jé koz tat ja a tes tü le tet a Kor mány ál lás pont já ról.

(3) A mi nisz ter – a kül ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve – 
az Eu ró pai Bí ró ság elõt ti el já rás hoz kap cso ló dó an

a) ko or di nál ja a kép vi se let el lá tá sá hoz szük sé ges ira -
tok elõ ké szí té sét, va la mint el ké szí ti a be ad vá nyo kat,

b) fi gye lem mel kí sé ri az ügye ket, és gon dos ko dik az
ezek bõl eset le ge sen kö vet ke zõ jog al ko tá si fel ada tok meg -
ha tá ro zá sá ról, prog ra mo zá sá ról és tel je sí té sé nek el len õr -
zé sé rõl.

(4) A mi nisz ter – a kül ügy mi nisz ter ko or di ná lá sa mel -
lett – részt vesz a Kor mánnyal szem ben a kö zös sé gi jog
meg sér té se  miatt in dult el já rá sok nak az Eu ró pai Bí ró ság
elõt ti el já rást meg elõ zõ sza ka szá ban a Kor mány kép vi se -
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le té nek el lá tá sá ban és az ez zel kap cso la tos be ad vá nyok és
elõ ter jesz tések elõ ké szí té sé ben.

(5) A mi nisz ter kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai
 Emberi Jogi Bí ró ság elõt ti el já rá sok ban.

7. §

(1) A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben fe le l to váb bá

a) a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal meg kö tött köz jo gi, pol -
gá ri jogi, csa lád jo gi és bün te tõ jo gi jog se gély szer zõ dé sek
vég re haj tá sá ért,

b) az Eu ró pa Ta nács ke re tei kö zött a jogi együtt mû kö -
dé sért,

c) az Eu ró pai Unió ke re té ben meg va ló su ló bel- és igaz -
ság ügyi együtt mû kö dés sel kap cso la tos fel ada to kért.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pa Ta nács kö zött
a jogi együtt mû kö dés ke re té ben a mi nisz ter

a) kép vi se li a Ma gyar Köz tár sa sá got,
b) kez de mé nye zi a bel- és igaz ság ügyi tár gyú nem zet -

kö zi egyez mé nyek nek az Eu ró pa Ta nács ke re té ben tör té nõ 
lét re ho zá sát,

c) gon dos ko dik az Eu ró pa Ta nács ke re té ben lét re ho -
zott bel- és igaz ság ügyi tár gyú nem zet kö zi egyez mé nyek
el fo ga dá sá ról és az aján lá sok gya kor la ti meg va ló sí tá sá ról,

d) ki je lö li az Eu ró pa Ta nács em ber i jogi, ál ta lá nos jogi
és bün te tõ jo gi igaz ga tó ta ná csa i ban részt vevõ ma gyar
kép vi se lõ ket.

(3) Az Eu ró pai Unió ke re té ben meg va ló su ló bel- és
igaz ság ügyi együtt mû kö dés ke re té ben a mi nisz ter kép vi -
se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak bel- és igaz -
ság ügyi együtt mû kö dé sért fe le lõs for má ci ó já ban.

(4) A mi nisz ter el lát ja az Eu ró pai Unió Bûn meg elõ zé si
Há ló zat ma gyar kap cso lat tar tó pont já nak fel ada ta it.

8. §

(1) A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben fe le l to váb bá

a) az igaz ság szol gál ta tás sal össze füg gõ kor mány za ti
fel ada to kért,

b) a köz jegy zõk kel, az ügy vé dek kel, a jog ta ná cso sok -
kal, a bí ró sá gi vég re haj tók kal és az igaz ság ügyi szak ér tõk -
kel kap cso la tos fel ada to kért,

c) a cég ada tok nyil vá nos sá gá ért, az elekt ro ni kus cég el -
já rás hoz szük sé ges in for ma ti kai rend szer mû köd te té sé ért,

d) az igaz ság ügyi kép zé sért,
e) a szak for dí tó és tol mács te vé keny ség ága za ti irá nyí -

tá sá ért,
f) a jogi se gít ség nyúj tá sért,
g) a ke gyel mi ügye kért,
h) a tár sa dal mi bûn meg elõ zés ko or di ná ci ó já ért.

(2) A mi nisz ter az igaz ság szol gál ta tás sal kap cso la tos
fel ada tai kö ré ben

a) az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács (a továb -
biak ban: OIT) tag ja ként el lát ja a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel ada to kat,

b) a jogi sza bá lyo zás utó la gos ha tás vizs gá la ta so rán
elem zi a bí ró sá gi gya kor la tot és az igaz ság ügyi sta tisz ti kai
ada to kat,

c) a jog gya kor lat to vább fej lesz té se és az ítél ke zé si gya -
kor lat egy sé ges sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben ja vas la tot
tesz jog egy sé gi el já rás in dít vá nyo zá sá ra,

d) ki ala kít ja az igaz ság ügyi sta tisz ti ka rend sze rét,
e) fej lesz ti és fel ügye li az igaz ság ügyi in for ma ti kai

rend sze rek mû kö dé sét.

(3) A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben kez de mé nye zi és ösz tön zi a jog al ko tást és a jog al kal -
ma zást elõ se gí tõ in for ma ti kai rend sze rek lét re ho zá sát, és
köz re mû kö dik ezek ki ala kí tá sá ban és mû köd te té sé ben.

(4) A mi nisz ter az igaz ság szol gál ta tás sal kap cso la tos
fel ada tai kö ré ben meg ha tá roz za a bí ró sá gi és az ügyész sé -
gi fo gal ma zók, a köz jegy zõ je löl tek, az ügy véd je löl tek, a
jogi elõ adók és a más mun ka kör ben dol go zó jo gá szok jogi
szak vizs gá já nak, va la mint egyéb szak mai to vább kép zé sé -
nek, to váb bá a bí ró sá gi vég re haj tók és a vég re haj tá si ügy -
in té zõk szak vizs gá já nak, szak mai to vább kép zé sé nek,
 valamint az igaz ság ügyi szak ér tõk szak mai vizs gá já nak
alap ve tõ sza bá lya it és fel té te le it.

(5) A mi nisz ter elõ ké szí ti és el len jegy zi a köz tár sa sá gi
el nök ke gyel mi dön té se it.

9. §

A mi nisz ter az ál lam pol gár sá gi ügye kért való felelõs -
sége kö ré ben elõ ké szí ti és el len jegy zi a köz tár sa sá gi
 elnöknek a ma gyar ál lam pol gár ság gal kap cso la tos dön té -
se it.

10. §

A mi nisz ter a sza bály sér té si sza bá lyo zá sért való fe le lõs -
sé ge ke re té ben

a) össze han gol ja a sza bály sér té si ha tó sá gok te vé keny -
sé gét,

b) elõ ké szí ti és el len jegy zi a köz tár sa sá gi el nök mél tá -
nyos sá gi dön té se it,

c) el lát ja a ha tás kör be utalt sza bály sér té si méltányos -
sági ügye ket.

11. §

A mi nisz ter a ren dé sze tért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) ko or di nál ja a ha tá ron át nyú ló szer ve zett bû nö zés

meg elõ zé sé nek mi nisz te rek kö zöt ti fel ada ta it, va la mint

6612 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/93. szám



a rend vé del mi szer vek nek az üz le ti szfé rá val foly ta tott
bûn meg elõ zé si együtt mû kö dé sét,

b) irá nyít ja az Eu ró pai Unió ke re té ben foly ta tott bûn -
meg elõ zé si együtt mû kö dés tag ál la mi ha tás kör be utalt
 területeit,

c) a hon vé del mi mi nisz ter rel együt te sen ki je lö li a hon -
vé de lem szem pont já ból kü lö nö sen fon tos lé te sít mé nye ket,

d) el lát ja a nem zet kö zi pol gá ri vál ság ke ze lés bõl fa ka dó 
kor mány za ti fel ada to kat,

e) ki je lö li az or szág mû kö dé se, il let ve a la kos ság ellá -
tása szem pont já ból ki e mel ten fon tos lé te sít mé nye ket, irá -
nyít ja az ez zel össze füg gõ igaz ga tá si és ren dé sze ti te vé -
keny sé get,

f) irá nyít ja a rend vé del mi szer vek bel sõ bûn meg elõ zé si 
célú el len õr zé sé vel és bûn fel de rí té sé vel kap cso la tos
 feladatokat,

g) meg ha tá roz za a rend õri ok ta tás, kép zés és to vább -
kép zés, to váb bá a ren dé sze ti tu do má nyos ku ta tás irá nya it,
össze han gol ja az erre irá nyu ló te vé keny sé ge ket,

h) gon dos ko dik a sze mély- és va gyon õrök, va la mint
a ma gán nyo mo zók te vé keny sé gé nek szak mai felügye -
letérõl.

12. §

A mi nisz ter a ha tár ren dé sze tért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) össze han gol ja az egy sé ges eu ró pai ha tár-el len õr zé si

rend szer meg va ló sí tá sá val kap cso la tos kor mány za ti fel -
ada to kat,

b) meg ha tá roz za a ha tár ren dé sze ti ok ta tás, kép zés és
to vább kép zés irá nya it.

13. §

A mi nisz ter a bün te tés-vég re haj tá sért való fe le lõs sé ge
kö ré ben meg ha tá roz za a bün te tés-vég re haj tá si ok ta tás,
kép zés és to vább kép zés, to váb bá a bün te te tés-vég re haj tá si 
tu do má nyos ku ta tás irá nya it, össze han gol ja az erre irá -
nyuló te vé keny sé ge ket.

14. §

A mi nisz ter az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért
való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti a mig rá ci ós és me ne -
kült ügyi po li ti kát érin tõ kor mány za ti dön té se ket, kü lö nös
te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa ság Mig rá ci ós Stra té gi á já ra.

15. §

Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
165/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) a Kor mány

a) kör nye zet vé de le mért,
b) ter mé szet vé de le mért,
c) víz gaz dál ko dá sért, és
d) ûr ku ta tá sért

fe le lõs tag ja.

2.  §

A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
 valamint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vények és kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it,
c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -

za ta it,
d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le tet ad ki,
e) kez de mé nye zi és el ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé se -

ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon való kép vi se le té rõl,

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,

i) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv elõkészí -
tésében és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ben,

j) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl.
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3.  §

(1) A mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról,
b) a hul la dék gaz dál ko dás ról,
c) a kör nye zet vé del mét szol gá ló gaz da sá gi sza bá lyo zó 

esz kö zök rõl,
d) az in teg rált szennye zés és az or szág ha tá ro kon át ter -

je dõ szennye zé sek meg elõ zé sé rõl,
e) a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl,
f) a víz mi nõ sé gi kár el há rí tás ról,
g) a ter mõ föld nek nem mi nõ sü lõ föld te rü le tek ta laj vé -

del mi kö ve tel mé nye i rõl,
h) a le ve gõ és a klí ma vé del mé rõl,
i) a zaj és rez gés ká ros ha tá sai el le ni vé de lem rõl,
j) a kör nye zet re sú lyos ve szélyt je len tõ anya gok és ter -

mé kek, to váb bá tech no ló gi ák al kal ma zá sá ról
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le tet ad ki.

(2) A mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért való fe le lõs sé ge
kö ré ben együtt mû kö dik az Or szá gos Atom ener gi ai Hi va -
tal fel ügye le tét el lá tó mi nisz ter rel a kör nye zet ra dioak tív
szennye zé se el le ni vé de lem mel, il let ve a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel a vi zek me zõ gaz da sá gi
ere de tû nit rát-szennye zés sel szem be ni vé de lem mel kap -
cso la tos jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben, il let ve – fel ha tal -
ma zás alap ján – meg al ko tá sá ban.

(3) A mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért való fe le lõs sé ge
kö ré ben

a) elem zi és ér té ke li a kör nye zet vé de lem gaz da sá gi
sza bá lyo zó esz kö ze it, ja vas la tot tesz azok továbbfejlesz -
tésére;

b) ja vas la tot tesz – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter rel, va la mint a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az
üveg ház ha tá sú gá zok in gye ne sen ki nem osz tott ki bo csá -
tá si egy sé ge i nek ér té ke sí té sé re.

(4) A mi nisz ter a ter mé szet vé de le mért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a ter mé sze ti ér té kek és ter mé sze ti te rü le tek védel -
mérõl,

b) a táj vé de lem rõl,
c) a Na tu ra 2000 te rü le tek rõl,
d) a va don élõ szer ve ze tek vé del mé rõl,
e) a ter mé szet vé del mét szol gá ló gaz da sá gi sza bá lyo zó

esz kö zök rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le tet ad ki.

(5) A mi nisz ter a ter mé szet vé de le mért való fe le lõs sé ge
kö ré ben együtt mû kö dik a föld mû ve lés ügyi és vidék -
fejlesztési mi nisz ter rel a ter mé szet vé del mi szem pont ból
vé det té nem nyil vá ní tott ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lág
(va dász ha tó, ha lász ha tó vad- és hal fa jok, há zi a sí tott ál lat -

fa jok és ezek gén kész le tei) vé del mé vel, a nö vény vé dõ sze -
rek kel, a ter més nö ve lõ anya gok kal kap cso la tos jog sza bá -
lyok elõ ké szí té sé ben, il let ve – fel ha tal ma zás alap ján –
meg al ko tá sá ban.

(6) A mi nisz ter a víz gaz dál ko dá sért való fe le lõs sé ge
 körében elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a víz gaz dál ko dás, va la mint a víz ügyi igaz ga tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról,

b) az ár- és bel víz vé de ke zés rõl, be le ért ve az ár ví zi biz -
ton ság nö ve lé sét is,

c) a ví zi köz mû szol gál ta tás ról (ívó víz el lá tás, va la mint
szenny víz el ve ze tés és -ke ze lés),

d) a vi zek kel és köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek kel kap cso -
la tos fel ada tok ról,

e) a víz gaz dál ko dá si tár su la tok ról,
f) sa já tos épít mény faj ták ra vo nat ko zó sza bá lyok ról,
g) a víz mennyi sé gi vé del mét szol gá ló gaz da sá gi sza -

bá lyo zó esz kö zök rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le tet ad ki.

(7) A mi nisz ter a víz gaz dál ko dá sért való fe le lõs sé ge
 körében a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ter mé kek re, 
szol gál ta tá sok ra ha tó sá gi árat ál la pít meg.

4.  §

A mi nisz ter az ûr ku ta tá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) el lát ja az ûr ku ta tá si tár gyú két- és sok ol da lú nem zet -

kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos, to váb bá az eu ró pai
 integrációból adó dó ûr ku ta tá si és ûr po li ti kai prog ram-elõ -
ké szí té si és har mo ni zá ci ós fel ada to kat, kü lön fel ha tal ma -
zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a nem zet kö zi szer ve ze -
tek ben,

b) ki dol goz za az ûr ku ta tás fõ irá nya it és prog ram ja it,
c) biz to sít ja az Ûr ku ta tá si Tu do má nyos Ta nács mû kö -

dé sé nek fel té te le it.

5.  §

(1) A mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért, ter mé szet vé de -
le mért és víz gaz dál ko dá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben irá -
nyít ja

a) az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ sé get,

b) a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fej -
lesz té si Igaz ga tó sá gát,

c) a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nye ket,
d) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi

fel ügye lõ sé ge ket,
e) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá go kat,
f) a nem ze ti park igaz ga tó sá go kat.

(2) A mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért való fe le lõs sé ge
kö ré ben fel ügye li az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá la tot.
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6.  §

A mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért, ter mé szet vé de le -
mért való fe le lõs sé ge kö ré ben fe le l a kör nye zet és ter mé -
szet ál la po tá ért, e kör ben

a) elem zi és ér té ke li a kör nye zet, a ter mé szet ál la po tát,
an nak az em ber i egész ség re gya ko rolt ha tá sát, vé del mé -
nek hely ze tét, a kör nye ze ti és ter mé sze ti ér té kek kel, ter -
mé sze ti erõ for rá sok kal való gaz dál ko dás fo lya ma ta it, a
kör nye zet és ter mé szet vé del mé nek, sza bá lyo zott hasz ná -
la tá nak és terv sze rû fej lesz té sé nek ta pasz ta la ta it; ja vas la -
tot dol go z ki a ta pasz ta la tok hasz no sí tá sá ra, ér té ke li azok
meg va ló su lá sát;

b) össze han gol ja, il le tõ leg fel adat kör ében mû köd te ti a
kör nye zet és a ter mé szet ál la po tá nak fel mé ré sét és ér té ke -
lé sét szol gá ló mé rõ-, meg fi gye lõ-, el len õr zõ-, ér té ke lõ- és
in for má ci ós rend szert, sta tisz ti kai adat szol gál ta tó rend sze -
re ket, va la mint irá nyít ja az ezek kel kap cso la tos la bor te vé -
keny sé get;

c) fi gye lem mel kí sé ri és ösz tön zi a kör nye zet vé del mét
szol gá ló be ren de zé sek, esz kö zök, mód sze rek és el já rá sok
fej lesz té sét, azok al kal ma zá sát, a kör nye zet kí mé lõ, ter mé -
szet kí mé lõ anyag-, ener gia- és víz ta ka ré kos, hul la dék sze -
gény tech no ló gi ák be ve ze té sét, ér té ke li az egyes anya gok,
ter mé kek és tech no ló gi ák kör nye zet re, ter mé szet re gya ko -
rolt ha tá sát.

7.  §

Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
166/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A kül ügy mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) a Kor -
mány

a) kül po li ti ká ért, és
b) az eu ró pai in teg rá ci ós ügye kért

fe le lõs tag ja.

2. §

A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
 valamint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it, köz re mû kö dik az e ren de let ben meg ha tá ro zott
 hatásköröket érin tõ, más tár ca fõ fe le lõs sé gé be tar to zó kor -
mány za ti kon cep ci ók, dön té sek ki dol go zá sá ban,

c) elõ ké szí ti a Kor mány, a mi nisz ter el nök és a köz tár -
sa sá gi el nök ha tá ro za ta it,

d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca meg ál la po dá so kat,

f) kép vi se li a Kor mányt a kül kap cso la tok ban és a nem -
zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) gon dos ko dik az Eu ró pai Unió po li ti ká i ból ere dõ és
az eu ró pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó kor mány za ti fel -
ada tok tár ca kö zi össze han go lá sá ért,

h) gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál -
la mi kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon való kép vi se le té rõl,

i) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,

j) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv elõkészí -
tésében és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ben.

3. §

(1) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge ke re té -
ben fe le l a kül- és biz ton ság po li ti ká ért, en nek kö ré ben

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány kül- és biz ton ság po li ti -
kai stra té gi á já ra, és vég re hajt ja a kor mány prog ram ban
fog lalt kül- és biz ton ság po li ti kai irány el ve ket és dön té se -
ket, va la mint köz re mû kö dik a Kor mány nem zet po li ti kai
cél kitûzéseinek meg va ló sí tá sá ban,

b) irá nyít ja a Kor mány kül- és biz ton ság po li ti kai irány -
el ve i bõl ere dõ kor mány za ti fel ada tok elõ ké szí té sét, ko or -
di nál ja és el len õr zi an nak vég re haj tá sát,

c) tá jé koz tat ja a Kor mányt a nem zet kö zi és biz ton ság -
po li ti kai hely zet rõl, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság nem -
zet kö zi kap cso la ta i nak ala ku lá sá ról, va la mint

d) köz re mû kö dik a Ma gyar Köz tár sa ság gaz da sá gi
 érdekeinek kül föl dön tör té nõ ér vé nye sí té sé ben és a ked ve -
zõ Ma gyar or szág-kép ki ala kí tá sá ban, va la mint elõ moz dít -
ja a kül po li ti ka ci vil kap cso la ta i nak erõ sí té sét.

(2) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge ke re té -
ben fe le l egy sé ges kor mány za ti kül po li ti ka koordinálá -
sáért, en nek kö ré ben

a) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve irá nyít ja
az egy sé ges kül kép vi se le ti rend szert,
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b) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt mû köd ve elõ ké szí ti és le bo nyo lít ja a kö zös kor -
mány ülé se ket, ko or di nál ja az ott ho zott dön té sek vég re -
haj tá sát,

c) ko or di nál ja az egyes re lá ci ók ban mû kö dõ tár ca kö zi
bi zott sá gok, va la mint kor mány kö zi bi zott sá gok te vé keny -
sé gét, va la mint

d) az ér de kelt mi nisz te rek kel együtt mû köd ve ki dol -
goz za a nem zet kö zi po li ti kai, biz ton ság po li ti kai és kol lek -
tív vé del mi, kul tu rá lis, tu do má nyos, gaz da sá gi és pénz -
ügyi szer ve ze tek ben, il let ve in téz mé nyek ben való rész vé -
tel alap el ve it, el len õr zi azok meg va ló su lá sát, és kez de mé -
nye zi a két- és több ol da lú együtt mû kö dést,

e) mû köd te ti a dip lo má ci ai fu tár szol gá la tot.

