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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
176/2007. (VII. 1.) 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, az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés a) és
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, az Alkot mány 
35.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jog al ko tó
ha tás kö ré ben el jár va a kö vet ke zõ ket 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 Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) ve ze ti, en nek ke re té ben gon dos ko dik a hi va ta li
szer ve zet egy sé ges mû kö dé sé rõl.

(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 ha -
tá ro za ta i nak ke re tei kö zött a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat tar tal maz za.

(3) A mi nisz tert 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 31.  §-ának (2) be kez dé sé ben 
sza bá lyo zott eset ben a pénz ügy mi nisz ter he lyet te sí ti.

2.  §

A mi nisz ter a Kor mány
a) a kor mány prog ram meg va ló sí tá sá nak stra té gi ai irá -

nyí tá sá ért és en nek kap csán a kor mány za ti te vé keny ség
össze han go lá sá ért,

b) tes tü le ti mû kö dé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sá ért,

c) köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po li -
ti ká ért,

d) au di o vi zu á lis po li ti ká ért,
e) nem zet po li ti ká ért,
f) ki sebb ség po li ti ká ért,
g) köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért

fe le lõs tag ja.

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 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 Euró 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 annak az Euró 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 Euró 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 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.

4.  §

A mi nisz ter
a) 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; a Kor mány és a mi nisz ter el -
nök dön té se i nek, valamint a kor mány prog ram célkitûzé -
seinek meg fele lõen gon dos ko dik a kor mány za ti te vé keny -
ség stra té gi ai irá nyí tá sá ról és össz hang já nak biz to sí tá sá -
ról, a dön tés-elõ ké szí tés ben a 2.  § a) pont já ban fog lal tak
ér vé nye sí té sé rõl;

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;
c) össze han gol ja a tár sa dal mi pár be széd szer ve zé sé vel

kap cso la tos kor mány za ti te vé keny sé get;
d) 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
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je len tõs ha tást gya kor ló, tár ca kö zi együtt mû kö dést igény -
lõ kor mány za ti prog ra mok és fej lesz té si cél ki tû zé sek elõ -
ké szí té se, valamint meg va ló sí tá sa so rán;

e) 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;

f) 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;

g) gon dos ko dik a kor mány szó vi või fel ada tok, valamint 
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;

h) e ren de let ben és a Kor mány ügy rend jé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint gon dos ko dik a Kor mány tes tü le ti mû kö -
dé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról;

i) irá nyít ja

ia) 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), elõ ké szí ti a ha tá ron
túli ma gya rok ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat,

ib) 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 kor mány za ti te vé keny sé get (ki sebb ség -
po li ti ka), amely so rán 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, to váb bá elõ ké szí ti a nem ze -
ti és et ni kai ki sebb sé gek hely ze té vel és jo ga i val össze füg -
gõ jog sza bá lyo kat, valamint e tárgy kör 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, 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, 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, to váb bá 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 köz -
igaz ga tá si hi va ta lok szak mai irá nyí tá sá ban;

j) 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 1. szá -
mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket;

k) irá nyít ja a köz igaz ga tá si in for ma ti ká val kap cso la tos
– a ren de let 2. szá mú mel lék le té ben rész le te zett – fel ada tok 
el lá tá sát;

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

m) elõ ké szí ti – 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 mû kö dé sé vel össze füg gõ jog sza bá lyo kat, to váb bá e
tárgy kör 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, valamint 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;

n) elõ ké szí ti – a moz gó kép szak mai ügyek ki vé te lé vel – 
az au di o vi zu á lis te rü le tet, valamint a di gi tá lis mû sor ter -
jesz tés re való át ál lást érin tõ kér dé sek re vo nat ko zó kor -
mány za ti kon cep ci ót, stra té gi át és sza bá lyo zá si ter ve ze te -
ket, egyez tet az ille té kes ál lam i és az ér de kelt nem ál lam i
szer vek kel, kü lön fel ha tal ma zás alap ján ren de le tet alkot;

o) ki ala kít ja és irá nyít ja a köz pon ti el lá tó szerveze -
teket;

p) 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 fel -
adat kö ré be, ille tõ leg a ha tás kö ré be utal.