(3) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge ke re té -
ben fe le l a Ma gyar Köz tár sa ság nak a kül kap cso la tok ban
és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben való kép vi se le té ért, en nek 
kö ré ben

a) az egyes re lá ci ók ban ki dol goz za a két ol da lú együtt -
mû kö dés re lá ció-spe ci fi kus for má it,

b) ja vas la tot tesz a nem zet kö zi szer ve ze tek ben és nem -
zet kö zi kon fe ren ci á kon kép vi se len dõ ál lás pont ra,

c) ja vas la tot tesz az ál la mok el is me ré sé re, a diplomá -
ciai és kon zu li kap cso la tok fel vé te lé re, fel füg gesz té sé re és 
hely re ál lí tá sá ra, il le tõ leg meg szün te té sé re,

d) ja vas la tot tesz a dip lo má ci ai és hi va tá sos kon zu li
kép vi se let lé te sí té sé re, il le tõ leg meg szün te té sé re, gon dos -
ko dik a tisz te let be li kon zu li kép vi se let lé te sí té sé rõl, il le tõ -
leg meg szün te té sé rõl,

e) ja vas la tot tesz a ma gyar kül kép vi se le tek ve ze tõ i nek
ki ne ve zé sé re, il le tõ leg fel men té sé re, ki ne ve zi és fel men ti
a fõ kon zu lo kat, ki ne ve zi a tisz te let be li kon zu li kép vi se let
ve ze tõ jét, il le tõ leg dönt a ki ne ve zés vissza vo ná sá ról, ki ne -
ve zi a dip lo má ci ai és kon zu li sze mély ze tet,

f) kap cso la tot tart a dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le -
tek kel, to váb bá más ál la mok nak és nem zet kö zi szer ve ze -
tek nek a Ma gyar Köz tár sa ság ban hi va ta lo san tar tóz ko dó
kép vi se lõ i vel, va la mint

g) ál lást fog lal és el jár a dip lo má ci ai, il let ve nemzet -
közi jo gon ala pu ló egyéb men tes ség fenn ál lá sá nak kér dé -
sé ben.

(4) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge ke re té -
ben fe le l a kon zu li szol gá lat irá nyí tá sá ért, en nek ke re té ben

a) el lát ja a ha tás kö ré be utalt fel ada to kat a dip lo má ci ai
és kon zu li kép vi se le tek tag ja i nak kon zu li fel ada tok el lá tá -
sá ra tör té nõ fel ha tal ma zá sa, a dip lo má ci ai és kon zu li kép -
vi se le tek cím jegy zé ke, a kon zu li jo go sít vá nya i kat tar tal -
ma zó éves tá jé koz ta tó, va la mint az ab ban tör tént vál to zá -
sok köz zé té te le te kin te té ben,

b) dönt a kon zu li köl csön vissza fi ze té se aló li men te sí -
tés kér dé sé ben,

c) ha a ma gyar ál lam pol gá rok éle tét, tes ti ép sé gét kül -
föl dön köz vet le nül fe nye ge tõ ter mé sze ti ka taszt ró fa, há -
bo rús cse lek mé nyek vagy fegy ve res össze üt kö zé sek  miatt

szük sé ges, ja vas la tot tesz a Kor mány nak a ma gyar ál lam -
pol gá rok ha za té ré sé nek elõ se gí té sé re vagy eva ku á lá sá ra,

d) fel ha tal ma zást ad a kon zu li tiszt vi se lõk nek egyes
köz jegy zõi fel ada tok vég zé sé re, gon dos ko dik e kon zu li
tiszt vi se lõk jegy zé ké nek köz zé té te lé rõl,

e) el bí rál ja a kon zu li ügyek ben ho zott elsõ fokú dön té -
sek el le ni jog or vos la ti ké rel me ket.

(5) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge ke re té -
ben fe le l a kül föld re uta zás ról, va la mint a kül föl di ek be -
uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott egyes fel ada tok el lá tá sá ért, en nek ke re té ben

a) el lát ja a ha tás kö ré be utalt fel ada to kat a dip lo ma ta-
és a kül ügyi szol gá la ti út le ve lek vo nat ko zá sá ban,

b) meg ál la pít ja a dip lo má ci ai, il let ve nem zet kö zi jo gon 
ala pu ló egyéb men tes sé get él ve zõ sze mé lyek nek a
 Magyar Köz tár sa ság te rü le té re tör té nõ be- és ki uta zá sá ra,
tar tóz ko dá sá ra, va la mint mun ka vál la lá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat, va la mint

c) irá nyít ja a kül kép vi se le tek, va la mint a Kül ügy mi -
nisz té ri um ví zum ki adá si te vé keny sé gét, és gon dos ko dik a
ví zum dí jak be sze dé sé rõl.

(6) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge ke re té -
ben fe le l a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás
ko or di ná ci ó já ért, en nek ke re té ben

a) ko or di nál ja a nem zet kö zi szer zõ dés kö té si el já rást,
fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi szer zõ dé sek végrehaj -
tását,

b) vé le mé nye zi a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ -
sü lõ tár ca meg ál la po dá so kat,

c) ki ál lít ja a nem zet kö zi szer zõ dés lét re ho zá sá ban el já -
ró sze mély meg ha tal ma zá sát ta nú sí tó ok ira tot,

d) a Kor mány ne vé ben le té te mé nye si fel ada tot lát el,
e) meg te szi a szer zõ dés kö té si el já rás so rán szük sé ges

dip lo má ci ai lé pé se ket,
f) meg ál la pít ja a nem zet kö zi szer zõ dé sek hatályba -

lépésének, va la mint meg szû né sé nek idõ pont ját, va la mint
g) mû köd te ti a Ma gyar Köz tár sa ság szer zõ dés tá rát.

(7) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge ke re té -
ben fe le l a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé sért, va la -
mint an nak ko or di ná lá sá ért, en nek ke re té ben

a) ki dol goz za és vég re hajt ja a Kor mány nem zet kö zi
fej lesz té si együtt mû kö dé si po li ti ká ját, en nek ér de ké ben
Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Tár ca kö zi Bi zott -
sá got mû köd tet, amely meg ha tá roz za a tá mo ga tan dó part -
ner or szá gok kö rét és ki je lö li a szek to rá lis (ága za ti) pri o ri -
tá so kat, va la mint

b) a nem zet kö zi nor mák és a ha tá lyos ma gyar jog sza -
bá lyok alap ján ko or di nál ja és irá nyít ja a nem zet kö zi
 fejlesztési együtt mû kö dé si te vé keny sé get: a tech ni kai
együtt mû kö dé si, a pro jekt tí pu sú és a hu ma ni tá ri us se gély -
prog ra mo kat, en nek so rán kap cso la tot tart és együtt mû kö -
dik a pro jekt vég re haj tók kal, be le ért ve a se gély- és más
 civil szer ve ze te ket.

(8) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge ke re té -
ben fe le l a dip lo má ci ai és ál la mi pro to kol lért, en nek ke re -
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té ben el lát ja az ál lam- és kor mány fõi lá to ga tá sok elõ ké szí -
té sé vel és le bo nyo lí tá sá val, va la mint az ál lam- és kor -
mány kö zi nem zet kö zi kon fe ren ci ák kal és egyéb talál -
kozókkal, ren dez vé nyek kel kap cso la tos dip lo má ci ai és
 állami pro to koll fel ada to kat.

(9) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge ke re té -
ben fe le l a nem zet kö zi jo gon ala pu ló vi szo nos ság meg ál la -
pí tá sá ért, va la mint egyes jog se gély ügye kért, en nek ke re té -
ben jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben ál lást fog lal
a nem zet kö zi vi szo nos ság fenn ál lá sá nak kér dé sé ben.

(10) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter köz re mû kö -
dé sé vel a kül kap cso la tok ról,

b) az egy sé ges kül kép vi se le ti rend szer rõl,
c) a köz tiszt vi se lõk tar tós kül szol gá la tá ról,
d) a dip lo má ci ai ki vált sá gok kal és men tes sé gek kel

kap cso la tos el já rás ról, va la mint az ezen ki vált sá gok és
men tes sé gek ál tal érin tett el já rá sok ról,

e) a kon zu li vé de lem rõl, va la mint a tisz te let be li kon zu -
lok meg bí zá sá nak és fo ga dá sá nak rend jé rõl,

f) a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dés rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(11) A mi nisz ter a kül po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben köz re mû kö dik a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la -
tos el já rás ról  szóló jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben.

4. §

(1) A mi nisz ter az eu ró pai in teg rá ci ós ügye kért való
 felelõssége ke re té ben fe le l az Eu ró pai Unió po li ti ká i ból
ere dõ és az eu ró pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó kor mány -
za ti fel ada tok tár ca kö zi össze han go lá sá ért, en nek kö ré ben

a) irá nyít ja az eu ró pai uni ós tag ság ból ere dõ kor mány -
za ti fel ada tok elõ ké szí té sét, vég re haj tá sát, el len õr zé sét,

b) össze han gol ja a Kor mány nak az eu ró pai uni ós in téz -
mé nyek kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó,
dön tés-elõ ké szí tõ el já rá sa i ban kép vi se len dõ tár gya lá si
 álláspontjait, biz to sít ja a tár gya lá si ál lás pon tok tar tal mi
össz hang ját és részt vesz azok ki ala kí tá sá ban és köz re mû -
kö dik a ma gyar ér de kek ér vé nye sí té sé ben,

c) kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ál ta lá nos
Ügyek és Kül kap cso la tok Ta ná csá nak ülé se in, részt vesz
az Eu ró pai Unió eu ró pa ügyi mi nisz te re i nek ta lál ko zó in,
va la mint köz re mû kö dik az Eu ró pai Ta nács mun ká já ban és 
el lát ja ülé se i nek elõ ké szí té sét,

d) össze han gol ja az Eu ró pai Unió in téz mé nye i vel kap -
cso la tos fel ada to kat,

e) ki ala kít ja az Ál lan dó Kép vi se let mû kö dé sé re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat és irá nyít ja az Ál lan dó Kép vi se let mun -
ká ját,

f) kép vi se lõt je löl a ta ná csi for má ci ók ülé se in részt ve võ 
de le gá ci ók ba,

g) a jog har mo ni zá ci ós fel ada tok ki vé te lé vel össze han -
gol ja a mi nisz té ri u mok és a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek uni ós po li ti kák hoz kap cso ló dó te vé keny sé gét és az
uni ós po li ti kák vég re haj tá sá hoz szük sé ges ha zai intéz -
kedéseket,

h) gon dos ko dik az eu ró pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó 
kor mány za ti ko or di ná ci ós rend szer mû köd te té sé rõl,

i) eu ró pai uni ós kér dé sek ben rend sze res tár ca kö zi
szak mai egyez te tést foly tat, vi tás kér dé sek fenn ma ra dá sa
ese tén a Kor mány felé elõ ter jesz tést ké szít,

j) részt vesz az uni ós tag ság ból fa ka dó kö te le zett sé gek
vég re haj tá sá nak el len õr zé sé ben, és el lát ja az át ül te tõ jog -
sza bá lyok Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tör té nõ hi va ta los
 bejelentésével össze füg gõ fel ada to kat,

k) el lát ja az Eu ró pai Unió egy sé ges bel sõ pi a cá nak
 hatékony mû kö dé sé hez szük sé ges bel sõ pi a ci koordiná -
ciót és mû köd te ti a bel sõ pi a ci prob lé ma meg ol dó köz pon -
tot (SOLVIT),

l) gon dos ko dik az eu ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ
kom mu ni ká ci ós fel ada tok ról,

m) össze han gol ja a Kor mány és az Or szág gyû lés eu ró -
pai in teg rá ci ós ügyek kel kap cso la tos együtt mû kö dé sé vel
össze füg gõ kor mány za ti fel ada to kat,

n) mû köd te ti és irá nyít ja a Ma gyar Köz tár sa ság Köz -
pon ti EU Nyil ván tar tó ját,

o) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter be vo ná sá val
és az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve el lát ja a
 Magyar Köz tár sa ság kép vi se le tét a kö zös sé gi jog meg sér -
té se  miatt in dult kö te le zett ség sze gé si el já rá sok ban az
 Európai Bí ró ság elõt ti el já rást meg elõ zõ sza kasz ban, va la -
mint ez zel kap cso lat ban – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter be vo ná sá val – össze han gol ja a be ad vá nyok elõ -
ké szí té sét, és az egyez te té sek alap ján el ké szí ti a be ad vá -
nyo kat, va la mint

p) az Eu ró pai Bí ró ság elõt ti el já rá sok ban a Ma gyar
Köz tár sa ság kép vi se le tét meg ha tal ma zott ként el lá tó igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter kép vi se lõ je mel lett be vont
kép vi se lõ je út ján részt vesz az Eu ró pai Bí ró ság elõt ti el já -
rá sok ban, va la mint részt vesz az Eu ró pai Bí ró ság elõt ti
 eljárásokban és a kép vi se len dõ kor mány za ti ál lás pont
 kialakításában.

(2) A mi nisz ter az eu ró pai in teg rá ci ós ügye kért való
 felelõssége ke re té ben elõ ké szí ti kü lö nö sen az eu ró pai
 uniós tag ság gal össze füg gõ kor mány za ti ko or di ná ci ó hoz
kap cso ló dó jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel -
ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

5. §

Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
167/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

az oktatási és kulturális miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter (a továb biak ban:
 miniszter) a Kor mány

a) az ok ta tá sért,
b) a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért,
c) az egy há zak kal való kap cso lat tar tás koordiná ciójáért,
d) a kul tú rá ért

fe le lõs tag ja.

2.  §

(1) A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it, köz re mû kö dik az e ren de let ben meg ha tá ro zott
 hatásköröket érin tõ, más tár ca fõ fe le lõs sé gé be tar to zó kor -
mány za ti kon cep ci ók, dön té sek ki dol go zá sá ban, elõ ké szí -
ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro za ta it,

c) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le tet ad ki,
d) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca-meg ál la po dá so kat,

e) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

f) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon való kép vi se le té rõl,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,

h) köz re mû kö dik a Nem ze ti Fej lesz té si Terv elõ ké szí -
té sé ben és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ben,

i) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl.

(2) A mi nisz ter ága zat irá nyí tói fe le lõs sé ge kö ré ben
a) meg ha tá roz za az ága za ti ké pe sí té si fel té te le ket és a

pá lyá za ti rend szert,
b) elõ se gí ti az ok ta tá si jo gok biz to sa te vé keny sé gét,
c) a kor mány za ti mun ka meg osz tás nak meg fe le lõ kör -

ben gya ko rol ja az ala pí tót, il le tõ leg a fel ügye le ti szer vet
meg il le tõ jo go sít vá nyo kat az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
 Minisztérium (a továb biak ban: mi nisz té ri um), va la mint
jog elõd je ál tal ala pí tott, il le tõ leg fel ügyelt költ ség ve té si
szer vek te kin te té ben,

d) ki dol goz za és ér vé nye sí ti a kor mány za ti bér po li ti ka
ága za ti szem pont ja it,

e) az érin tett ér dek kép vi se le tek be vo ná sá val konzul -
tatív ér dek egyez te tõ fó ru mo kat mû köd tet,

f) a kül ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve el lát ja – a nem -
zet kö zi szer zõ dé sek ben fog lal tak sze rint – a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén kí vül élõ ma gyar ál lam pol gá rok és
 magyar nem ze ti sé gû kül föl di ál lam pol gá rok ok ta tá sá val
és kul tú rá já nak ápo lá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

g) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve szer ve zi
az ösz tön dí ja sok kül föld re kül dé sé vel, il le tõ leg Magyar -
országon való fo ga dá sá val össze füg gõ ál la mi fel ada tok
vég re haj tá sát,

h) meg ha tá roz za – a kül po li ti kai cé lok kal össz hang -
ban, a kül ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve – a nem zet kö zi
ok ta tá si kap cso la tok, a nem zet kö zi kul tu rá lis kap cso la tok,
va la mint a ma gyar kul tú ra kül föl di ter jesz té sé re irá nyu ló
te vé keny ség fej lesz té sé nek irány el ve it és prog ram ja it,
gon dos ko dik ezek vég re haj tá sá nak meg szer ve zé sé rõl,
 illetõleg össze han go lá sá ról, elõ se gí ti más né pek kultúrá -
jának ma gyar or szá gi meg is me ré sét,

i) ha zai és nem zet kö zi for rá sok fel hasz ná lá sá val köz -
pon ti és re gi o ná lis in téz mé nyi és hu mán erõ for rás-fej lesz -
té si kon cep ci ó kat kez de mé nyez, részt vesz ezek ki dol go -
zá sá ban, va la mint az ága za ti fej lesz té si prog ra mok ál la mi
dön té se i nek elõ ké szí té sé ben,

j) köz re mû kö dik a fi a ta lok és a fel nõt tek pá lya ori en tá -
ci ó ját se gí tõ in téz mény rend szer ki ala kí tá sá ban és mû köd -
te té sé ben, együtt mû kö dik a szo ci á lis és mun ka ügyi
 miniszterrel a fi a ta lok mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be lé pé sé -
nek elõ se gí té sét szol gá ló fej lesz té si kon cep ció ki dol go zá -
sá ban.

3.  §

(1) A mi nisz ter az ok ta tá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben
elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a köz ok ta tás ról,
b) a tan könyv pi ac rend jé rõl,
c) a fel sõ ok ta tás ról,
d) az is ko lai ne ve lés-ok ta tás szak ké pe sí tés meg szer zé -

sé re fel ké szí tõ sza ka szá ról,
e) a kül föl di bi zo nyít vá nyok, ok le ve lek és szak kép zett -

sé gek el is me ré sé rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

6618 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/93. szám



(2) A mi nisz ter az egy há zak kal való kap cso lat tar tás kor -
mány za ti ko or di ná ci ó já ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké -
szí ti az egy há zak ról  szóló jog sza bá lyo kat és e tárgy kör ben
fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(3) A mi nisz ter a kul tú rá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben
elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a könyv tá rak ról, a köz -
mû ve lõ dés rõl és a le vél tá rak ról,

b) a mû vé szet tá mo ga tás ról,
c) az au di o vi zu á lis kér dé sek sza bá lyo zá sá ról,
d) a kul tú ra fi nan szí ro zá sá ról,
e) a kul tu rá lis örök ség vé de lem rõl

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

4.  §

(1) A mi nisz ter fe le lõs az is ko lai rend sze rû ok ta tás irá -
nyí tá sá ért, be le ért ve a köz ok ta tást, a fel sõ ok ta tást és az
 iskolai ne ve lés-ok ta tás szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel -
ké szí tõ sza ka szát.

(2) A mi nisz ter a köz ok ta tá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) ki dol goz za a köz ok ta tás tar tal mi sza bá lyo zá sá nak

ke re te it, lét re hoz za, mû köd te ti az or szá gos vizs ga rend -
szert, a ha tás kö ré be tar to zó szak mai vizs gá kat is be le ért ve;

b) sza bá lyoz za a köz re mû kö dõ in téz mény rend szer
 mûködését, gon dos ko dik a fel adat el lát ás mi nõ ség biz to sí -
tá sá ról, en nek ke re té ben

ba) mû köd te ti a köz ok ta tás or szá gos mé ré si, ér té ke lé si
fel ada to kat el lá tó mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rét, az ok ta tá -
si és a diák in for má ci ós rend szert,

bb) or szá gos és tér sé gi szak mai el len õr zést, pedagó -
giai-szakmai mé rést, át vi lá gí tást rend el el,

bc) köz re mû kö dik a nem ál la mi köz ok ta tá si in téz mé -
nyek költ ség ve té si tá mo ga tá sá val össze füg gõ fel ada tok -
ban;

c) se gí ti az esély egyen lõ ség ér vé nye sü lé sét.

(3) A mi nisz ter a fel sõ ok ta tá sért való fe le lõs sé ge
 körében

a) el lát ja – a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si
 intézmények ki vé te lé vel – az ál la mi fenn tar tá sú fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek fenn tar tói fel ada ta it,

b) ja vas la tot tesz a Kor mány ré szé re az ál la mi lag tá mo -
ga tott kép zés be fel ve he tõ lét szám meg ha tá ro zá sá ra, dönt
az ál la mi lag tá mo ga tott mes ter- és dok to ri kép zés re, va la -
mint szak irá nyú to vább kép zés re fel ve he tõ hall ga tói lét -
szám in téz mé nyek kö zöt ti el osz tá sá ról,

c) tá mo ga tá si meg ál la po dást köt a fenn tar tók kal az
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben nem hit éle ti kép -
zés re fel ve he tõ hall ga tói lét szám ról és a di ák ott ho nok ba
fel ve he tõ ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók szá má ról,

d) az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben – ka to nai és
rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel – fel -
ügye le ti jog kö ré bõl adó dó an el len õr zi az in téz mé nyek

gaz dál ko dá sát, a nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben 
– az egy há zi in téz mé nyek ki vé te lé vel – az ál lam ál tal ren -
del ke zés re bo csá tott esz kö zök fel hasz ná lá sá nak jog sze rû -
sé gét, sza bály sze rû sé gét és ja vas la tot tesz a szük sé ges
 intézkedésekre,

e) gya ko rol ja – a meg bí zás és fel men tés, to váb bá a
 katonai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te -
lé vel – az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek rek to rai te kin -
te té ben a mun kál ta tói jog kört, to váb bá a fel sõ ok ta tá si tör -
vény ben elõ írt egyet ér té si, ja vas lat té te li, vé le mé nye zé si,
il le tõ leg elõ ter jesz tõi jog kö rö ket,

f) irá nyít ja a tu do mány po li ti kát és an nak megvaló -
sítását, a kor mány za ti tech no ló gia- és in no vá ció-po li ti ka
 keretében irá nyít ja az ága za ti tech no ló gia- és innováció-
 politikát és an nak meg va ló sí tá sát, meg ha tá roz za az ága za ti 
mi nõ ség po li ti kát,

g) elõ se gí ti az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség ki ala kí tá -
sá ban és a Bo lo gnai Nyi lat ko zat ban vál lalt fel ada tok meg -
va ló sí tá sát,

h) el lát ja a nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fenn -
tar tó i nak fenn tar tói te vé keny sé ge és a Ma gyar or szá gon
mû kö dõ kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé nek
tör vényességi el len õr zé sét.

(4) A mi nisz ter az is ko lai ne ve lés-ok ta tás szak ké pe sí tés
meg szer zé sé re fel ké szí tõ sza ka szá ért való fe le lõs sé ge
 körében

a) el lát ja az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben ága za tá hoz
tar to zó szak ké pe sí té sek te kin te té ben a szak ké pe sí té sért
 felelõs mi nisz te ri fel ada to kat,

b) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ke ze lé sé be tar to -
zó Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé nek bel sõ fel osz -
tá sá ról  szóló meg ál la po dás sze rint a mi nisz ter rendelke -
zési jo got gya ko rol az alap rész pénz esz kö zei fe lett,

c) gya ko rol ja a fel adat kö ré be tar to zó is ko la rend sze ren
kí vü li szak mai ok ta tás ban az õt meg il le tõ fel adat- és ha tás -
kö rö ket.

(5) A mi nisz ter

a) köz re mû kö dik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek, va la mint az anya or szá gok
kö zöt ti ok ta tá si kap cso la tok fenn tar tá sá ban,

b) el lát ja a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek anya nyel vû
és anya nyel vi ok ta tá sá val kap cso la tos ál la mi fel ada tok
köz pon ti irá nyí tá sát,

c) el lát ja a me ne kül tek köz ok ta tás ban és fel sõ ok ta tás -
ban való rész vé te lé vel, fel zár kóz ta tá sá val és ma gyar -
nyelv-ok ta tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

d) ko or di nál ja a nem zet kö zi ok ta tá si szer ve ze tek ben
való ma gyar rész vé tel lel kap cso la tos kor mány fel ada to kat,

e) nem zet kö zi meg ál la po dá so kat ké szít elõ és köt az is -
ko lai bi zo nyít vá nyok, ok le ve lek, tu do má nyos fo ko za tok
és – tör vény el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – szak ké -
pe sí té sek egyen ér té kû sé gé nek köl csö nös el is me ré sé rõl.
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5.  §

(1) A mi nisz ter a tu do mány po li ti ka kor mány za ti ko or -
di ná ci ó já ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) kép vi se li a kor mány za ti tu do mány po li ti kát a Kor -
mány, va la mint – a Kor mány dön té se sze rint – az Or szág -
gyû lés elõtt,

b) ko or di nál ja – a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
 elnöke köz re mû kö dé sé vel – a kor mány za ti tu do mány po li -
ti ka ki dol go zá sát és ér vé nye sí té sét,

c) részt vesz a kor mány za ti tech no ló gia- és in no vá -
ció-po li ti ka ki dol go zá sá ban, ko or di nál ja a nem zet kö zi
 tudományos szer ve ze tek ben való ma gyar rész vé tel lel kap -
cso la tos kor mány fel ada to kat,

d) fe le lõs az eu ró pai in teg rá ci ó ból ere dõ tu do má nyos
és tu do mány po li ti kai fel ada tok vég re haj tá sá ért és az in teg -
rá ci ós szak mai kap cso la tok szer ve zé sé ért, irá nyí tá sá ért.
 (2) A mi nisz ter a tu do má nyos ku ta tás sal össze füg gõ fel -
ada tai kö ré ben

a) elõ se gí ti a tu do má nyos ered mé nyek hasz no su lá sát
az új is me re tek elõ ál lí tá sá ban, a tu dás in téz mé nyes át örö -
kí té sé ben és a tár sa dal mi in no vá ció fo lya ma tá ban,

b) kez de mé nye zi a nem köz vet len gaz da sá gi ha szon
 elérésére irá nyu ló tu do má nyos ku ta tá sok – így kü lö nö sen
a tisz ta alap ku ta tá sok – költ ség ve té si és eu ró pai uni ós for -
rá sa i nak össze han golt fel hasz ná lá sát,

c) kez de mé nye zi, elõ se gí ti és ko or di nál ja az irá nyí tá sa
alá tar to zó in téz mé nyek ku ta tá si te vé keny sé gét.

6.  §

A mi nisz ter az egy há zak, fe le ke ze tek, val lá si kö zös sé -
gek te vé keny sé gé vel kap cso la tos fe le lõs sé ge kö ré ben

a) el lát ja az egy há zak kal való kap cso lat tar tás ból adó dó 
ál la mi fel ada to kat, va la mint azok kor mány za ti koordiná -
cióját,

b) el lát ja az egy há zak mû kö dé sé vel kap cso lat ban a volt 
egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek ren de zé sé rõl
 szóló tör vény ben, va la mint az egy há zak hit éle ti és köz cé lú 
te vé keny sé gé nek anya gi fel té te le i rõl  szóló tör vény ben
szá má ra meg ha tá ro zott fel ada to kat.

7.  §

(1) A mi nisz ter a kul tú rá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben
 felel az új kul tu rá lis ér té kek, kez de mé nye zé sek lét re ho zá -
sá val, a nem ze ti és egye te mes tár gyi és szel lem i kul tu rá lis
örök ség és ér ték (a továb biak ban együtt: kul tu rá lis örök -
ség) meg óvá sá val, tu do má nyos fel tá rá sá val és köz kinccsé
té te lé vel, va la mint a mû vé sze ti al ko tó mun ka és elõ adó
 tevékenység ál la mi tá mo ga tá sá val kap cso la tos és a saj tó -
igaz ga tás sal, az au di o vi zu á lis kér dé sek kel, va la mint a
szer zõi és szom szé dos jo gok kal össze füg gõ ál la mi fel ada -
tok el lá tá sá ért.

(2) A mi nisz ter a tár sa da lom tár gyi és szel lem i kultu -
rális ér té ke i ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) el lát ja a mû vé sze ti, mu ze á lis, a könyv tá ri, a le vél tá ri, 
a köz mû ve lõ dé si, va la mint a kul tu rá lis örök ség ele me i vel
kap cso la tos te vé keny ség ága za ti irá nyí tá sát,

b) gon dos ko dik a kul tu rá lis örök sé gi ér té kek szám ba -
vé te lé rõl, nyil ván tar tá sá ról és a kul tu rá lis örök ség vé del -
mét szol gá ló tu do má nyos fel ada tok el lá tá sá ról,

c) gon dos ko dik a kul tu rá lis örök ség gel kap cso la tos
köz mû ve lõ dé si fel ada tok meg szer ve zé sé rõl,

d) gon dos ko dik a ma gyar nyelv és kul tú ra meg õr zé se,
ter jesz té se és meg is mer te té se, va la mint ku ta tá sa és okta -
tása te rén je lent ke zõ fel ada tok vég re haj tá sá ról,

e) ren del ke zé si jo got gya ko rol a Nem ze ti Kul tu rá lis
Alap fe lett,

f) dönt a mû em lé ki ér té kek, il let ve ré gé sze ti le lõ he lyek
vé det té nyil vá ní tá sá ról, il le tõ leg an nak meg szün te té sé rõl,

g) el lát ja – a kül ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve – a
kül föl di ma gyar kul tu rá lis in té ze tek szak mai irá nyí tá sát és
fel ügye le tét,

h) kul tu rá lis örök ség gel kap cso la tos fel ada ta i nak meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben kap cso la tot tart más ál la mok kor -
mány za ti szer ve i vel,

i) ko or di nál ja a nem zet kö zi kul tu rá lis szer ve ze tek ben
való ma gyar rész vé tel lel kap cso la tos kor mány fel ada to kat,

j) fe le lõs az eu ró pai in teg rá ci ó ból ere dõ kul tu rá lis fel -
ada tok vég re haj tá sá ért és az in teg rá ci ós szak mai kap cso la -
tok szer ve zé sé ért, irá nyí tá sá ért,

k) elõ moz dít ja a ma gyar tör té ne ti, mû vé sze ti és mû ve -
lõ dés tör té ne ti ér té kek kül föl di meg is mer te té sét,

l) se gít sé get nyújt a ma gyar kul tu rá lis örök ség kül föl -
dön ta lál ha tó em lé ke i nek és ér té ke i nek fel tá rá sá ban, va la -
mint meg õr zé sé ben.
 (3) A mi nisz ter részt vesz az au di o vi zu á lis kér dé sek kel
kap cso la tos kor mány za ti po li ti ka ki ala kí tá sá ban.
 (4) A mi nisz ter saj tó igaz ga tá si fel ada tai kö ré ben dönt
az idõ sza ki la pok nyil ván tar tás ba vé te lé rõl.
 (5) A mi nisz ter

a) nyil ván tar tást ve zet a szer zõi és szom szé dos jo gok
kö zös ke ze lé sét vég zõ egye sü le tek rõl, to váb bá fel ügye le -
tet gya ko rol e szer ve ze tek fe lett,

b) együtt mû kö dik az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter rel és a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ké vel a szer zõi
jog gal kap cso la tos jog sza bá lyok, va la mint nem zet kö zi
szer zõi jogi egyez mé nyek elõ ké szí té sé ben.
 (6) A mi nisz ter a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel kap -
cso la tos fe le lõs sé ge kö ré ben – a kül ügy mi nisz ter rel, va la -
mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel együtt mû köd -
ve – részt vesz a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kul tú rá já -
nak ápo lá sá val kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá tá sá ban,
ide ért ve a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ nem ze ti és
 etnikai ki sebb sé gek, és az anya or szá gok kö zöt ti kul tu rá lis
kap cso la tok fenn tar tá sát.
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8.  §

(1) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a kül föl di
kul tu rá lis in té ze tek rõl  szóló 11/2000. (II. 8.) Korm. ren -
delet

a) 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az In té zet irá nyí tá sát az ok ta tá si és kul tu rá lis
 miniszter (a továb biak ban: mi nisz ter) – a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak vo nat ko zá sá ban a kül ügy mi nisz ter rel
együtt mû köd ve – az e fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szer -
ve zet, az Igaz ga tó ság út ján lát ja el. Az In té zet ál ta lá nos
dip lo má ci ai irá nyí tá sát a Kül ügy mi nisz té ri um lát ja el.”,

b) 10.  §-a (4) be kez dé sé nek a „nem ze ti kul tu rá lis örök -
ség mi nisz te re”, va la mint a 10.  §-a (6) be kez dé sé nek a
„Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma közigaz -
gatási ál lam tit ká rá nak” szö veg ré sze he lyé be a „mi nisz ter”
szö veg rész lép,

c) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a „Nem ze ti Kul tu rá lis Örök -
ség Mi nisz té ri u ma” szö veg ré sze he lyé be az „Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um” szö veg rész, 12.  §-a (4) be kez dé -
sé nek a „Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma” szö -
veg ré sze he lyé be a „Mi nisz té ri um” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
168/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) a Kor mány

a) he lyi ön kor mány za to kért,
b) sport po li ti ká ért,
c) ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért,
d) köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért,
e) te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért,
f) a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért,
g) épí tés ügyért,
h) tu riz mu sért,

i) a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért (a továb -
biak ban együtt: la kás ügy),

j) vá lasz tó jo gi és nép sza va zá si sza bá lyo zá sért,
k) vá lasz tá sok és nép sza va zá sok le bo nyo lí tá sá ért,
l) köz igaz ga tás-szer ve zé sért

fe le lõs tag ja.

2.  §

A mi nisz ter az e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra;
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it, köz re mû kö dik az e ren de let ben meg ha tá ro zott
 hatásköröket érin tõ, más tár ca fõ fe le lõs sé gé be tar to zó kor -
mány za ti kon cep ci ók, dön té sek ki dol go zá sá ban;

c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -
za ta it;

d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki;
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca-meg ál la po dá so kat;

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben;

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon való kép vi se le té rõl;

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban;

i) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl;

j) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv el ké szí té sé -
ben és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ben;

k) gon dos ko dik a tu laj do no si (va gyon ke ze lõi, ala pí tói)
jog gya kor lás kö ré ben je lent ke zõ te en dõk el lá tá sá ról, a
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban rész le te zet tek
 szerint.

3.  §

A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért, a sportpoliti -
káért, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért, az épí tés ügyért, a 
la kás ügyért, a tu riz mu sért, a te rü let fej lesz té sért és te rü let -
ren de zé sért, a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé -
sért, to váb bá a köz igaz ga tás-szer ve zé sért való fe le lõs sé ge
kö ré ben gon dos ko dik az ok ta tá si és to vább kép zé si fel ada -
tok, to váb bá a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott szak -
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képesítések, szak ma gya kor lá si te vé keny sé gek te kin te té -
ben a ha tás kö ré be utalt fel ada tok el lá tá sá ról, biz to sít ja a
kép zé sek össz hang ját a kor mány za ti ter vek kel, prog ra -
mok kal, to váb bá részt vesz a fel adat- és ha tás kö ré be tar -
tozó szak te rü le te ket érin tõ kép zé si, szak kép zé si cé lok
meg ha tá ro zá sá ban.

4.  §

A mi nisz ter
a) a he lyi ön kor mány za to kért való fe le lõs sé ge kö ré ben

elõ ké szí ti kü lö nö sen
aa) a he lyi ön kor mány za tok ról;
ab) a pol gár mes ter, a fõ pol gár mes ter, a me gyei köz -

gyû lés el nö ke (a továb biak ban együtt: pol gár mes ter),
 továbbá – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt mû köd ve – a jegy zõ, a fõ jegy zõ (a továb biak ban
együtt: jegy zõ) jog ál lá sá ról;

ac) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá ról;
ad) a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról;
ae) a he lyi ön kor mány za tok köz pon ti és de cent ra li zált

fej lesz té si, va la mint vis ma i or tá mo ga tá sá ról;
af) a he lyi ön kor mány za ti tu laj don ról, il let ve va gyon -

gaz dál ko dás ról;
ag) a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé sé rõl;
b) a sport po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti 

kü lö nö sen a sport ról és az egyes sport célú in gat la nok
 tulajdoni hely ze té nek ren de zé sé rõl;

c) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért való fe le lõs sé ge
ke re té ben fe le l a pol gá ri vé de le mért és a tûz el le ni vé de ke -
zé sért, e kör ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

ca) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés egy sé ges irá nyí tá si
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl;

cb) a pol gá ri vé de lem fel ada ta i ról, szer ve ze té rõl, mû -
kö dé sé rõl, az ál lam pol gá rok és szer ve ze tek pol gá ri vé del -
mi kö te le zett sé gé rõl;

cc) a tûz el le ni vé de ke zés sel kap cso la tos fel ada tok ról;
cd) az ipar i bal ese tek meg elõ zé sé rõl és el há rí tá sá ról,

va la mint az or szág ha tá ron túli ha tás sal járó ipar i bal ese tek
nem zet kö zi ér te sí té si és köl csö nös se gít ség nyúj tá si rend -
sze ré rõl;

ce) az inf ra struk tú ra kri ti kus ele me i vel kap cso la tos fel -
ada tok ról;

d) a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért való
fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti a köz ira tok ke ze lé sé rõl;

e) a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért való fe le -
lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

ea) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl;
eb) az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl, a Ba la ton

Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé rõl, va la mint
a Bu da pes ti Agg lo me rá ció Te rü let ren de zé si Ter vé rõl;

ec) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü let fej lesz -
tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la tos fel ada ta i ról;

ed) a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról;

ee) a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók ról, prog ra mok ról és
a te rü let ren de zé si ter vek rõl;

ef) a vál lal ko zá si öve ze tek rõl;
eg) a te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok mû -

kö dé sé rõl;
eh) a te rü let fej lesz tés in téz mé nyei tör vényességi fel -

ügye le té rõl;
ei) a te rü let fej lesz tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la -

tos in for má ci ós rend szer rõl, adat szol gál ta tás rend jé rõl;
ej) a te rü let fej lesz tést szol gá ló for rá sok ról;
ek) a te rü let ren de zés szak mai kö ve tel mé nye i rõl;
el) a cím zett és cél tá mo ga tá sok ról;
em) a kis tér sé gi meg bí zot tak ról;
f) a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért való

fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen
fa) a te le pü lés fej lesz tés rõl és te le pü lés ren de zés rõl;
fb) a te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ók ról, prog ra mok ról

és a te le pü lés ren de zé si ter vek rõl;
fc) a te le pü lés fej lesz tés sel és te le pü lés ren de zés sel kap -

cso la tos in for má ci ós rend szer rõl, adat szol gál ta tás rend -
jérõl;

fd) a te le pü lés fej lesz tést szol gá ló for rá sok ról;
fe) a te le pü lés ren de zés szak mai kö ve tel mé nye i rõl;
ff) a te le pü lés ter ve zés rõl;
fg) a te le pü lés üze mel te tés rõl;
fh) egyes he lyi köz szol gál ta tá sok el lá tá sá ról (temet -

kezés, ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás);
fi) a hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek rõl;
g) az épí tés ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti

kü lö nö sen
ga) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl;
gb) épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada tok -

ról;
gc) az épít mé nyek rõl és épí té si te vé keny ség rõl;
gd) a te rü le ti és fõ épí té szi te vé keny ség rõl;
ge) az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zés rõl, terv pá lyá zat ról;
gf) az épí té si mû sza ki el len õri te vé keny ség rõl;
gg) az élet vé del mi és ket tõs ren del te té sû lé te sít mé -

nyek rõl;
h) a tu riz mu sért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti

 különösen
ha) a tu riz mus ról;
hb) az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl;
hc) az uta zá si és uta zást köz ve tí tõ szer zõ dés rõl;
hd) a fa lu si és ag ro tu riz mus ról;
i) a la kás ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti

 különösen
ia) a la kás ügy rõl;
ib) a tár sas ház ról, la kás szö vet ke zet rõl, la ká sok ról;
ic) az ál la mi la kás célú tá mo ga tá sok ról;
j) a vá lasz tó jo gi és nép sza va zá si sza bá lyo zá sért való

fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen
ja) az or szág gyû lé si és a he lyi ön kor mány za ti kép vi se -

lõk és pol gár mes te rek, a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi -
se lõk, va la mint az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk vá lasz tá -
sá ról;
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jb) az or szá gos és he lyi nép sza va zás ról;
jc) a vá lasz tá si el já rás ról;
k) a köz igaz ga tás-szer ve zé sért való fe le lõs ség kö ré ben

elõ ké szí ti a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

5.  §

(1) A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben

a) mû köd te ti a Duna Pa lo ta és Ki adót,
b) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si hi va ta lok – mint a

Kor mány te rü le ti szer vei – irá nyí tá sá ban.

(2) A mi nisz ter a sport po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) irá nyít ja
aa) a Test ne ve lé si és Sport mú ze u mot,
ab) a Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si In té ze tet,
ac) a Nem ze ti Sport köz pon to kat;
b) biz to sít ja a Nem ze ti Sport ta nács mû kö dé sét.

(3) A mi nisz ter a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért való
fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga -
tó sá got;

b) mû köd te ti
ba) az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szert,
bb) a Nem ze ti Hely zet ér té ke lõ Köz pon tot;
c) fel ügye li a Nem zet kö zi Ra di o ló gi ai Adat cse re Köz -

pon tot.

(4) A mi nisz ter a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé -
sért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va talt;
b) mû köd te ti
ba) a Ma gyar or szá gi Ré gi ók Brüssze li Iro dá ját,
bb) az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Ta ná csot.

(5) A mi nisz ter a tu riz mu sért való fe le lõs sé ge kö ré ben
mû köd te ti a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá go kat és
az Or szá gos Ide gen for gal mi Bi zott sá got.

(6) A mi nisz ter az épí tés ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben 
tör vényességi fel ügye le tet gya ko rol a Ma gyar Mér nö ki
Ka ma ra és a Ma gyar Épí tész Ka ma ra fe lett.

6.  §

(1) A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben

a) kez de mé nye zi a Kor mány nál az Al kot mánnyal
 ellentétesen mû kö dõ he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes -
tü let fel osz la tá sát;

b) kez de mé nye zi a Kor mány nál az Al kot mánnyal
 ellentétesen mû kö dõ ki sebb sé gi ön kor mány za ti tes tü let

fel osz la tá sát a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel együtt -
mû köd ve;

c) elõ ké szí ti az or szág te rü le té nek köz igaz ga tá si ta go -
zó dá sá val, illetõ leg a te rü let szer ve zés sel kap cso la tos, az
Or szág gyû lés és a köz tár sa sá gi el nök ha tás kö ré be tar to zó
dön té se ket;

d) ki ala kít ja az ön kor mány za ti ér dek szö vet sé gek kel
való kap cso lat tar tás és egyez te tés rend jét, biz to sít ja a fe le -
lõs sé gi kö ré be tar to zó ön kor mány za ti fel ada tok egyez te té -
sét, össze han go lá sát;

e) az ön kor mány za ti ér dek szö vet sé gek ja vas la tá nak
 kikérését köve tõen ki je lö li az Eu ró pa Ta nács He lyi és
 Regionális Ön kor mány za tok Kong resszu sa ma gyar de le -
gá ci ó já nak tag ja it;

f) össze han gol ja a pol gár mes ter, a jegy zõ, a képvi -
selõ-testület hi va ta lá nak ügy in té zõ je ál tal el lá tott, az
 államigazgatási fel ada tok el len õr zé sé re irá nyu ló te vé -
keny sé get;

g) el lát ja a he lyi ön kor mány za tok tör vényességi el len -
õr zé sé nek szak mai irá nyí tá sát;

h) el lát ja a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tör vényességi
el len õr zé se szak mai irá nyí tá sát a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter rel együtt mû köd ve;

i) köz re mû kö dik – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 96.  § c) pont já ban meg ha tá ro -
zott – fe le lõs sé gi kö ré ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter a köz te rü let-fel ügye let tel kap cso la tos sza bá lyo -
zá si fel ada tai el lá tá sá ban, va la mint gon dos ko dik a köz te -
rü let-fel ügye let tel kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok el lá -
tá sá ról.

(2) A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért való fe le lõs -
sé ge ke re té ben, a he lyi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá val
kap cso la tos fel adat kör ében

a) el lát ja – a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen – a köz -
pon ti költ ség ve tés elõ ké szí té sé bõl és vég re haj tá sá ból,
 valamint a zár szám adás ból adó dó, he lyi ön kor mány za to -
kat és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za to kat érin tõ kor -
mány za ti te en dõ ket, és szer ve zi az azok meg ala po zá sá hoz
szük sé ges in for má ció szol gál ta tást;

b) össze han gol ja a he lyi ön kor mány za tok és a he lyi
 kisebbségi ön kor mány za tok mû kö dé sé vel össze füg gõ fej -
lesz tés, ter ve zés és gaz dál ko dás kor mány za ti fel ada ta it;

c) részt vesz a he lyi ön kor mány za tok és a he lyi ki sebb -
sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sa pénz ügyi sza bá lyo zá -
sá nak ki dol go zá sá ban, a fel ada tok vég re haj tá sá nak szer -
ve zé sé ben;

d) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za to kat meg il le tõ
nor ma tív költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok ra és tá mo ga tá sok -
ra, va la mint a köz pon ti adók ból ré sze se dés mér té ké re és az 
el osz tás mód já ra vo nat ko zó ja vas la tok elõ ké szí té sé ben;

e) elõ se gí ti az ön kor mány za ti fi nan szí ro zá si rend szer
to vább fej lesz té sét, kü lö nös te kin tet tel a tár sult fel adat el -
lát ás, így a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ösz tön zé sé re;

f) össze han gol ja – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 96.  § c) pont já ban meg ha tá ro -
zott – fe le lõs sé gi kö ré ben az ön kor mány za ti kö te le zõ fel -
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ada tok dif fe ren ci ált te le pí té sé vel össze füg gõ ága za ti dön -
té se ket, va la mint köz re mû kö dik a pénz ügy mi nisz ter ez zel
össze füg gõ fi nan szí ro zá si fel ada tai el lá tá sá ban;

g) elõ se gí ti, hogy a he lyi ön kor mány za tok si ke re sen
ve hes sék igény be az euró pai uni ós tá mo ga tá so kat;

h) mû köd te ti a he lyi ön kor mány za ti va gyon ka tasz tert;
i) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok tu laj do nát,

va gyo ni hely ze tét érin tõ ál la mi dön té sek elõ ké szí té sé ben;
j) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok és in téz mé -

nye ik szám vi te li, to váb bá az ál lam ház tar tá si mér leg rend -
szer be il lesz ke dõ pénz ügyi in for má ci ós rend sze ré nek ki -
dol go zá sá ban, mû köd te té sé ben;

k) részt vesz a he lyi ön kor mány za tok kö te le zõ fel adat-
és ha tás kö ré nek el lá tá sá hoz szük sé ges anya gi fel té te lek
vizs gá la tá ban;

l) köz re mû kö dik az ága za ti és tér sé gi fej lesz té si prog -
ra mok he lyi ön kor mány za to kat érin tõ ré szé nek ki dol go zá -
sá ban;

m) gon dos ko dik a köz pon ti költ ség ve tés nek a tár ca
 fejezetében meg ha tá ro zott ön kor mány za ti fej lesz té si és
vis ma i or tá mo ga tá sok fi nan szí ro zá sá ról, el szá mo lá si
rend jé rõl, va la mint az ezt elõ se gí tõ in for má ci ós rend szer
mû köd te té sé rõl.

(3) A mi nisz ter a köz igaz ga tás-szer ve zé sért való fe le -
lõs sé ge kö ré ben, a Kor mány te rü le ti szer ve i vel kap cso la -
tos fel adat kör ében

a) szak mai irá nyí tást gya ko rol a köz igaz ga tá si hi va tal
ve ze tõ jé nek a de kon cent rált szer vek te kin te té ben gya ko -
rolt el len õr zé si te vé keny sé ge fe lett;

b) el len õr zi a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé sét;
c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel

együtt mû köd ve, a köz igaz ga tá si hi va ta lok út ján össze han -
gol ja a több ága za tot érin tõ, köz igaz ga tás sal kap cso la tos
kor mány za ti fel ada tok te rü le ti vég re haj tá sát;

d) gon dos ko dik a több me gyét érin tõ, il let ve a fõ vá ros
köz igaz ga tá si ha tá rán túl ter je dõ te rü le ti ko or di ná ci ós fel -
ada tok el lá tá sá ról;

e) elõ ké szí ti a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos
sza bá lya it, gon dos ko dik az ál ta lá nos el já rás jo gi sza bá lyo -
zás ha tá lyo su lá sá nak vizs gá la tá ról;

f) ja vas la tot ké szít – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter rel együtt mû köd ve – a kis tér sé gi és re gi o ná lis
köz igaz ga tá si in téz mény rend szer át ala kí tá sá ra;

g) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve ki ala kít ja
és mû köd te ti az egy sé ges köz igaz ga tá si ha tó sá gi sta tisz ti -
kai rend szert.

7.  §

(1) A mi nisz ter a sport po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) ja vas la tot tesz a Kor mány ré szé re a sport tal kap cso -

la tos kor mány za ti kon cep ci ók ra, prog ra mok ra, össze han -
gol ja az érin tett mi nisz te rek sport tal kap cso la tos te vé keny -
sé gét;

b) köz re mû kö dik az ak tív, moz gás gaz dag sza bad idõ -
töl tés sel, az egész ség meg õr zés sel és -fej lesz tés sel, va la -
mint az egész ség ügy te rü le tén a meg elõ zés sel össze füg gõ
ál la mi fel ada tok vég re haj tá sá ban;

c) se gí ti az ön kor mány za tok sport tal kap cso la tos,
sport igaz ga tá si és sport szer ve zé si fel ada ta i nak meg va ló -
su lá sát, vég re haj tá sát;

d) ál la mi, ön kor mány za ti és vál lal ko zói for rá sok be vo -
ná sá val gon dos ko dik a sport lé te sít mé nyek kel (sport in gat -
la nok kal) kap cso la tos fej lesz té si és re konst ruk ci ós prog ra -
mok ról;

e) az or szá gos sport ági szak szö vet sé gek kel, or szá gos
sport ági szö vet sé gek kel, va la mint az e cél ra lét re ho zott
 intézményeivel együtt mû köd ve gon dos ko dik sport ág fej -
lesz té si és mû hely tá mo ga tá si prog ra mok ki dol go zá sá ról és 
meg va ló sí tá sá ról, az után pót lás-ne ve lés tá mo ga tá sá ról, a
nem ze ti vá lo ga tot tak fel ké szü lé sé nek tá mo ga tá sá ról, a
 fogyatékosok sport já val össze füg gõ ál la mi fel ada tok el lá -
tá sá ról, va la mint az ille té kes mi nisz te rek kel együtt mû kö -
dés ben – az esély egyen lõ ség biz to sí tá sá ra is fi gye lem -
mel – kon cep ci ó kat al kot a sza bad idõ-, a gyer mek- és if jú -
sá gi sport nak, a nõk és csa lá dok sport já nak, a fo gya té ko -
sok sport já nak, az idõ sek (se ni o rok) sport já nak a hát rá -
nyos hely ze tû tár sa dal mi cso por tok sport já nak, a köz- és
fel sõ ok ta tás sport já nak fej lesz té sé re, tá mo ga tá sá ra;

f) kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a ci vil sport igaz -
ga tás szer ve ze te i vel, va la mint a sport te rü le tén mû kö dõ
egyéb ér dek kép vi se le ti szer vek kel;

g) a ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek ben a köz ok ta tá si
tör vény ál tal sza bá lyo zott fi zi kai ál la pot fel mé rés ki vé te lé -
vel össze han gol ja, ille tõ leg fel adat- és ha tás kö ré ben mû -
köd te ti a la kos ság – el sõ sor ban a gyer me kek és a fi a ta lok – 
fi zi kai ál la po tá nak sport célú fel mé ré sét és ér té ke lé sét
szol gá ló mérõ, ér té ke lõ, sta tisz ti kai és in for má ci ós rend -
szert.

(2) A mi nisz ter a sport tal kap cso la tos fel ada ta i nak el lá -
tá sa so rán az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû kö dik:

a) a la kos ság egész sé gi ál la po tá nak meg õr zé sé vel, a
sport egész ség ügyi rend szer és a sport or vo si há ló zat mû -
köd te té sé vel és fej lesz té sé vel, va la mint a nép egész ség ügyi 
prog ram meg va ló sí tá sá val;

b) a til tott tel je sít mény fo ko zó sze rek el le ni küz de lem -
mel;

c) a sport ne ve lõ és in teg rá ló funk ci ó it ki hasz nál va,
 értékeit kép vi sel ve a ká ros szen ve dé lyek el le ni fel lé pés sel, 
ká ros szen ve dé lyek tõl men tes élet re ne ve lés sel;

d) a fel nõtt kép zés spor tot érin tõ sza bá lyo zá sá val,
 továbbá a fo gya té kos sze mé lyek tár sa dal mi élet ben való
rész vé te lét elõ se gí tõ tá mo ga tá sok és szol gál ta tá sok meg -
te rem té sé vel, a sza bad idõ hasz nos el töl té sét szol gá ló
prog ra mok meg va ló sí tá sá val, a tel je sít mé nyen ala pu ló
sport te vé keny ség tár sa dal mi el is me ré sé nek támogatá -
sával;

e) a sport hu li ga niz mus el le ni küz de lem mel, va la mint
a sport ren dez vé nyek biz ton sá gos le bo nyo lí tá sá val;
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f) az ok ta tá si rend szer ben fo lyó test ne ve lés fel ada ta i -
nak meg ha tá ro zá sá val, a szak kép zés spor tot érin tõ sza bá -
lyo zá sá val, a test kul tu rá lis fel sõ fo kú kép zé sek ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sá val, va la mint a köz- és a
fel sõ ok ta tás ban részt ve võk egész sé ges élet mód ja és sza -
bad idõ spor to lá sa fel té te le i nek ki ala kí tá sá val;

g) a sport esz köz rend sze rén ke resz tül a tár sa da lom
meg újí tá sá nak se gít sé gé vel, a kö zös sé gi ko hé zió fej lesz té -
sé vel
össze füg gõ kor mány za ti te en dõk el lá tá sá ban.

8.  §

A mi nisz ter a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés sel kap cso -
la tos fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja a pol gá ri vé de lem mel össze füg gõ ha tó sá gi
te vé keny sé get, el lát ja a pol gá ri vé de lem szer ve zet- és te -
vé keny ség irá nyí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

b) elõ ké szí ti a tûz el le ni vé de ke zés ál la mi és ön kor -
mány za ti fel ada tá val, szer ve ze té vel, mû kö dé sé vel össze -
füg gõ jogi sza bá lyo zást, ki ala kít ja a tûz el le ni vé de ke zés
szak mai sza bá lya it, és gon dos ko dik azok ér vé nye sí té sé rõl, 
el lát ja a tûz el le ni vé de ke zés szer ve zet- és te vé keny ség irá -
nyí tá sá val kap cso la tos jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
ada to kat;

c) szak irá nyí tást és szak mai fel ügye le tet gya ko rol az
ön kor mány za tok és a gaz dál ko dó szer ve ze tek tûz vé del mi
te vé keny sé ge fe lett;

d) elõ ké szí ti – az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal fõ -
igaz ga tó já val együtt mû köd ve – a nuk le á ris bal eset-el há rí -
tá si nem ze ti po li ti kát érin tõ kor mány za ti dön té se ket, és
ko or di nál ja a kor mány za ti szer vek nuk le á ris bal eset-el há -
rí tás sal kap cso la tos fel ké szü lé sé nek fel ada ta it;

e) biz to sít ja a RODOS va lós ide jû nuk le á ris baleset-
 elhárítási dön tés tá mo ga tó rend szer, va la mint a Nemzet -
közi Ra di o ló gi ai Adat cse re Köz pont mû kö dé si fel té te le it,
kap cso la tot tart az eu ró pai adat cse re köz pon tok kal;

f) el lát ja a NATO Fel sõ szin tû Pol gá ri Ve szély hely zet
Ter ve zé si Bi zott sá gá nak (SCEPC) szer ve i vel való kap cso -
lat tar tást;

g) el lát ja a pol gá ri ve szély hely ze ti ter ve zés sel össze -
füg gõ fel ada to kat;

h) el lát ja a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság el nö ki 
te en dõ it;

i) köz re mû kö dik a rend vé del mi szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyá nak szol gá la ti jog vi szo nyá val és tár sa da lom biz to sí -
tá si el lá tá sá val kap cso la tos jogi sza bá lyo zás elõ ké szí té sé -
ben;

j) köz re mû kö dik a pol gár mes te rek, jegy zõk ka taszt ró fa -
vé del mi fel ké szí té sé nek szer ve zé sé ben,

k) ko or di nál ja a kri ti kus inf ra struk tú rá val kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sát;

l) irá nyít ja és fel ügye li a ka taszt ró fa vé del mi és tûz vé -
del mi szak mai kép zés és to vább kép zés rend sze rét és szer -
ve it;

m) köz re mû kö dik a pol gá ri vál ság-, ka taszt ró fa- és
 veszélyhelyzeti irá nyí tá si rend szer to vább fej lesz té sé ben;

n) irá nyít ja a vé del mi igaz ga tás – fel adat- és hatáskö -
rébe tar to zó – egyes fel ada ta i nak el lá tá sá ban részt ve võ
szer vek ér te sí té sé vel össze füg gõ te vé keny sé ge ket.

9.  §

(1) A mi nisz ter a mi nõ sí tett ira tok ki vé te lé vel a köz ira -
tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért való fe le lõs sé ge
 körében

a) el len õr zi az irat ke ze lé si sza bály zat ban fog lal tak
vég re haj tá sát a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél;

b) jó vá hagy ja a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral egyet ér -
tés ben a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek egye di irat ke ze -
lé si sza bály za ta it, va la mint az ál ta luk ké szí tett egy sé ges
irat ke ze lé si sza bály za tok, to váb bá irat tá ri min ta ter vek ki -
adá sa kor – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel kö zö sen –
egyet ér té si jo got gya ko rol;

c) éven te ér té ke li, a köz le vél tá rak el len õr zé si ta pasz ta -
la ta it is fel hasz nál va, a köz fel ada to kat el lá tó szer vek irat -
ke ze lé sé nek hely ze tét, az elekt ro ni kus irat ke ze lés re tör -
ténõ át té rés ta pasz ta la ta it;

d) részt vesz az irat ke ze lé sért fe le lõs és az irat ke ze lést
vég zõ sze mé lyek szak mai kép zé sé vel, to vább kép zé sé vel
kap cso la tos kon cep ci ók ki dol go zá sá ban;

e) éven te rész le tes szak mai tá jé koz ta tót ké szít a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek ré szé re, az in ter ne ten a nyil vá nos ság
ré szé re fo lya ma tos tá jé koz ta tást nyújt az egy sé ges irat ke -
ze lés gya kor la ti vég re haj tá sá nak ta pasz ta la ta i ról;

f) az elekt ro ni kus irat ke ze lés fo ko za tos be ve ze té sé hez
szük sé ges in for ma ti kai fel té tel rend szer meg te rem té se
 érdekében

fa) fo lya ma to san gyûj ti, rend sze re zi és elem zi a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek in for ma ti kai fel té tel -
rend sze ré re, inf ra struk tú rá já ra vo nat ko zó ada to kat;

fb) ko or di nál ja a Kor mány ál tal meg je lölt stra té gi ai
 célok és a ren del ke zés re álló anya gi erõ for rá sok figye -
lembe véte lével, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel,
va la mint – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt mû köd ve – a te rü le ti és he lyi ál lam igaz ga tá si szer -
vek, a pol gár mes te ri hi va ta lok és a köz le vél tá rak irat ke ze -
lé se, in for ma ti kai fel té tel rend sze ré nek, inf ra struk tú rá já -
nak meg te rem té sé re irá nyu ló fej lesz té si ter vek elkészí -
tését,

fc) ja vas la to kat dol go z ki a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter rel együtt mû köd ve az fb) pont ban nem
sze rep lõ köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé se in for ma -
ti kai fel té tel rend sze ré nek fej lesz té sé re.

(2) A mi nisz ter a mi nõ sí tett ira tok ki vé te lé vel a jó vá ha -
gyott fej lesz té si ter vek, va la mint az irat ke ze lés hez fû zõ dõ
szak mai, ügy vi te li és le vél tá ri ér de kek együt tes figye -
lembe véte lével

a) kez de mé nye zi az irat ke ze lés hez al kal ma zan dó be -
me ne ti/ki me ne ti és kom mu ni ká ci ós adat for má tu mo kat
meg ha tá ro zó nem ze ti, il let ve nem zet kö zi leg el fo ga dott
szab vá nyok és aján lá sok ki vá lasz tá sát, adap tá lá sát;
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b) meg ha tá roz za, rend szer be fog lal ja és köz zé te szi
mind azo kat az irat ke ze lés hez szük sé ges kí sé rõ ada to kat
(me ta ada to kat), ame lyek az irat ke ze lés so rán ke let kez nek,
meg ha tá roz za ezek egy sé ges el ne ve zé sét, le het sé ges adat -
tar tal mát, meg en ge dett for rá sa it, le írá suk mód ját és azt
 folyamatosan kar ban tart ja;

c) fi gye lem mel kí sé ri az irat ke ze lé si in for ma ti kai rend -
sze rek és esz kö zök al kal maz ha tó sá gát, azok ta nú sí tá sá val
kap cso la tos kö ve tel mé nye ket, elem zé se ket vé gez tet, a
sza bá lyo zás ban fo lya ma to san kö ve ti a tech no ló gi ai fej lõ -
dés adta le he tõ sé ge ket, és gon dos ko dik a ta nú sí tás kö ve -
tel mé nye i nek fo lya ma tos kor sze rû sí té sé rõl;

d) rész le tes aján lá so kat fo gal maz meg az irat ke ze lé si
rend sze rek re vo nat ko zó an a köz igaz ga tás ban hasz nál ha tó
kom mu ni ká ci ós kö ve tel mé nyek re, a ha gyo má nyos és
elekt ro ni kus irat ke ze lés ben hasz nál ha tó for má tu mok ra,
anya gok ra és ezek mi nõ sé gi elõ írásaira vo nat ko zó an;

e) rész le tes aján lá so kat fo gal maz meg a mi nisz té ri u -
mok irat tá ri ter ve i nek egy sé ge sí té se ér de ké ben.

10.  §

A mi nisz ter a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért
való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra -
mok, to váb bá te rü let ren de zé si ter vek rend sze ré nek ki ala -
kí tá sát, mû kö dé sét;

b) elõ ké szí ti az or szág te rü le ti fo lya ma ta i nak ala ku lá -
sá ról és a te rü let fej lesz té si po li ti ka ér vé nye sü lé sé rõl  szóló
or szág gyû lé si be szá mo lót;

c) ki dol goz za a te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok és a
 decentralizáció irány el ve it, a ked vez mé nye zett tér sé gek
be so ro lá sá nak fel té tel rend sze rét, a te rü let fej lesz tést szol -
gá ló pénz ügyi esz kö zök fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it,
 javaslatot tesz a te rü let fej lesz tést szol gá ló köz pon ti és tér -
sé gi pénz esz kö zök ará nyá ra;

d) ki dol goz za a vál lal ko zá si öve ze tek lét re ho zá sá nak
és mû kö dé sé nek sza bá lya it, ja vas la tot tesz vál lal ko zá si
öve ze tek ki je lö lé sé re;

e) köz re mû kö dik a re gi o ná lis és me gyei te rü let fej lesz -
té si ta ná csok mun ká já ban, el lát ja az Or szá gos Te rü let fej -
lesz té si Ta nács ban való rész vé tel lel és a Ta nács mû kö dé -
sé vel kap cso la tos fel ada to kat, össze han gol ja a köz pon ti
köz igaz ga tá si szer vek te rü let fej lesz tés sel össze füg gõ
 tevékenységét, biz to sít ja a te rü let fej lesz tés ága za ti és te rü -
le ti sze rep lõi kö zöt ti ko or di ná ci ót;

f) az or szá gos, a ki emelt tér sé gi és a me gyei te rü let ren -
de zé si ter vek össz hang já nak meg te rem té se ér de ké ben
szak mai szem pont ból ál lást fog lal a me gyei te rü let ren de -
zé si ter vek rõl;

g) se gí ti a te rü let- és re gi o ná lis fej lesz tést érin tõ ku ta tá -
si elem zõ te vé keny sé get, e kör ben együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá so kat köt, tá mo gat ja a ku ta tá si-fej lesz té si fel ada tok
el lá tá sát;

h) ki ala kít ja és mû köd te ti a te rü let- és re gi o ná lis fej -
lesz tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la tos in for má ci ós és 
adat szol gál ta tá si rend szert;

i) szak mai irá nyí tást gya ko rol a te rü le ti fõ épí té szek
 területfejlesztéssel, va la mint te rü let ren de zés sel össze -
függõ fel ada ta i nak el lá tá sa fe lett, kü lö nös te kin tet tel
 államigazgatási szerv ként vég zett ha tó sá gi fel ada ta ik ra,
to váb bá el lát ja a má sod fo kú te rü let ren de zé si ha tó sá gi fel -
ada to kat, ko or di nál ja a Te rü le ti Fõ épí té szi Hi va ta lok te vé -
keny sé gét;

j) el lát ja a te rü let fej lesz té si ta ná csok tör vényességi fel -
ügye le té nek szak mai irá nyí tá sát;

k) ja vas la tot tesz a Kor mány kép vi se lõ jé re a Ba la ton
Fej lesz té si Ta nács ban, a Bu da pes ti Agg lo me rá ci ós Fej -
lesz té si Ta nács ban és a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok ban;

l) össze han gol ja a Ba la ton nal kap cso la tos össz kor -
mány za ti fel ada to kat, részt vesz a Ba la to ni Tár ca kö zi
 Bizottság te vé keny sé gé ben;

m) köz re mû kö dik a te rü le ti mar ke ting te vé keny ség
kor mány za ti fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

n) össze han gol ja a te rü let fej lesz té si cé lo kat és ön kor -
mány za ti fej lesz té se ket köz vet le nül szol gá ló ha zai pénz -
ügyi for rá sok pá lyá za ti rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá -
sát, gon dos ko dik a pá lyá za ti rend szer ki ala kí tá sá ról, elõ -
ké szí té sé rõl, és nyil ván tar tást ve zet a pá lyá za tok ról;

o) mû köd te ti a köz vet len te rü let- és a te rü le ti ön kor -
mány za ti fej lesz té si cé lo kat szol gá ló de cent ra li zált pá lyá -
za ti rend szert;

p) elem zi a tér sé gi fej lesz té si fo lya ma to kat, egy be ve ti
azo kat a gaz da ság po li ti kai és kör nye zet gaz da sá gi cé lok -
kal, gon dos ko dik az azok kal össze füg gõ kor mány za ti
 intézkedések ha tás vizs gá la ta i nak el ké szí té sé rõl;

q) elõ ké szí ti, ki dol goz za és mû köd te ti a te rü let fej lesz -
tés in téz mény-rend sze ré nek (re gi o ná lis, me gyei, kistér -
ségi) kor sze rû sí té sé vel és szak mai fel ügye le té vel kap cso -
la tos fel ada to kat;

r) ki dol goz za és meg va ló sít ja a te rü let fej lesz tés in téz -
mény-rend sze ré nek köz pon ti fi nan szí ro zá sát, to váb bá

s) fel ügye li és szak ma i lag irá nyít ja a kis tér sé gi há ló zat
mun ká ját;

t) ko or di nál ja a re gi o ná lis fej lesz té si és ha tár men ti
ope ra tív prog ra mok ter ve zé sét.

11.  §

A mi nisz ter a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé -
sért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint vég sõ szak mai 
vé le ményt ad a te le pü lé sek te le pü lés ren de zé si esz kö ze i rõl
azok meg ál la pí tá sa elõtt;

b) se gí ti a te le pü lés ren de zést érin tõ ku ta tá si elem zõ
 tevékenységet, tá mo gat ja a ku ta tás-fej lesz té si fel ada tok
el lá tá sát;
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c) szak irá nyí tást és szak mai fel ügye le tet gya ko rol a
 területi fõ épí té szek te le pü lés ren de zés sel össze füg gõ fel -
ada ta i nak el lá tá sa fe lett;

d) szak ma i lag irá nyít ja a köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze -
tõ i nek a te le pü lé si ön kor mány za tok te le pü lés ren de zé si
 tevékenysége fe let ti tör vény es sé gi el len õr zé sét;

e) ki ala kít ja és mû köd te ti a te le pü lés fej lesz tés sel és
 településrendezéssel kap cso la tos in for má ci ós és adat szol -
gál ta tá si rend szert;

f) köz re mû kö dik a te le pü lé si mar ke ting te vé keny ség
kor mány za ti fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

g) gon dos ko dik a föld ta ni ve szély hely zet meg elõ zé sé -
vel és el há rí tá sá val kap cso la tos pá lyá za ti rend szer mû köd -
te té sé rõl;

h) elem zi a te le pü lés fej lesz té si fo lya ma to kat, egybe -
veti azo kat a te rü let fej lesz té si, gaz da ság po li ti kai és kör -
nye zet gaz da sá gi cé lok kal, gon dos ko dik az azok kal össze -
füg gõ kor mány za ti in téz ke dé sek ha tás vizs gá la ta i nak el ké -
szí té sé rõl;

i) gon dos ko dik a te le pü lés üze mel te tés, il let ve kom mu -
ná lis el lá tás kö ré bõl egyes he lyi köz szol gál ta tá sok (te met -
ke zés, ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás) el lá tá sá nak
szak mai irá nyí tá sá ról és az el lá tás szak mai kö ve tel mé nyei
meg ha tá ro zá sá ról.

12.  §

A mi nisz ter az épí tés ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) ja vas la tot tesz az épí tés ügyi stra té gi ai kon cep ci ók és 

prog ra mok meg ala po zá sá ra, ér vé nye sí ti a Kor mány épí -
tés ügyi po li ti ká ját és kép vi se li azo kat a ci vil tár sa da lom -
mal, a szak mai és tár sa dal mi szer ve ze tek kel való kap cso -
lat tar tás so rán;

b) köz re mû kö dik az épí tés üggyel kap cso la tos or szá gos 
ku ta tá si-fej lesz té si, ne ve lé si, ok ta tá si, kép zé si kon cep ci ók 
ki dol go zá sá ban;

c) elõ se gí ti – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, va la -
mint a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter be vo ná sá -
val – az épí té sze ti kul tú ra meg õr zé sét, fenn tart ha tó fej lesz -
té sét és vé del mét, en nek ke re té ben or szá gos ku ta tá si, mû -
sza ki fej lesz té si, va la mint ok ta tá si-ne ve lé si prog ra mo kat
dol goz tat ki és mû köd tet;

d) egyet ér té si jo got gya ko rol az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter rel a ré gé sze ti le lõ he lyek vé det té nyil vá ní tá sa és
a vé dett ség meg szün te té se ügyé ben, to váb bá a Vi lág örök -
ség Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság mun ká já ban és a vi lág kul -
tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gé nek vé del mé rõl  szóló, az
Egye sült Nem ze tek Ok ta tá si, Tu do má nyos és Kul tu rá lis
Szer ve ze te Ál ta lá nos Kon fe ren ci á já nak ülés sza kán
 Párizsban, 1972. no vem ber 16-án el fo ga dott Egyez mény
vég re haj tá sá ban;

e) részt vesz az aka dály men tes épí tett kör nye zet ala kí -
tá sá val össze füg gõ fel ada tok meg va ló sí tá sá ban;

f) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si hi va ta lok épí tés fel -
ügye le ti és jog al kal ma zá si te vé keny sé gé nek ellenõrzé -
sében;

g) el lát ja a ha tás kö ré be utalt mi nõ ség ügyi, ter mék biz -
ton sá gi, ta nú sí tá si, mi nõ ség biz to sí tá si, ha tó sá gi felügye -
leti fel ada to kat, az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gá ra
 vonatkozó sza bá lyo zá si fel ada to kat, köz re mû kö dik a nem -
ze ti szab vá nyok ki dol go zá sá ban;

h) köz re mû kö dik a ki emel ke dõ épí té sze ti és ré gé sze ti
em lé kek or szá gos vé dett sé gû vé nyil vá ní tá sá ban, il let ve a
vé dett ség meg szün te té sé ben;

i) gon dos ko dik az épí tés ügy kö ré be tar to zó ha tó sá gi
nyil ván tar tá si rend szer ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl;

j) ja vas la tot tesz az ener gia- és anyag ta ka ré kos épí té si
hul la dé kot új ra hasz no sí tó kör nye zet ba rát épí tés fel ada ta i -
val össze füg gõ, az épü le tek ener gia el lá tá sá val, az épü let -
gé pé szet tel, épü let vil la mos ság gal kap cso la tos pá lyá za tok
tar tal má ra, to váb bá az épí tõ ipart, épí tõ anyag-ipart érin tõ
ál la mi tá mo ga tá sok, pá lyá za tok ki írá sá val, le bo nyo lí tá sá -
val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra;

k) össze han gol ja és szak ma i lag irá nyít ja az épí tés ügyi
és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok te vé keny sé gét;

l) egyet ér té si jo got gya ko rol a más mi nisz ter ha tás kö ré -
be tar to zó sa já tos épít mény faj ták, va la mint a mûemlék -
védelem alatt álló épít mé nyek re vo nat ko zó sza bá lyo zás
ki ala kí tá sa te kin te té ben;

m) el lát ja az épí té si ter mé kek és fel vo nók meg fe le lõ sé -
gé vel, a fel vo nók és moz gó lép csõk lé te sí té sé vel és mû -
köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat;

n) el lát ja az épí té sze ti kul tú ra fej lesz té sé vel és a he lyi
épí té sze ti örök ség meg óvá sá val, va la mint a terv ta ná csok -
kal kap cso la tos fel ada to kat.

13.  §

A mi nisz ter a tu riz mu sért való fe le lõs sé gi kö ré ben
a) ki dol goz za a tu riz mu si rá nyí tás cél-, esz köz- és

 intézményrendszerét, fej lesz té si stra té gi á ját, eh hez kap -
cso ló dó an a mar ke ting kon cep ci ót, tu risz ti kai tá mo ga tá si
rend szert, to váb bá az ezek kel kap cso la tos dön té si javas -
latokat;

b) köz re mû kö dik az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok kal
meg va ló su ló tu risz ti kai prog ra mok ki dol go zá sá ban, va la -
mint szak mai vé le mé nye zé sé ben;

c) ki ala kít ja és mû köd te ti a tu riz mus kor mány za ti irá -
nyí tá si és in téz mény rend sze rét;

d) össze han gol ja az eu ró pai uni ós tag ság ból adó dó kor -
mány za ti tu risz ti kai fel ada tok, a tu riz mus fej lesz té sét szol -
gá ló nem zet kö zi prog ra mok vég re haj tá sát, va la mint köz -
re mû kö dik az eu ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ kor -
mány za ti kap cso la tok szer ve zé sé ben, elõ se gí ti a két- és
több ol da lú nem zet kö zi tu risz ti kai kap cso la tok fejlesz -
tését, to váb bá részt vesz a mul ti la te rá lis és re gi o ná lis nem -
zet kö zi tu risz ti kai szer ve ze tek mun ká já ban;

e) irá nyít ja a bel föl di és nem zet kö zi tu risz ti kai mar ke -
ting te vé keny sé get;
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f) együtt mû kö dik az érin tett mi nisz te rek kel a gyer me -
kek és a fi a ta lok is ko lán kí vü li sza bad idõ töl té sé hez kap -
cso ló dó tu risz ti kai szol gál ta tá sok fel té te le i nek fejleszté -
sére vo nat ko zó prog ra mok ki dol go zá sá ban és végrehaj -
tásában;

g) együtt mû kö dik a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter -
rel az if jú sá gi tu riz mus sal kap cso la tos fel ada tok vég re haj -
tá sá ban;

h) együtt mû kö dik a föld mû ve lés ügyi és vidékfejlesz -
tési mi nisz ter rel az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Koncep -
cióval össz hang ban a vi dék fej lesz tés át fo gó kö zép- és
hosszú távú stra té gi á já nak ter ve zé sé ben, kü lö nös te kin tet -
tel a fa lu si és ag ro tu riz mus sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sá ra;

i) együtt mû kö dik a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter -
rel a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va talt érin tõ
szak mai fel ada tok el lá tá sá ban.

14.  §

A mi nisz ter a la kás ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) gon dos ko dik a Kor mány prog ram la kás ügyi fel ada -

ta i nak meg va ló sí tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek elõ ké -
szí té sé rõl, vég re haj tá sá ról;

b) mû köd te ti az ál la mi tá mo ga tá sú la kás pá lyá za ti rend -
szert.

15.  §

A mi nisz ter a vá lasz tá sok és nép sza va zá sok le bo nyo lí -
tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja és szer ve zi a vá lasz tá sok, va la mint az
 országos nép sza va zás le bo nyo lí tá sát;

b) el ké szí ti a vá lasz tá sok és az or szá gos nép sza va zá sok 
költ ség ve té sét és a fe de zet biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas -
la to kat;

c) gon dos ko dik a kor sze rû vá lasz tás tech ni kai esz kö zök 
ki pró bá lá sá ról, kí sér le ti be ve ze té sé rõl.

16.  §

(1) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé -
nye i rõl szó ló 335/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let 1.  §-a
az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért fe le -
lõs mi nisz ter e fel adat kö rét a Kor mány za ti Irat ke ze lé si
Fel ügye let út ján lát ja el.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
169/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A pénz ügy mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) a Kor -
mány

a) az ál lam ház tar tá sért,
b) az adó po li ti ká ért,
c) a gaz da ság po li ti ka mak ro gaz da sá gi sza bá lyo zá sá ért,
d) a nyug díj biz to sí tá si já ru lék-fi ze tés sza bá lyo zá sá ért,
e) az egész ség biz to sí tá si já ru lék-fi ze tés szabályozá -

sáért,
f) a szám vi te li sza bá lyo zá sért,
g) a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért,
h) a nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért,
i) az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dás szabályozá -

sáért
fe le lõs tag ja.

2.  §

A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban, va -
la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott feladat -
körében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it, köz re mû kö dik az e ren de let ben meg ha tá ro zott
 hatásköröket érin tõ, más tár ca fõ fe le lõs sé gé be tar to zó kor -
mány za ti kon cep ci ók, dön té sek ki dol go zá sá ban,

c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök hatá -
rozatait,

d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca-meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon való kép vi se le té rõl,

6628 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/93. szám



h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,

i) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv elõ ké szí té -
sé ben és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ben.

3.  §

A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
 valamint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott feladat -
körében

a) köz re mû kö dik a la kás po li ti ka, a la kás cé lú ál la mi
 támogatások sza bá lyo zá sá nak ki dol go zá sá ban,

b) egyet ér té si jo got gya ko rol az egész ség ügy fi nan szí -
ro zá si fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ban,

c) társ fe le lõs ként köz re mû kö dik a Kor mány nyug díj-
és egész ség biz to sí tá si po li ti ká já nak ki ala kí tá sá ban és a
tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer sza bá lyo zá sá ban,

d) gya ko rol ja az ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí té sek te -
kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter jog kö rét.

4.  §

(1) A mi nisz ter az ál lam ház tar tá sért való fe le lõs sé ge
 körében elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az ál lam ház tar tás ról,
b) a köz pon ti költ ség ve tés rõl,
c) a zár szám adás ról,
d) a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai költség -

vetésérõl és zár szám adá sá ról,
e) az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok költ ség ve té sé rõl és 

zár szám adá sá ról,
f) a he lyi és ki sebb sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá -

ról, a ré szük re nyúj tan dó tá mo ga tá sok ról,
g) az ön kor mány za ti adó ha tó sá gok, az il le ték hi va ta lok

ha tás kö ré be tar to zó köz ter hek nyil ván tar tá sá ról, kezelé -
sérõl és el szá mo lá sá ról,

h) a pénz ügyi irá nyí tás és kont roll, va la mint bel sõ
 ellenõrzési rend szer rõl, így kü lö nö sen

ha) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt a költ ség ve té si szer vek pénz ügyi irá nyí tá si és kont -
roll, va la mint a bel sõ el len õr zé si rend sze re i rõl,

hb) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt az EU Ala pok és a bi la te rá lis vagy mul ti la te rá lis
meg ál la po dá sok alap ján nyúj tan dó tá mo ga tá sok prog ram -
ja i nak vagy pro jekt je i nek pénz ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr -
zé si rend sze ré nek mû köd te té sé rõl, to váb bá az eu ró pai
 uniós és egyéb nem zet kö zi tá mo ga tá sok kal kap cso la to san
a Ki fi ze tõ és az Iga zo ló Ha tó ság fel ada ta i ról és az El len õr -
zé si Ha tó ság fel ada tá ról,

hc) a pénz ügyi el len õr zé si szak ké pe sí té sek rõl és a
szak mai kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés ta nú sí tá sá nak 
rend jé rõl,

i) a tár sa dal mi szer ve ze tek gaz dál ko dá si rend jé rõl,

j) az ál la mi be ru há zá sok fi nan szí ro zá sá nak és pénz ügyi 
le bo nyo lí tá sá nak rend jé rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le te ket ad ki.

(2) A mi nisz ter az adó po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) az ál lam ház tar tás al rend sze re it il le tõ be fi ze té si kö te -
le zett sé gek rõl (adók, il le té kek, vá mok, egyéb já ru lé kok,
hoz zá já ru lá sok és egyéb be fi ze té si kö te le zett sé gek;
a továb biak ban együtt: adók),

b) a nor ma tív, nem ter me lé si tí pu sú ál la mi tá mo ga tá -
sok ról,

c) a he lyi adók ról,
d) az adó zás rend jé rõl,
e) a vám jog és vám eljá rás sza bá lyo zá sá ról,
f) a sze ren cse já ték ról

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le te ket ad ki.

(3) A mi nisz ter a gaz da ság po li ti ka mak ro gaz da sá gi sza -
bá lyo zá sá ért való fe le lõs sé gi kö ré ben

a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel együt te sen
ja vas la tot ké szít a Kor mány gaz da ság po li ti kai cél ja i ra, a
gaz da ság po li ti kai prog ra mok vég re haj tá sá ra és az ezek
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges esz kö zök re,

b) elõ re jel zé se ket ké szít a mak ro gaz da sá gi fo lya ma tok
ala ku lá sá ról és azok ról a Kor mányt tá jé koz tat ja,

c) mód sze re ket és kö ve tel mé nye ket dol go z ki a kor -
mány za ti dön té sek gaz da sá gi ha tás vizs gá la tá ra,

d) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a gaz da -
sá gi fo lya ma to kat, a gaz da ság po li ti kai prog ra mok vég re -
haj tá sá ra ja va solt in téz ke dé sek gaz da sá gi ha tá sa it és azok -
ról a Kor mányt tá jé koz tat ja.

(4) A mi nisz ter nyug díj já ru lék-fi ze tés sza bá lyo zá sért
való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás fe de zé sé re szol -
gá ló be fi ze té si kö te le zett sé gek rõl,

b) a ma gánnyug díj pénz tá rak ról,
c) az ön kén tes nyug díj pénz tá rak ról,
d) az egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni és pénz be li

szol gál ta tá sok fe de zé sé re szol gá ló be fi ze té si kötelezett -
ségekrõl,

e) az ön kén tes egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak ról
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le te ket ad ki.

(5) A mi nisz ter egész ség ügyij áru lék-fi ze tés sza bá lyo -
zá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen az
egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni és pénz be li szol gál ta tá -
sok fe de zé sé re szol gá ló be fi ze té si kö te le zett sé gek rõl
( járulékok, hoz zá já ru lá sok, egyéb be fi ze té si kö te le zett sé -
gek), to váb bá az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló jog -
sza bá lyo kat, va la mint e tárgy kör ben tör vény vagy kor -
mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri rendele -
teket ad ki.
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(6) A mi nisz ter a szám vi te li és könyv vizs gá la ti sza bá -
lyo zá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben, il let ve eh hez kapcso -
lódóan elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a be szá mo ló ké szí té sé rõl és a könyv ve ze tés rõl,
b) a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rá ról és a könyv -

vizs gá lói te vé keny ség rõl
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le te ket ad ki.

(7) A mi nisz ter a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá -
lyo zá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

a) a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si pi a cok ról, az e pi a co kon
mû kö dõ pi a ci sze rep lõk rõl, il let ve e pi a cok ál la mi fel -
ügye le té rõl,

b) a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zás meg elõ -
zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le te ket ad ki.

(8) A mi nisz ter az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dás
sza bá lyo zá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö -
nö sen

a) a kincs tá ri va gyon ról,
b) az ál lam vál lal ko zói va gyo ná ról,
c) az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dás ról és a pri va -

ti zá ci ó ról
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le te ket ad ki.

5.  §

(1) A mi nisz ter az ál lam ház tar tá sért való fe le lõs sé ge
 körében irá nyít ja a Ma gyar Ál lam kincs tárt.

(2) A mi nisz ter az adó po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben
a) irá nyít ja az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt,
b) irá nyít ja a Vám- és Pénz ügy õr sé get,
c) fel ügye li az ön kor mány za ti adó ha tó sá go kat és az

 illetékhivatalokat, va la mint a Sze ren cse já ték Fel ügye le tet.

(3) A mi nisz ter a szám vi te li és könyv vizs gá la ti sza bá -
lyo zá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben tör vényességi fel ügye -
le tet gya ko rol a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra fe lett.

(4) A mi nisz ter a pénz- és tõ ke pi a cért való fe le lõs sé ge
kö ré ben fel ügye le tet gya ko rol a Pénz ügyi Szer ve ze tek
 Állami Fel ügye le te fe lett.

(5) A mi nisz ter az ál la mi va gyon nal való gazdálko -
dásért való fe le lõs sé ge kö ré ben irá nyít ja a Kincs tá ri
 Vagyoni Igaz ga tó sá got.

6.  §

(1) A mi nisz ter az ál lam ház tar tá sért való fe le lõs sé ge
 körében

a) ér vé nye sí ti a kor mány prog ram ban fog lal ta kat, és a
kor mány za ti te ve kény sé get ko or di ná ló mi nisz ter rel
együtt mû köd ve el lát ja az ága za ti fel ada to kat,

b) fe le lõs az ál lam ház tar tás összes sé ge te kin te té ben a
fis ká lis fe gye lem fenn tar tá sá ért, a költ ség ve té si tör -
vénynek való meg fe le lés biz to sí tá sá ért, a költ ség ve té si
 kiadások kéz ben tart ha tó sá gá nak az ér vé nye sí té sé ért,

c) a költ ség ve tés vég re haj tá sa so rán el lát ja mind azon
fi nan szí ro zá si és el len õr zé si fel ada to kat, ame lye ket jog -
sza bá lyok a ha tás kö ré be utal nak,

d) ja vas la tot tesz az ál lam ház tar tás fi nan szí ro zá si po li -
ti ká já ra és stra té gi á já ra,

e) gon dos ko dik az ál la mi pénz ügyi in téz ke dé sek nek és
a költ ség ve té si ja vas lat nak a mo ne tá ris és ár fo lyam po li ti -
ká val való össze han go lá sá ról,

f) elõ re jel zé se ket ké szít a mak ro gaz da sá gi fo lya ma tok
ala ku lá sá ról, a gaz da ság po li ti kai prog ra mok vég re haj tá sá -
ra ja va solt in téz ke dé sek gaz da sá gi ha tá sa i ról és kö vet kez -
te té se i rõl, va la mint a szük sé ges in téz ke dé sek re vo nat ko zó
ja vas la ta i ról tá jé koz tat ja a Kor mányt,

g) kép vi se li a Kor mányt a Mo ne tá ris Ta nács és a
 Magyar Nem ze ti Bank igaz ga tó sá gi ülé se in,

h) el lát ja a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai gaz -
dál ko dá sá val, be szá mo lá sá val kap cso la tos kor mány za ti
fel ada to kat,

i) gon dos ko dik az ál lam adós ság ke ze lé sé rõl,
j) ja vas la tot tesz a he lyi ön kor mány za ti for rás sza bá lyo -

zá si rend szer re, a sa ját és át en ge dett be vé te lek, a köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tá sok ará nyá ra, va la mint a kiegyen -
lítõ me cha niz mu sok ra; mû köd te ti az ön hi bá ju kon kí vül
mû kö dé si for rás hi á nyos he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá si 
és a jö ve de lem kü lönb ség mér sék lés rend sze rét,

k) ja vas la tot tesz a te rü let fej lesz té si po li ti ká val kap cso -
lat ban a re gi o ná lis prog ra mok meg va ló sí tá sá nak, az
 ország kü lön bö zõ tér sé gei kö zöt ti in do ko lat lan te rü le ti
 különbségek mér sék lé sé nek, to váb bá a re gi o ná lis vál ság -
hely ze tek fel ol dá sá nak pénz ügyi esz kö ze i re,

l) gon dos ko dik a te vé keny sé gi kö ré be tar to zó fel ada -
tok kal össze füg gõ sta tisz ti kai in for má ci ós rend szer ki ala -
kí tá sá ról, mû köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl, az Eu ró pai
Unió ál tal elõ írt sta tisz ti kai adat szol gál ta tás ról, an nak
 ellenõrizhetõségérõl,

m) mû köd te ti a hall ga tói hi tel rend szert,
n) gon dos ko dik az Eu ró pai Unió költ ség ve té sét il le tõ

sa ját for rá sok be fi ze té sé rõl,
o) mû köd te ti az eu ró pai uni ós és egyéb nem zet kö zi

 támogatásokkal kap cso la to san a tá mo ga tá sok fo ga dá sá ért
fe le lõs Ki fi ze tõ és Iga zo ló Ha tó sá got,

p) ki dol goz za az eu ró pai uni ós és egyéb nem zet kö zi
 támogatások fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo -
lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá sá ra és
el len õr zé sé re vo nat ko zó ja vas la to kat,

q) ki ala kít ja és mû köd te ti a ha tás kö ré be tar to zó el len -
õr zé si in téz mé nye ket,

r) gon dos ko dik az Eu ró pai Kö zös sé ge ket lét re ho zó
Szer zõ dés 87. cikk (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó
 állami tá mo ga tá sok – az Eu ró pai Kö zös sé ge ket lét re ho zó
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Szer zõ dés I. mel lék le té ben sze rep lõ me zõ gaz da sá gi ter -
mé kek elõ ál lí tá sá hoz és ke res ke del mé hez nyúj tott tá mo -
ga tá sok és az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok, va la mint kü lön jog sza bály -
ban más mi nisz ter fel adat kö ré be utalt tá mo ga tá sok ki vé te -
lé vel – ver seny szem pon tú el len õr zé sé nek ha zai ko or di ná -
lá sá ról, kü lö nös te kin tet tel az eu ró pai uni ós jogi ak tu sok
ál la mi tá mo ga tá si ren del ke zé se i nek való meg fe le lés biz to -
sí tá sá ra, va la mint az Eu ró pai Bi zott ság gal való együtt mû -
kö dés re,

s) el lát ja a Nor vég és EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus sal, va la mint az Eu ró pai Unió ál tal biz to sí tott Elõ csat -
la ko zá si Ala pok kal és az Át me ne ti Tá mo ga tás sal össze -
füg gés ben a nem zet kö zi szer zõ dés ben szá má ra meg ha tá -
ro zott fel ada to kat,

t) ko or di nál ja és har mo ni zál ja az ál lam ház tar tá si bel sõ
pénz ügyi el len õr zé si rend szer mû köd te té sé vel és fej lesz té -
sé vel kap cso la tos ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat,

u) gon dos ko dik az Eu ró pai Unió pénz ügyi irá nyí tá si és
kont roll ra, va la mint bel sõ el len õr zé sé re vo nat ko zó sza bá -
lya i nak egy sé ges al kal ma zá sá ról,

v) el lát ja a köz- és ma gán szfé ra part ner sé gé nek alap ján
meg va ló sít ha tó gaz da ság fej lesz té si pro jek tek kel, va la mint 
a ma gán tõ ke be vo ná sá val kap cso la tos fel ada ta it, kü lö nös
te kin tet tel a pro jek tek köz pon ti költ ség ve té si vo nat ko zá -
sa i ra, to váb bá az e pro jek tek kel össze füg gõ kor mány dön -
tést igény lõ elõ ter jesz tésekkel kap cso lat ban vizs gál ja,
hogy az ál la mi kö te le zett ség vál la lás mér té ke meg fe lel-e a
jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek.

(2) A mi nisz ter az adó po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 körében

a) fe le lõs a köz pon ti adók, vá mok és já ru lé kok, a tár sa -
da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja it, va la mint a Mun ka -
erõ-pi a ci Ala pot meg il le tõ já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok
 beszedéséért, azok ki uta lá sá ért, fo lyó sí tá sá ért és el len õr -
zé sé ért,

b) meg ha tá roz za az ál la mi adó ha tó ság és a vám ha tó ság
fel ada tai tel je sí té sé nek éves kö ve tel mé nye it,

c) ko or di nál ja az adó igaz ga tás szer ve ze ti rend szer e
egyes ele me i nek együtt mû kö dé sét,

d) fe le lõs az Eu ró pai Uni ó val ki épült vám uni ó val kap -
cso la tos, szak ma i lag meg ala po zott, fo lya ma tos vám har -
mo ni zá ci ós fel ada tok vég re haj tá sá ért, kü lö nös te kin tet tel
a szár ma zá si sza bá lyok, a vám ér ték-sza bá lyo zás és a vám -
nó menk la tú ra szer ke ze té nek az Eu ró pai Unió or szá ga i ban
egy sé ge sen al kal ma zott ren del ke zé se i vel tör té nõ össz -
hang meg te rem té sé nek kö ve tel mé nyé re,

e) irá nyít ja a nem zet kö zi sza bad ke res ke del mi és in teg -
rá ci ós fel ada tok ból a vám igaz ga tás ra há ru ló együtt mû kö -
dé si kö te le zett sé gek vég re haj tá sát.

(3) A mi nisz ter a szám vi te li és könyv vizs gá la ti sza bá -
lyo zá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben gon dos ko dik a könyv -
vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tá sá nak ve ze té sé rõl.

(4) A mi nisz ter a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá -
lyo zá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben irá nyít ja és ko or di nál -
ja a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zás meg elõ zé sé -
vel és meg aka dá lyo zá sá val kap cso la tos ha zai és nem zet -
kö zi szak mai kom mu ni ká ci ót.

(5) A mi nisz ter az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dá -
sért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) meg ha tá roz za az ál la mi va gyon po li ti ka cél ja it,
 elveit, en nek so rán gon dos ko dik a gaz da ság po li ti ka és a
költ ség ve tés-po li ti ka össze han go lá sá ról, fi gye lem mel az
ál lam adós ság gal való össze füg gé sek re is,

b) el lát ja a gaz da ság po li ti ka ke re tei kö zött a Kor mány
pri va ti zá ci ós stra té gi á já nak ki ala kí tá sá val össze füg gõ fel -
ada to kat, va la mint össze han gol ja az ál la mi va gyont érin tõ
kor mány za ti dön té sek elõ ké szí té sét, vég re haj tá sát.

(6) A mi nisz ter a nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért
való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) el lát ja a nem zet kö zi va gyon jo gi egyez mé nyek kel
kap cso la tos fel ada to kat, részt vesz a nem zet kö zi fejlesz -
tési együtt mû kö dé si, se gé lye zé si po li ti ka el ve i nek ki dol -
go zá sá ban és pénz ügyi vég re haj tá sá ban,

b) ki dol goz za a kül föl di hi tel fel vé te li po li ti kát, a kor -
mány hi tel nyúj tás, az ex port hi tel-biz to sí tás és hi te le zés
irány el ve it, va la mint sza bá lyo zá sát,

c) ki dol goz za a köz pon ti költ ség ve tés kül föl di kö ve te -
lé sei le épí té sé nek el ve it,

d) el lát ja a nem zet kö zi pénz ügyi in téz mé nyek hez kap -
cso ló dó tag ság ból, il let ve nem zet kö zi pénz ügyi in téz mé -
nyi együtt mû kö dés bõl fa ka dó fel ada to kat, kez de mé nye zi
az e szer ve ze tek kel kö ten dõ meg ál la po dá sok elõ ké szí té -
sét, és ha azok ból köz vet len ál la mi kö te le zett ség vál la lás
ke let ke zik, meg kö ti azo kat,

e) ér té ke sí ti az üveg ház ha tá sú gá zok in gye ne sen ki
nem osz tott ki bo csá tá si egy sé ge it.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) 2007. ja nu ár 1-jén a 4.  § (1) be kez dés f) pont já ban
„az il le ték hi va ta lok”, az 5.  § (2) be kez dés c) pont já ban az
„és az il le ték hi va ta lo kat, va la mint a Sze ren cse já ték Fel -
ügye le tet” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
170/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) fe le lõs

a) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért,
b) a szo ci ál- és nyug díj po li ti ká ért,
c) a csa lád po li ti ká ért,
d) a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi ko or -

di ná ci ós fel ada to kért,
e) a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért,
f) a gyer mek- és if jú ság po li ti ká ért,
g) a fel nõtt kép zé sért és szak kép zé sért,
h) a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért,
i) a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já ért,
j) a ki sebb ség po li ti ká ért,
k) a fo gyasz tó vé de le mért,
l) a tár sa dal mi pár be szé dért, va la mint
m) a tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért.

2.  §

A mi nisz ter az e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott
 feladatkörében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra a tár sa -
da lom po li ti ká val, élet szín vo nal-po li ti ká val, szociálpoli -
tikával, nyug díj po li ti ká val, esély egyen lõ sé gi po li ti ká val,
fog lal koz ta tá si po li ti ká val, ci vil part ner sé gi po li ti ká val,
fo gya té kos sá gü gyi po li ti ká val, fo gyasz tó vé del mi és ko hé -
zi ós po li ti ká val össze füg gés ben,

b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -
ze te it, köz re mû kö dik az e ren de let ben meg ha tá ro zott
 hatásköröket érin tõ, más tár ca fõ fe le lõs sé gé be tar to zó kor -
mány za ti kon cep ci ók, dön té sek ki dol go zá sá ban,

c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -
za ta it,

d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv elõkészí -
tésében és meg va ló su lá sá nak nyo mon követésében,

h) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap -
cso la tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról,
mû köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl.

3.  §

A mi nisz ter
a) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

elõ ké szí ti kü lö nö sen
aa) a mun ka vi szonnyal,
ab) a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal,
ac) a bér po li ti ka ki ala kí tá sá val,
ad) a mun kál ta tó fi ze tés kép te len sé ge ese tén igény be

ve he tõ bér ga ran cia-tá mo ga tás sal,
ae) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé vel és az ál lás ke re sõk

tá mo ga tá sá val,
af) a mun ka ügyi kap cso la tok kal,
ag) a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog la lkoz ta tá sá nak

 engedélyezésével,
ah) a mun ka ügyi el len õr zés sel,
ai) a biz ton sá gos mun ka vég zés sza bá lya i val;
b) a szo ci ál-, csa lád- és nyug díj po li ti ká ért való fe le lõs -

sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen
ba) a csa lá dok tá mo ga tá sá val,
bb) a pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok kal

és a szo ci á lis szol gál ta tá sok kal, va la mint
bc) a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen a tár sa da lom biz -

to sí tá si nyug el lá tá sok kal;
c) a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért való felelõs -

sége kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen
ca) a gyer me kek vé del mé vel,
cb) a gyer mek ne ve lés hez kap cso ló dó tá mo ga tá sok kal,

va la mint
cc) a gyám üggyel;
d) a gyer mek- és if jú ság po li ti ká ért való fe le lõs sé ge

 körében elõ ké szí ti kü lö nö sen a gyer me kek kel és az if jú -
ság gal kap cso la tos ál la mi fel ada tok kal;

e) a fel nõtt kép zé sért és szak kép zé sért való fe le lõs sé ge
kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

ea) a szak kép zés sel,
eb) a fel nõtt kép zés sel,
ec) az Or szá gos Kép zé si Jegy zék kel (a továb biak -

ban: OKJ);
f) a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért való

fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen
fa) az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá val,
fb) a fo gya té kos és meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze -

mé lyek hely ze té vel, esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá val;
g) a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak elõmozdítá -

sával;
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h) a ki sebb ség po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ -
ké szí ti kü lö nö sen a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hely ze -
té vel és jo ga i val;

i) a fo gyasz tó vé de le mért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ -
ké szí ti kü lö nö sen

ia) a fo gyasz tói ér de kek vé del mé vel és érvényesíté -
sével, va la mint

ib) az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá val és
meg fe le lõ sé gé vel kap cso la tos pi ac fel ügye let tel;

j) az ér dek egyez te té sért, a tár sa dal mi pár be szé dért,
 valamint a tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért
való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

ja) az or szá gos és ága za ti ér dek egyez te tés sel,
jb) a ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá val,
jc) a köz ér de kû ön kén tes te vé keny ség gel, va la mint
jd) a köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mû kö dõ

is ko la szö vet ke zet ki vé te lé vel a szö vet ke ze tek mûkö -
désével
össze füg gõ jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör -
vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján
 miniszteri ren de le tet ad ki.

4.  §

(1) A mi nisz ter a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben

a) mû köd te ti
aa) a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le tét,
ab) a Mun ka ügyi Köz ve tí tõi és Dön tõ bí rói Szol gá la tot,
ac) a Mun ka ügyi El len õr zést Tá mo ga tó Tes tü le tet,
ad) a Szo ci á lis Fog lal koz ta tók Ta ná csát,
ae) a Köz mun ka ta ná csot;
b) irá nyít ja
ba) a Fog lal koz ta tá si Hi va talt,
bb) az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat te rü le ti szer ve it,
bc) az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ -

fel ügye lõ sé get.
 (2) A mi nisz ter a szo ci ál-, csa lád- és nyug díj po li ti ká ért,
va la mint a gyer mek- és if jú ság vé de le mért való fe le lõs sé ge 
kö ré ben

a) mû köd te ti
aa) a Szo ci á lis Ága za ti Ér dek egyez te tõ Ta ná csot,
ab) a Szo ci ál po li ti kai Ta ná csot,
ac) az Idõs ügyi Ta ná csot,
ad) a Ka ri ta tív Ta ná csot,
ae) a Tár sa dal mi Ki re kesz tés El le ni Bi zott sá got,
af) a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott sá got;
b) irá nyít ja
ba) az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó sá got,
bb) a Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té ze tet.

 (3) A mi nisz ter a gyer mek- és if jú ság po li ti ká ért való
 felelõssége kö ré ben

a) mû köd te ti
aa) a Gyer mek- és If jú sá gi Alap prog ram Ta ná csát,

ab) a Ma gyar If jú sá gi Kon fe ren ci át;
b) irá nyít ja a Mo bi li tást.

(4) A mi nisz ter a fel nõtt kép zé sért és szak kép zé sért való
fe le lõs sé ge kö ré ben

a) mû köd te ti
aa) az Or szá gos Fel nõtt kép zé si Ta ná csot,
ab) az Or szá gos Szak kép zé si Ta ná csot;
b) irá nyít ja
ba) a Nem ze ti Szak kép zé si In té ze tet,
bb) a Nem ze ti Fel nõtt kép zé si In té ze tet,
bc) az OM Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá got,
bd) a re gi o ná lis kép zõ köz pon to kat;
c) fel ügye le tet gya ko rol a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló

Tes tü let fe lett.
 (5) A mi nisz ter a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí -
tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) mû köd te ti
aa) az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta ná csot,
ab) a Nõ kép vi se le ti Ta ná csot;
b) fel ügye le tet gya ko rol az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó -

ság fe lett.
 (6) A mi nisz ter a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak elõ -
moz dí tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben mû köd te ti a
 Cigányügyi Tár ca kö zi Bi zott sá got.
 (7) A mi nisz ter a ki sebb ség po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
kö ré ben irá nyít ja a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va -
talt.
 (8) A mi nisz ter a fo gyasz tó vé de le mért való fe le lõs sé ge
kö ré ben

a) mû köd te ti
aa) a Pi ac fel ügye le ti Ta ná csot,
ab) a Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Tes tü le tet;
b) irá nyít ja a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ sé get.

 (9) A mi nisz ter a tár sa dal mi pár be szé dért, va la mint a
tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben mû köd te ti

a) az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta ná csot,
b) az Or szá gos Köz szol gá la ti Ér dek egyez te tõ Ta ná csot,
c) a Köz al kal ma zot tak Or szá gos Mun ka ügyi Ta ná csát,
d) a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Ér dek -

egyez te tõ Ta ná csot.

5.  §

(1) A mi nisz ter a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs -
sé ge kö ré ben

a) ki dol goz za a Kor mány fog lal koz ta tá si kon cep ci ó ját
és ér vé nye sí ti azt egyéb kor mány za ti kon cep ci ók és prog -
ra mok ki ala kí tá sá nál,

b) el lát ja a fog lal koz ta tá si ko or di ná ci ó val kap cso la tos
fel ada to kat,

c) meg ha tá roz za a fog lal koz ta tás po li ti ka és az állás -
keresõk el lá tá sá nak esz köz rend sze rét, elem zi és el len õr zi
an nak mû kö dé sét,
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d) prog ra mo kat dol go z ki a mun ka erõ pi a con hát rá nyos
hely zet ben lé võk fog lal koz ta tá sá ra, va la mint a fog lal koz -
ta tá si vál ság hely ze tek bõl adó dó ked ve zõt len munkaerõ-
 piaci ha tá sok csök ken té sé re, e kör ben el lát ja a köz mun -
kák, a köz hasz nú és köz cé lú mun kák rend sze ré nek mû -
köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

e) ja vas la to kat dol go z ki az ati pi kus fog lal koz ta tás
 bõvítésére,

f) meg ha tá roz za az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat
szak mai fel ügye le ti rend sze rét, va la mint a jog sza bá lyok
ke re tei kö zött ren del ke zik a Mun ka erõ pi a ci Alap fe lett,

g) ren del ke zik a mun ka hely te rem tést, il let ve a köz -
mun ka tá mo ga tá sát elõ se gí tõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok fe lett,

h) meg ha tá roz za a mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok sza -
bá lya it és irá nyít ja a mun ka-, pá lya-, ál lás ke re sé si, fog lal -
koz ta tá si ta nács adás sal kap cso la tos fel ada to kat,

i) fi gye lem mel kí sé ri a fog lal koz ta tá si fo lya ma to kat,
el ké szí ti a mun ka erõ-ke res let re és -kí ná lat ra vo nat ko zó
prog nó zi so kat,

j) ko or di nál ja az Eu ró pai Szo ci á lis Kar ta vég re haj tá sát, 
il let ve ra ti fi ká ci ó já nak elõ ké szí té sét.
 (2) A mi nisz ter a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs -
sé ge ke re té ben fe le lõs a bér po li ti ká ért és en nek ke re té ben

a) részt vesz a Kor mány el osz tás- és jö ve de lem po li ti -
kai kon cep ci ó já nak ki ala kí tá sá ban,

b) ki dol goz za a kor mány za ti bér po li ti ká ra vo nat ko zó
ja vas la to kat,

c) ko or di nál ja a ver seny szfé ra ke re set ala ku lá sá nak
 befolyásolását cél zó, ér dek egyez te tés sel kap cso la tos kor -
mány za ti te en dõ ket és a költ ség ve té si in téz mé nyi szfé ra
bér po li ti ká ját,

d) ki dol goz za az ér dek egyez te tõ tár gya lá so kon a ver -
seny szfé ra ke re set ala ku lá sá ra és a mi ni má lis bér meg ha tá -
ro zá sá ra vo nat ko zó kor mány za ti tár gya lá si po zí ci ó kat,

e) elõ ter jesz ti a Kor mány nak – az ér de kelt mi nisz te rek -
kel együtt mû köd ve – a költ ség ve té si in téz mé nyi szfé ra
 illetményrendszereinek össze han golt ala kí tá sá ra vonat -
kozó ja vas la to kat,

f) ér té ke li a szek to rok, ága za tok, szak mák ke re se ti
 viszonyait.
 (3) A mi nisz ter a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs -
sé ge ke re té ben fe le lõs a mun ka vé de le mért és en nek kö ré -
ben

a) irá nyít ja – az egész ség ügyi mi nisz ter rel együtt mû -
köd ve – a mun ka vé de lem or szá gos prog ram já nak vég re -
haj tá sát,

b) éven te be szá mol a mun ka vé del mi hely zet alakulá -
sáról,

c) az érin tett szer vek kel együtt mû köd ve meg ha tá roz za
az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka -
vég zést biz to sí tó sza bá lyo kat, a mun ka he lyek (mun ka kö -
rül mé nyek) egész ség ügyi fel té te le it, a mun ka al kal mas ság
egész ség ügyi kö ve tel mé nye it,

d) össze han gol ja az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és
biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le i nek meg te rem té sé ben
köz re mû kö dõ szer vek te vé keny sé gét,

e) egyet ér tést gya ko rol a más ál lam igaz ga tá si szer vek
ügy kö ré be tar to zó, mun ka biz ton sá got érin tõ elõ ter jesz -
tések ese té ben.

6.  §

A mi nisz ter a szo ci ál-, nyug díj- és csa lád po li ti kai fel -
ada tai kö ré ben

a) meg ha tá roz za
aa) a szo ci á lis in téz mé nyi el lá tá sok és szol gál ta tá sok

rend sze rét, il let ve az azok ra vo nat ko zó fej lesz té si irá nyo -
kat, fel ada to kat,

ab) a szo ci á lis el lá tás sal, a csa lá dok jó lé té nek nö ve lé -
sé vel, az idõs ko rú ak tár sa dal mi ki re kesz tõ dé sé nek meg gá -
to lá sá val, a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer rel, – a
pénz ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve – a tár sa da lom biz to -
sí tá si nyug el lá tás sal kap cso la tos kor mány za ti kon cep ci ó -
ból ere dõ fel ada to kat, cse lek vé si prog ra mo kat;

b) ki dol goz za a csa lá di tá mo ga tá sok rend sze rét;
c) részt vesz a szo ci á lis igaz ga tás rend sze ré nek kor sze -

rû sí té sé ben, mû kö dé si fel té te le i nek mo der ni zá ci ó já ban;
d) meg ha tá roz za a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti, va la mint

gyer mek vé del mi in téz mé nyek ben dol go zók to vább kép zé -
sé nek és a szo ci á lis szak vizs gá nak a sza bá lya it;

e) ki dol goz za a haj lék ta lan sze mé lyek tár sa dal mi
 integrációját elõ se gí tõ prog ra mo kat;

f) el lát ja a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok rend -
sze ré nek irá nyí tá sá val és szer ve zé sé vel kap cso la tos fel -
ada to kat;

g) a pénz ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve elõ ké szí ti a
Szo ci á lis vé de lem rõl és a tár sa dal mi össze tar to zás ról
 szóló Nem ze ti Stra té gi ai Je len tést;

h) részt vesz a szo ci ál po li ti kai és te rü let fej lesz té si fel -
ada tok össze han go lá sá ban, az ezt tá mo ga tó prog ra mok
ter ve zé sé ben, vég re haj tá sá ban;

i) gon dos ko dik a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la tos
sta tisz ti kai egy sé ges tá jé koz ta tá si in for má ció rend szer
 kialakításáról, mû köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl;

j) el lát ja a kü lön jog sza bály alap ján ha tás kö ré be tar tozó
ja) egy há zak kal és nem ál la mi fenn tar tók kal kap cso la -

tos fel ada to kat,
jb) mi nõ ség vé del mi, mi nõ ség sza bá lyo zá si és ha tó sá gi

mi nõ ség-el len õr zé si fel ada to kat,
jc) ha tó sá gi fel ada to kat;
k) meg ha tá roz za
ka) a szo ci ál-, csa lád- és nyug díj po li ti ká val kap cso la -

tos te rü le tek szak mai fel ügye le ti rend sze rét és az e te rü le -
tek hez tar to zó te vé keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges
ké pe sí té si rend szert és kö ve tel mé nye ket,

kb) a szo ci ál-, csa lád- és nyug díj po li ti ká hoz tar to zó
 területen fog lal koz ta tot tak te kin te té ben a köz al kal ma zot ti
jog vi szonnyal össze füg gõ egyes spe ci á lis kér dé se ket, az
egyes köz al kal ma zot ti osz tály ba tar to zó mun ka kö rö ket, az 
azok hoz kap cso ló dó el ne ve zé se ket, a mun ka kö rök be töl -
té sé hez szük sé ges is ko lai vég zett ség (ké pe sí tés) meg szer -
zé se aló li vég le ges men te sí tés sza bá lya it;
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l) a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint el lát ja a me -
gyei, fõ vá ro si szo ci á lis és gyám hi va ta lok te vé keny sé gé -
nek szak mai irá nyí tá sát.

7.  §

A mi nisz ter a ká bí tó szer-meg elõ zés sel kap cso la tos és
ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada tai kö ré ben

a) össze han gol ja a til tott ká bí tó szer-fo gyasz tás vissza -
szo rí tá sa, mér sék lé se, il let ve meg elõ zé se ér de ké ben szük -
sé ges nem ze ti stra té gia és kor mány za ti prog ra mok meg va -
ló su lá sát, részt vesz azok vég re haj tá sá ban, és nyo mon
 követi azok ér vé nye sü lé sét,

b) el ké szí ti a Kor mány és a nem zet kö zi szer ve ze tek
 tájékoztatását szol gá ló ká bí tó szer-fo gyasz tás ról  szóló je -
len té se ket, el lát ja adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge it,

c) köz re mû kö dik az egész sé ges élet mó dot nép sze rû sí -
tõ, a ká bí tó szer és más egész ség re ár tal mas él ve ze ti sze rek
fo gyasz tá sá nak meg elõ zé sét szol gá ló kor mány za ti kon -
cep ci ók ki ala kí tá sá ban, va la mint az eb bõl ere dõ or szá gos
prog ra mok össze han go lá sá ban, to váb bá ja vas la tot tesz a
ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elõ zé sé re és ke ze lé sé re szol -
gáló fej lesz té sek re, az e cél ra for dít ha tó pénz ügyi for rá sok
cél rend sze ré re és fel hasz ná lá sá nak mód já ra,

d) köz re mû kö dik a ká bí tó szer-hasz ná lók és -füg gõk
 ellátásával kap cso la tos fel ada tok ban, en nek ke re té ben
mû köd te ti és fej lesz ti a meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta -
tást vég zõ in téz mény rend szert,

e) meg ha tá roz za a ká bí tó szer-meg elõ zés sel kap cso la -
tos te rü le tek szak mai fel ügye le ti rend sze rét.

8.  §

A mi nisz ter a gyer mek- és if jú ság vé del mi fel ada tai kö -
ré ben

a) meg ha tá roz za
aa) a gyer me kek vé del mé vel kap cso la tos kor mány za ti

kon cep ci ó ból ere dõ fel ada to kat, cse lek vé si prog ra mo kat,
ab) a gyer mek vé de lem ál la mi fel ada ta it, a gyer mek jó -

lé ti, gyer mek vé del mi in téz mé nyi el lá tá sok és szol gál ta tá -
sok rend sze rét, il let ve az azok ra vo nat ko zó fej lesz té si irá -
nyo kat, fel ada to kat;

b) részt vesz a gyám ügyi igaz ga tás rend sze ré nek ki ala -
kí tá sá ban, mû kö dé si fel té te le i nek meg te rem té sé ben;

c) irá nyít ja a gyer mek- és if jú ság vé de lem or szá gos
 intézményeit;

d) együtt mû kö dik az egy há zi és más, nem ál la mi szfé -
rá ba tar to zó gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mé nyek kel;

e) a Kor mány ne vé ben el lát ja
ea) a há zas sá gi ügyek ben és a szü lõi fe le lõs ség re

 vonatkozó el já rá sok ban a jog ha tó ság ról, va la mint a ha -
tározatok el is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló
2201/2003/EK ta ná csi ren de let,

eb) a gyer me kek nek a nem zet kö zi örök be fo ga dá sok
 terén való vé del mé rõl és az ilyen ügyek ben tör té nõ együtt -
mû kö dés rõl  szóló, Há gá ban, 1993. má jus 29. nap ján kelt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi LXXX. tör -
vény,

ec) a szü lõi fe le lõs ség gel és a gyer me kek vé del mét
szol gá ló in téz ke dé sek kel kap cso la tos együtt mû kö dés rõl
Há gá ban 1996. ok tó ber 19-én kelt Egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 2005. évi CXL. tör vény,

ed) a gyer mek tar tá si kö te le zett ség tár gyá ban ho zott
 határozatok el is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló
1965. évi 7. tör vényerejû ren de let
vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

f) gon dos ko dik a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la tos
sta tisz ti kai egy sé ges tá jé koz ta tá si in for má ció rend szer
 kialakításáról, mû köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl;

g) el lát ja a kü lön jog sza bály alap ján ha tás kö ré be tar to zó
ga) mi nõ ség vé del mi, mi nõ ség sza bá lyo zá si és ha tó sá gi

mi nõ ség-el len õr zé si fel ada to kat,
gb) ha tó sá gi fel ada to kat;
h) meg ha tá roz za
ha) a gyer mek- és if jú ság vé de lem hez tar to zó te rü le tek

szak mai fel ügye le ti rend sze rét és az e te rü le tek hez tar to zó
te vé keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí té si rend -
szert és kö ve tel mé nye ket,

hb) a gyer mek- és if jú ság vé de lem hez tar to zó te rü le ten
fog lal koz ta tot tak te kin te té ben a köz al kal ma zot ti jog vi -
szonnyal össze füg gõ egyes spe ci á lis kér dé se ket, az egyes
köz al kal ma zot ti osz tály ba tar to zó mun ka kö rö ket, az azok -
hoz kap cso ló dó el ne ve zé se ket, a mun ka kö rök be töl té sé -
hez szük sé ges is ko lai vég zett ség (ké pe sí tés) meg szer zé se
aló li vég le ges men te sí tés sza bá lya it.

9.  §

A mi nisz ter a gyer mek- és if jú ság po li ti kai fel ada tai
 körében

a) fi gye lem mel kí sé ri a gyer mek i jo gok ér vé nye sü lé -
sét, en nek ér de ké ben ki dol goz za és mû köd te ti az ezt vizs -
gá ló utó kö ve tés és ér té ke lés rend sze rét,

b) elõ ké szí ti az if jú ság ra köz vet le nül vo nat ko zó – má -
sik mi nisz ter fel adat kö ré be nem tar to zó – kor mány za ti
dön té se ket, az if jú sá got érin tõ fel adat- és ha tás kör rel ren -
del ke zõ mi nisz te rek kel együtt mû köd ve stra té gi át és cse -
lek vé si ter vet dol go z ki azok össze han go lá sá ra,

c) el lát ja a gyer me ke ket és a fi a ta lo kat érin tõ szol gál ta -
tá sok kal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat,

d) ki dol goz za és mû köd te ti a fel nö vek võ kor osz tály
tag ja i nak élet pál ya-épí té sé hez szük sé ges in for má ci ók
 elérhetõségét biz to sí tó, va la mint a gyer me kek és fi a ta lok
ké pes ség- és kö zös ség fej lesz té sét cél zó nem-for má lis
 pedagógiai prog ra mok kal kap cso la tos szol gál ta tá sok
rend sze rét, va la mint azok inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek
fej lesz té sét cél zó prog ra mo kat,
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e) fi gye lem mel kí sé ri és gon doz za az if jú sá gi tu riz mus
inf ra struk tu rá lis és jogi esz köz rend sze rét, ki dol goz za a
gyer me kek is ko lán kí vü li szer ve zett sza bad idõ el töl té sét
se gí tõ prog ra mo kat, össze han gol ja az if jú sá gi tu riz mus és
a sza bad idõ el töl té sét se gí tõ prog ra mok fej lesz té sé nek
stra té gi ai kér dé se it és az érin tett mi nisz te rek ez zel kap cso -
la tos fel ada ta it,

f) ki dol goz za és mû köd te ti a gyer mek- és if jú sá gi szer -
ve ze tek és a köz ok ta tá si in téz mé nyek ke re té ben, szer ve -
zet ten meg va ló su ló, mun ka ta pasz ta lat szer zést szol gá ló
ön kén tes és nem zet kö zi mo bi li tá si prog ra mok rend sze rét,

g) ko or di nál ja a ha tá ron túli if jú ság gal való együtt mû -
kö dés rend sze rét, az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd -
ve ki dol goz za a kap cso la tok fej lesz té sé re szol gá ló prog ra -
mo kat,

h) mû köd te ti a gyer mek- és if jú ság po li ti kai ügyek ben
az or szá gos kon zul tá ció rend sze rét, va la mint biz to sít ja – a
köz ok ta tás és a fel sõ ok ta tás ki vé te lé vel – a fi a ta lok kép vi -
se lõk út ján tör té nõ rész vé te lét az if jú sá got köz vet le nül
érin tõ kor mány za ti dön té sek elõ ké szí té sé ben, to váb bá elõ -
se gí ti a gyer me kek és fi a ta lok sza bad vé le mény nyil vá ní tá -
si jo gá nak gya kor lá sát,

i) kap cso la tot tart a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel, a
hall ga tói ön kor mány za tok kal, or szá gos szak mai szer ve ze -
te ik kel, a gyer mek- és if jú sá gi célú ci vil szer ve ze tek kel,
va la mint az egy há zak kal és fe le ke ze tek kel,

j) a Kor mány ne vé ben el lát ja a Gyer mek jo ga i ról  szóló, 
New York ban, 1989. no vem ber 20-án kelt Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1991. évi LXIV. tör vény ben fog lal tak
vég re haj tá sá nak össze han go lá sá val és el len õr zé sé vel kap -
cso la tos fel ada to kat, el ké szí ti az Egyez mény ben fog lal tak
ér vé nye sü lé sé rõl  szóló je len té se ket,

k) meg ha tá roz za a gyer mek- és if jú ság po li ti ká hoz tar -
to zó te rü le tek szak mai fel ügye le ti rend sze rét és az e te rü le -
tek hez tar to zó te vé keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges
ké pe sí té si rend szert és kö ve tel mé nye ket.

10.  §

(1) A mi nisz ter a szak kép zés sel és fel nõtt kép zés sel kap -
cso la tos fel ada tai kö ré ben

a) meg ha tá roz za a szak kép zés meg kez dé sé nek és foly -
ta tá sá nak fel té te le it, a szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek
gya kor la ti kép zés szer ve zé sé re vo nat ko zó együtt mû kö dé -
si meg ál la po dá sá nak tar tal mi kö ve tel mé nye it, a pá lya kö -
ve tés sel össze füg gõ fel ada to kat,

b) meg ha tá roz za a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza -
bá lya it és el já rá si rend jét, va la mint a szak mai vizs gák ada -
ta it tar tal ma zó köz pon ti nyil ván tar tás ve ze té sé nek sza bá -
lya it,

c) meg ha tá roz za a szak mai vizs ga szer ve zé sé re való
 jogosultság fel té te le it,

d) meg ha tá roz za a szak mai vizs ga díj és a vizs gáz ta tá si
dí jak ke re te it,

e) meg ha tá roz za a ta nu ló szer zõ dés alap ján a ta nu ló kat
meg il le tõ jut ta tá sok rész le tes sza bá lya it,

f) el ké szí ti és ki ad ja az Or szá gos szak mai szak ér tõi
név jegy zé ket és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név -
jegy zé ket,

g) meg ha tá roz za a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek
for mai elõ írásait,

h) az OKJ fo lya ma tos fej lesz té sé re és kor sze rû sí té sé re
lét re hoz za és mû köd te ti a szak ma cso por ton kén ti bizott -
ságokat,

i) a szak kép zés-fej lesz té si stra té gia fel ada ta i nak ered -
mé nyes meg ol dá sa, ko or di ná lá sa, az ér dek egyez te tés mû -
köd te té se ér de ké ben lét re hoz za és mû köd te ti a stra té gi ai
bi zott sá go kat,

j) a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ága za tá ba tar to zó 
szak ké pe sí té sek mo dul tér ké pei alap ján össze ál lít tat ja az
or szá gos mo dul tér ké pet és gon dos ko dik an nak nyil vá nos -
ság ra ho za ta lá ról,

k) ha zai és nem zet kö zi for rá sok fel hasz ná lá sá val fej -
lesz té si prog ra mo kat kez de mé nyez és va ló sít meg,

l) az éle ten át tar tó ta nu lás elõ se gí té se ér de ké ben – a
kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak sze rint – köz re mû kö dik a 
köz ok ta tá si, fel sõ ok ta tá si rend szer mû köd te té sé vel és
 továbbfejlesztésével kap cso la tos ál la mi fel ada tok vég re -
haj tá sá ban,

m) fel nõtt kép zé si és mun ka erõ-pi a ci kép zé si prog ra -
mo kat dol go z ki, ösz tön zi ezek kor sze rû, in for ma ti kai esz -
kö zök kel tá mo ga tott for má i nak el ter jesz té sét,

n) fel adat kör ében el lát ja az OKJ alap ján ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek te kin te té ben a szak ké pe sí té sért
 felelõs mi nisz ter fel ada ta it,

o) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel nõtt kép zé si
in téz mé nye ket lé te sít és tart fenn,

p) köz re mû kö dik az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
 iskolai rend sze rû szak kép zést érin tõ fel ada ta i nak el lá tá sá -
ban.
 (2) A mi nisz ter dönt a Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si
alap ré szé nek bel sõ fel osz tá sá ról, va la mint el lát ja a szak -
kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga -
tá sá ról  szóló tör vény ben rá ru há zott fel ada to kat.
 (3) A mi nisz ter az (1) be kez dés a)–g) pont já ban fog lalt
fel ada ta it a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter rel, a
d)–e) pont já ban fog lalt fel ada ta it a pénz ügy mi nisz ter rel,
az (1) be kez dés f) pont já ban fog lalt fel ada ta it az ok ta tá si és 
kul tu rá lis mi nisz ter rel egyet ér tés ben lát ja el.

11.  §

(1) A mi nisz ter a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí -
tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) ko or di nál ja a hát rá nyos hely ze tû ré te gek esély -
egyen lõ sé gét biz to sí tó kor mány za ti in téz ke dé sek ki dol go -
zá sát és vég re haj tá sát;

b) meg ha tá roz za
ba) a tár sa dal mi ki re kesz tõ dés mér sék lé sé hez és meg -

elõ zé sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket,
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bb) a hát rá nyos hely ze tû em be rek tá mo ga tá sá nak, gon -
do zá sá nak, il let ve fel zár kóz ta tá sá nak prog ram ja it,

bc) az ér de kelt mi nisz te rek be vo ná sá val az egész ség -
ká ro so dott sze mé lyek tár sa dal mi élet ben való rész vé te lét
elõ se gí tõ tá mo ga tá so kat, szol gál ta tá so kat;

c) ko or di nál ja a mun ka vi lá gá val is össze füg gõ hát rá -
nyos hely ze tek ki egyen lí té sét elõ se gí tõ kor mány za ti szin -
tû fel ada tok vég re haj tá sát;

d) a hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken élõk te kin te té ben 
a hal mo zot tan meg je le nõ et ni kai, tár sa dal mi és te rü le ti
hát rá nyok tár sa da lom po li ti kai ke ze lé se ér de ké ben prog ra -
mo kat mû köd tet és ko or di nál;

e) részt vesz a lak ha tá si prog ra mok ki dol go zá sá ban és a 
lak ha tás sal kap cso la tos más kor mány za ti in téz ke dé sek
elõ ké szí té sé ben;

f) az esély egyen lõ sé gi szem pon tok ér vé nye sí té se ér de -
ké ben egyet ér té si jo got gya ko rol a hát rá nyos hely ze tû tár -
sa dal mi cso por tok élet vi szo nya it e mi nõ sé gük ben érin tõ
elõ ter jesz tések ese té ben;

g) fi gye lem mel kí sé ri az in for má ci ós tár sa da lom esély -
egyen lõ sé gi kér dé se it és az ez zel kap cso la tos kor mány za ti
stra té gi ák, prog ra mok, in téz ke dé sek ki dol go zá sát.

(2) A mi nisz ter a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí -
tá sá ért való fe le lõs sé ge ke re té ben fe le l a nõk és fér fi ak tár -
sa dal mi egyen lõ sé gé nek ér vé nye sü lé sé ért és en nek kö ré -
ben

a) ki dol goz za a „Nem ze ti Cse lek vé si Prog ram a ne mek 
egyen lõ sé gé ért” stra té gi ai do ku men tu mot, utó kö ve ti és
 értékeli vég re haj tá sát,

b) ér vé nye sí ti a ne mek kö zöt ti egyen lõ sé get elõ se gí te ni 
hi va tott nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal ki dol go zott po li ti -
kai-stra té gi ai cél ki tû zé se ket a kor mány za ti mun ka so rán,
va la mint mo ni to roz za a hosszú és kö zép tá vú fej lesz té si
do ku men tu mok ban le fek te tett cé lok vég re haj tá sát,

c) köz re mû kö dik a csa lá don be lü li erõ szak el le ni fel lé -
pés fel ada ta i nak el lá tá sá ban,

d) prog ra mot dol go z ki a mun ka he lyi és a csa lá di kö te -
le zett sé gek össze han go lá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben,

e) a Kor mány ne vé ben el lát ja a nõk kel szem be ni hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés min den for má já nak ki kü szö bö lé -
sé rõl  szóló, New York ban, 1979. de cem ber 18-án el fo ga -
dott ENSZ-egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi
10. tör vényerejû ren de let ben fog lal tak vég re haj tá sá nak
össze han go lá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to -
kat, el ké szí ti az Egyez mény ben fog lal tak ér vé nye sü lé sé rõl 
 szóló je len té se ket.
 (3) A mi nisz ter a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí -
tá sá ért való fe le lõs sé ge ke re té ben fe le l a fo gya té kos és
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek tár sa dal mi
 integrációjának elõ se gí té sé ért, és en nek kö ré ben

a) a nem zet kö zi fo gya té kos ság po li ti kai egyez mé nyek -
re fi gye lem mel ki dol goz za és vég re hajt ja a fo gya té kos
sze mé lyek tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ kor mány za ti
po li ti kát, en nek ré sze ként gon dos ko dik az Or szá gos
 Fogyatékosügyi Prog ram kö zép tá vú kor mány za ti in téz ke -

dé si ter vé nek elõ ké szí té sé rõl, a vég re haj tás ko or di ná lá sá -
ról, il let ve elõ ké szí ti az Or szág gyû lés ré szé re a vég re haj -
tás ról  szóló je len tést,

b) prog ra mo kat dol go z ki az egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés
és a kom plex re ha bi li tá ció elõ se gí té sé re, to váb bá a fog lal -
ko zá si re ha bi li tá ci ó ra, a fo gya té kos fi a ta lok és pá lya kez -
dõk mun ka pi a ci in teg rá ci ó ját se gí tõ spe ci á lis kép zés re,
nyílt mun ka pi a ci, vé dett és szo ci á lis fog lal koz ta tás ra,

c) kez de mé nye zi, elõ ké szí ti, il le tõ leg ki dol goz za a fog -
lal ko zá si re ha bi li tá ció sza bá lya it, el lát ja a fog lal ko zá si
 rehabilitáció irá nyí tá sá val, a mi nisz té ri u mok ez zel kap -
cso la tos te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sá val kap cso la tos
fel ada to kat,

d) a fo gya té kos sze mé lyek el lá tá sát szol gá ló or szá gos
in téz mé nyek te kin te té ben fenn tar tói jo got gya ko rol.

12.  §

A mi nisz ter a roma in teg rá ci ó ért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben

a) ki dol goz za a roma tár sa dal mi in teg rá ci ós kor mány -
za ti po li ti ka kon cep ci ó ját, il let ve a Roma In teg rá ció Év ti -
ze de Prog ram Cse lek vé si Ter vét, ezek ré sze ként a fej lesz -
té si, mo der ni zá ci ós és szo ci á lis, a roma né pes ség mun ka -
erõ pi a ci esé lye i nek nö ve lé sé re irá nyu ló kon cep ci ót,
 továbbá az ezek kel kap cso la tos stra té gi át és dön té si ja vas -
la to kat,

b) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve elõ ké szí ti
a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját és a roma ki sebb ség jo -
gait érin tõ in téz ke dé sek kel össze füg gõ kor mány za ti dön -
té sek ter ve ze te it,

c) ko or di nál ja a kor mány za ti roma tár sa dal mi integ -
rációs prog ram vég re haj tá sát, a ro mák tár sa dal mi integ -
rációjának fej lesz té sét szol gá ló nem zet kö zi tá mo ga tá si
prog ra mo kat, köz re mû kö dik az in teg rá ci ós kor mány za ti
kap cso la tok szer ve zé sé ben,

d) több ol da lú pár be szé det kez de mé nyez a ro mák tár sa -
dal mi in teg rá ci ó já nak szé les körû tár sa dal mi tá mo ga tott -
sá ga ér de ké ben, köz re mû kö dik az át fo gó kom mu ni ká ci ós
prog ra mok ko or di ná lá sá ban a több sé gi tár sa da lom ban
meg lé võ elõ íté le tes ség és hát rá nyos meg kü lön böz te tés
csök ken té se ér de ké ben,

e) össze han gol ja a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját érin -
tõ mo dell ér té kû fej lesz té si prog ra mo kat, mû köd te ti a te le -
pe ken, te lep sze rû la kó kör nye zet ben élõk élet mi nõ sé gét
 javító prog ra mo kat, il let ve a roma ta nu lók ta nul má nyi
 sikerességét elõ se gí tõ ösz tön díj-rend szert,

f) ke ze li a Roma Kul tu rá lis Ala pot és a Roma Ko or di -
ná ci ós és In ter ven ci ós Ke re tet,

g) ki emelt fi gyel met for dít a konf lik tus ke ze lé si fel ada -
tok ra, együtt mû kö dik a jog vé dõ és ér dek vé dõ szer ve ze -
tek kel,

h) el lát ja a Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram
 Magyarország Nem ze ti Ko or di ná to ri fel adat kö rét, va la -
mint részt vesz a Nem zet kö zi Irá nyí tó Bi zott ság munká -
jában.
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13.  §

A mi nisz ter a ki sebb ség po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
 körében

a) el lát ja a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott, a nem ze ti
és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i nak biz to sí tá sá val kap cso la tos 
fel ada to kat,

b) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve gya ko rol -
ja a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la tos kor -
mány za ti ha tás kö re it, va la mint ko or di nál ja a kor mány za ti
szer vek rész vé te lét, köz re mû kö dé sét a ki sebb sé gek jo ga i -
nak ér vé nye sü lé sé ben, ezek fel té te le i nek biz to sí tá sá ban,

c) a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tör vényességi el len õr -
zé se vo nat ko zá sá ban együtt mû kö dik az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel a fõ vá ro si, me gyei köz igaz -
ga tá si hi va ta lok szak mai irá nyí tá sá ban.

14.  §

A mi nisz ter a fo gyasz tó vé de le mért való fe le lõs sé ge
 körében

a) ki dol goz za a fo gyasz tó vé del mi po li ti ka kon cep ci ó -
ját, ja vas la tot tesz a meg va ló sí tás szer ve ze ti és in téz mé nyi
fel té te le i re, fi gye lem mel kí sé ri a fo gyasz tó vé del mi po li ti -
ka vég re haj tá sát,

b) együtt mû kö dik a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét
 ellátó ci vil szer ve ze tek kel, el lát ja a tá mo ga tá suk kal kap -
cso la tos fel ada to kat,

c) tá mo gat ja a fo gyasz tói jog vi ták al ter na tív vi ta ren de -
zé si fó ru ma i nak lét re ho zá sát és mû kö dé sét; el lát ja a bé kél -
te tõ tes tü le tek mû kö dé sé vel kap cso la tos ko or di ná ci ós és
tá mo ga tá si fel ada to kat; va la mint az Eu ró pai Fo gyasz tói
Köz pon tok Há ló za tá ba ki je lölt szer ve zet tel kap cso la tos
kor mány za ti fel ada to kat,

d) az érin tett mi nisz te rek vé le mé nyé nek is me re té ben
jó vá hagy ja a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség Or szá gos
Vizs gá la ti Prog ram ját,

e) az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val in téz ke dé se ket
tesz, il let ve kez de mé nyez a fo gyasz tói jo gok vé del me és
ér vé nye sí té se ér de ké ben,

f) ki dol goz za a pi ac fel ügye le ti stra té gi át, és el lát ja az
in téz mény fej lesz té si fel ada to kat az áruk és szol gál ta tá sok
biz ton sá gos sá ga és meg fe le lõ sé ge te kin te té ben,

g) gon dos ko dik az élel mi sze rek mi nõ sé gé nek el len õr -
zé sé vel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti fel ada tok el lá tá sá ról,

h) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi ügyek ben
fel ügye le tet gya ko rol.

15.  §
 
A mi nisz ter a tár sa dal mi pár be szé dért való fe le lõs sé ge

kö ré ben
a) kép vi se li a Kor mányt az or szá gos ér dek egyez te tés -

ben,
b) össze han gol ja a kor mány za ti szer vek ér dek egyez te -

tés sel, szo ci á lis pár be széd del kap cso la tos te vé keny sé gét,

c) részt vesz a gaz da sá gi, szo ci á lis, mun ka ügyi, fog lal -
koz ta tá si, szak kép zé si, mun ka vé del mi, va la mint fo gyasz -
tó vé del mi ér dek egyez te tés ben, to váb bá el lát ja, il let ve biz -
to sít ja a Kor mány kép vi se le tét a fel adat kö ré hez tar to zó
 érdekegyeztetõ tes tü le tek ben,

d) fi gye lem mel kí sé ri az ér dek egyez te tés ben lét re jött
meg ál la po dá sok vég re haj tá sát,

e) fi gye lem mel kí sé ri, il let ve se gí ti a mun ka ügyi kap -
cso la tok, az ér dek egyez te tés és a szo ci á lis pár be széd
 folyamatait, ja vas la tot dol go z ki az ér dek egyez te tés, a szo -
ci á lis pár be széd és a tár sa dal mi pár be széd in téz mény- és
fó rum rend sze ré nek to vább fej lesz té sé re,

f) meg ha tá roz za a kol lek tív szer zõ dé sek re giszt rá lá sá -
nak sza bá lya it, nyil ván tart ja és elem zi a kol lek tív szer zõ -
dé se ket, dönt a kol lek tív szer zõ dés ha tá lyá nak az ága zat ra
(al ága zat ra) tör té nõ ki ter jesz té sé rõl,

g) fi gye lem mel kí sé ri a mun ka ügyi vi ták, konf lik tu sok
fel ol dá sá nak rend jét.

16.  §

A tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért való
 felelõssége kö ré ben

a) gon dos ko dik az ál lam pol gá rok kal, a tár sa dal mi szer -
ve ze tek kel, az ala pít vá nyok kal, a köz tes tü le tek kel és a
köz hasz nú szer ve ze tek kel (a továb biak ban együtt: ci vil
szek tor) való kap cso lat tar tás kor mány za ti po li ti ká já nak
ki ala kí tá sá ról és meg va ló sí tá sá nak össze han go lá sá ról,

b) gon dos ko dik a kor mány za ti ci vil ko or di ná ci ó ról,
 valamint a ci vil szek tort érin tõ mi nisz té ri u mi szin tû el kép -
ze lé sek és dön té sek össze han go lá sá ról,

c) elõ se gí ti a ci vil szek tor szer ve ze te i nek rész vé te lét a
köz fel ada tok el lá tá sá ban,

d) el lát ja a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram (NCA) mû köd -
te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

e) gon dos ko dik a ci vil szek tor erõ sö dé sét elõ se gí tõ
szol gál ta tó és fej lesz tõ prog ra mok ki dol go zá sá ról, a ci vil
tár sa da lom mal való pár be szé det biz to sí tó in for ma ti kai
rend sze rek ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl, va la mint
gon dos ko dik az ön kén tes ség gel kap cso la tos kor mány za ti
po li ti ka ki ala kí tá sá ról,

f) mû köd te ti a ci vil szol gál ta tó köz pon tok há ló za tát,
g) kap cso la tot tart és egyez tet a kü lön tör vény ben meg -

ha tá ro zott szö vet ke ze ti szö vet sé gek kel,
h) el lát ja a kü lön jog sza bály alap ján ha tás kö ré be tar to -

zó ha tó sá gi fel ada to kat.

17.  §

Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
171/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete

a miniszterek feladat- és hatáskörérõl  szóló
kormányrendeletek deregulációjáról

1.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyu kat
vesz tik

a) a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let 14.  §-a,

b) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. ren de let,

c) az egy sé ges köz le ke dé si ha tó sá gi szer ve zet fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. ren de let
1.  § (2) be kez dé se, 1.  § (4) be kez dés elsõ mon da ta és 1.  §
(5) be kez dé se,

d) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
ada ta i ról és ha tás kö ré rõl  szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
ren de let,

e) az igaz ság ügy-mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let,

f) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
160/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let,

g) a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let,

h) az ok ta tá si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let,

i) az ok ta tá si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Köz pon ti
Mû sza ki Fej lesz té si Alap prog ram ról  szóló 98/1996.
(VII. 10.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 227/1999.
(XII. 30.) Korm. ren de let,

j) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/2000. (I. 18.) Korm. ren de let,

k) a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek rõl  szóló 11/2000.
(II. 8.) Korm. ren de let 6.  § (1) be kez dé sé ben az „az okta -
tási mi nisz ter egyet ér té si,” szö veg rész és 6.  § (2) be kez dés
má so dik mon da ta, 9.  §-ában az „az ok ta tá si mi nisz ter vé le -
mé nyé nek ki ké ré sé vel és” szö veg rész, 10.  § (2) be kez dés
má so dik mon da ta, 12.  § (1) be kez dé sé ben az „és az okta -
tási mi nisz ter rel” szö veg rész, va la mint 13.  § (3) bekez -
dése,

l) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré nek ki egé szí -
té se  miatt szük sé ges egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról és
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 71/2000. (V. 19.) Korm.
ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

m) az ok ta tá si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
104/2000. (VI. 28.) Korm. ren de let,

n) az ok ta tá si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
238/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let,

o) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
ada ta i ról és ha tás kö ré rõl  szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 139/2002. (VI. 25.) Korm.
ren de let,

p) a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
140/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let,

q) az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let,

r) a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. ren -
de let,

s) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. ren de let,

t) a bel ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. ren de let,

u) az ok ta tá si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
151/2002. (VII. 2.) Korm. ren de let,

v) a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 152/2002. (VII. 2.) Korm. ren de let,

w) az igaz ság ügy-mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 154/2002. (VII. 5.) Korm. ren de let,

x) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. ren de let,

y) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
158/2002. (VII. 11.) Korm. ren de let, to váb bá

z) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 167/2002.
(VIII. 2.) Korm. ren de let.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyu kat
vesz tik

a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. ren de let,

b) a bel ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
175/2002. (VIII. 12.) Korm. ren de let,

c) a ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la -
mint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren -
de let 10.  § (1) be kez dé se,

d) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/2003.
(III. 27.) Korm. ren de let,

e) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 69/2003.
(IV. 15.) Korm. ren de let,

f) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
82/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let,

g) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Ma gyar
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Ál lam kincs tár Rész vény tár sa ság és az Ál lam ház tar tá si
 Hivatal át szer ve zé se  miatt szük sé ges sé váló kor mány ren -
de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. ren -
de let 78–79.  §-ai az azo kat meg elõ zõ al cí mek kel együtt,
84.  § b) és c) pont ja,

h) az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 156/2003. (X. 1.) Korm. ren de let,

i) a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si
Prog ram mû köd te té sé rõl  szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 212/2003. (XII. 10.) Korm.
ren de let 4.  § a) pont ja,

j) a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal ról  szóló
216/2003. (XII. 11.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dés má -
so dik mon da ta, 5.  §-a, 11.  § a)–b) pont ja,

k) az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
33.  § (2) be kez dé se,

l) a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
140/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2004. (I. 5.) Korm. ren de let,

m) a ke res ke de lem, il let ve az áruk sza bad áram lá sa
aka dá lya i val kap cso la tos egyes ér te sí té si és be je len té si
 eljárások vég re haj tá sá ról  szóló 44/2004. (III. 16.) Korm.
ren de let 8.  §-a,

n) az igaz ság ügy-mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 96/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let,

o) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. ren de let, va la mint a gaz da sá gi
és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
171/2002. (VIII. 9.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
97/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let,

p) az igaz ság ügy-mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 161/2004. (V. 21.) Korm. ren de let,

q) a bel ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. ren de let, va la mint egyes
 további kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
169/2004. (V. 26.) Korm. ren de let 1–7.  §-a, 8.  § (2) be kez -
dés a) pont ja,

r) a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter
 feladat- és ha tás kö ré rõl  szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 171/2004. (V. 26.) Korm.
ren de let,

s) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
ada ta i ról és ha tás kö ré rõl  szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 172/2004. (V. 26.) Korm.
ren de let,

t) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. ren de let
 módosításáról  szóló 173/2004. (V. 26.) Korm. ren de let,

u) a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 174/2004. (V. 26.) Korm. ren de let,

v) az ok ta tá si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
175/2004. (V. 26.) Korm. ren de let,

w) a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
140/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
176/2004. (V. 26.) Korm. ren de let,

x) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
152/1994. (XI. 7.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
186/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let,

y) az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let
 módosításáról  szóló 187/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let,
 továbbá

z) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
ada ta i ról és ha tás kö ré rõl  szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 193/2004. (VI. 14.) Korm.
ren de let.
 (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyu kat
vesz tik

a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 222/2004. (VII. 22.) Korm. ren de let,

b) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
246/2004. (VIII. 27.) Korm. ren de let, to váb bá

c) az igaz ság ügy-mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 247/2004. (VIII. 27.) Korm. ren de let,

d) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 286/2004.
(X. 28.) Korm. ren de let,

e) a bel ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
287/2004. (X. 28.) Korm. ren de let,

f) az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 288/2004. (X. 28.) Korm. ren de let,

g) az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi 
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 289/2004. (X. 28.)
Korm. ren de let,

h) a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 290/2004. (X. 28.) Korm. ren de let,

i) az ok ta tá si mi nisz ter és a nem ze ti kul tu rá lis örök ség
mi nisz te re fel adat- és ha tás kö ré nek vál to zá sá ról  szóló
291/2004. (X. 28.) Korm. ren de let,

j) a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
140/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
292/2004. (X. 28.) Korm. ren de let,

k) a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
293/2004. (X. 28.) Korm. ren de let,

l) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
ada ta i ról és ha tás kö ré rõl  szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 304/2004. (XI. 3.) Korm.
ren de let,
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m) a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá -
sá ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 333/2004. (XII. 11.) Korm. ren de let 6.  § (4) be -
kez dé se,

n) az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 334/2004. (XII. 15.) Korm.
ren de let,

o) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. ren de let,
 valamint ah hoz kap cso ló dó an egyes más jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ról  szóló 335/2004. (XII. 15.) Korm. ren de let
1–8.  §-ai és 12.  § (1) be kez dés a)–e) pont jai,

p) a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
336/2004. (XII. 15.) Korm. ren de let,

q) az Eu ró pai Ügyek Hi va ta lá ról  szóló 356/2004.
(XII. 23.) Korm. ren de let,

r) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2005.
(I. 26.) Korm. ren de let,

s) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 43/2005.
(III. 10.) Korm. ren de let,

t) a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 97/2005. (V. 23.) Korm. ren -
delet,

u) az egy sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend szer létre -
hozásával és mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok kal
meg bí zott kor mány biz tos fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
98/2005. (V. 26.) Korm. ren de let 6.  § a) pont ja,

v) a va gyon nyi lat ko zat té te lé rõl, át adá sá ról, ke ze lé sé -
rõl, az ab ban fog lalt ada tok vé del mé rõl, va la mint a Köz -
szol gá la ti El len õr zé si Hi va tal szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl
és az el len õr zé si el já rás le foly ta tá sá ról  szóló 114/2001.
(VI. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 137/2005.
(VII. 15.) Korm. ren de let 3.  § (4) be kez dés c) pont ja,

w) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 123/2005.
(VI. 29.) Korm. ren de let,

x) az Igaz ság ügyi Hi va tal ról  szóló 144/2005. (VII. 27.)
Korm. ren de let 8.  § (1) be kez dé se és 8.  § (2) be kez dés
c) pont ja,

y) a Nem ze ti Sport hi va tal fel ügye le té nek vál to zá sá val
össze füg gés ben szük sé ges, va la mint egyes sport tár gyú
kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 171/2005. (IX. 1.) 
Korm. ren de let 2.  §-a és 8.  § m) pont ja, to váb bá

z) egyes, a tu do mány- és in no vá ció po li ti ka kormány -
zati irá nyí tá sá val össze füg gõ kor mány ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 199/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let 2. és
3.  §-a.
 (4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyu kat
vesz tik

a) a bel ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. ren de let, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 273/2005. (XII. 20.) Korm. ren de let,

b) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
ada ta i ról és ha tás kö ré rõl  szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 274/2005. (XII. 20.) Korm.
ren de let,

c) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa
alá tar to zó köz pon ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. ren -
de let 26–27.  §-ai,

d) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
 hatósági jog kö re i vel össze füg gõ egyes ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 298/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 6.  §-a és
12.  § d) pont ja,

e) az ûr ku ta tás sal és ûr te vé keny ség gel kap cso la tos kor -
mány za ti fel ada tok ról  szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm.
ren de let 6–7.  §-a,

f) az Igaz ság ügyi Hi va tal ról  szóló 144/2005. (VII. 27.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2006. (I. 13.) Korm.
ren de let 4.  § (2) be kez dé se és 4.  § (3) be kez dés b) pont ja,

g) a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek rõl  szóló 11/2000.
(II. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2006.
(I. 20.) Korm. ren de let 1.  §-a,

h) a Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont ról és el já rá -
sá nak rész le tes sza bá lyai ról  szóló 51/2006. (III. 14.)
Korm. ren de let 29.  §-a, to váb bá

i) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada tok irá nyí tá sá ban
szük sé ges azon na li vál toz ta tá sok ról  szóló 144/2006.
(VI. 29.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dés a) pont ja.

2.  §

Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba, és
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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 megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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 el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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 (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

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 fax-
számán.
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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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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 szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
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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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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