5.  §

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

a) a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó sá got (a továb -
biak ban: Fõ igaz ga tó ság),

b) a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz -
ga tá si Kép zé si Köz pon tot, a kor mány za ti sze mély ügyért
fe le lõs ál lam tit kár út ján,

c) a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Hi va ta lát,

d) az ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da -
lom-stra té gi ai Ku ta tó In té ze tet,

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

6.  §

(1) A mi nisz ter 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 vé -
gez; 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) a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter rel együtt mû köd ve kom plex – al -
kot má nyos sá gi, jogi, valamint 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) alá írás ra fel ter jesz 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 mi nisz ter köz ve tí ti a mi nisz ter el nök ese ti dönté -
seit a mi nisz te rek, ille tõ leg a mi nisz té riu mok, valamint 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, ille tõ leg szak -
értõi köz re mû kö dést kér.
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7.  §

A mi nisz ter a Kor mány mû kö dé sé vel kap cso lat ban

a) köz re mû kö dik a Kor mány mun ka ter vi ja vas la tá nak
el ké szí té sé ben és vég re haj tá sá nak el len õr zé sé ben;

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 riu mok
stra té gi ai elem zõ-ter ve zõ szer ve i vel együtt mû köd ve fo -
lya ma to san 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
jelen tések (a továb biak ban együtt: elõ ter jesz tés), valamint
a mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze té rõl;

e) a kor mány prog ram meg va ló sí tá sá nak stra té gi ai irá -
nyí tá sá val össze füg gés ben köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si
egyez te té sek so rán tett ész re vé te lek ér té ke lé sé ben 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 riu mok kö zöt ti vé le mény el té ré sek
fel ol dá sá ban, a dön té sek vár ha tó kö vet kez mé nye i nek
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 – mi nisz te ri 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, és a kor mány za ti igaz ga tás
össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter rel össze -
han gol tan gon dos ko dik ezek ér vé nye sí té sé rõl;

g) mû köd te ti a szak ma po li ti kai egyez te tést és el lát ja a
kor mány ülés sel kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat;

h) a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter ja vas la ta i nak figye lembe véte lével
el ké szí ti a kor mány ülé sek na pi ren di ja vas la tát;

i) a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter rel együtt mû köd ve írás ba fog lal ja és 
alá írás ra elõ ké szí ti a Kor mány dön té se it;

j) gon dos ko dik a kor mány ülé sek do ku men tá lá sá ról és
a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca
nél kü li mi nisz ter rel együtt mû köd ve a kor mány ülés össze -
fog la ló já nak el ké szí té sé rõl; a kor mány za ti igaz ga tás
össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter szig ná lá -
sát köve tõen alá ír ja az össze fog la lót;

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, ille 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;

m) a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter rel együtt mû köd ve ki dol goz za a
Kor mány mû kö dé sé vel kap cso la tos, ille tõ leg a kor mány -
za ti struk tú ra és mun ka meg osz tás to vább fej lesz té sé re irá -
nyuló ja vas la to kat;

n) a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter rel együtt mû köd ve elõ ké szí ti a Kor -
mány mû kö dé sé vel kap cso la tos ügy ren di sza bá lyo kat, alá -
írás ra fel ter jesz ti a mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö ri jegy -
zé két tar tal ma zó jog sza bá lyo kat;

o) biz to sít ja a kor mány za ti irat ke ze lés sze mé lyi, tár gyi
és in for ma ti kai fel té te le it.

8.  §

A mi nisz ter a Hi va tal köz re mû kö dé sé vel el lát ja a ha tá -
ron túli ma gyar ság gal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to -
kat, ko or di nál ja a mi nisz té riu mok és a köz pon ti ál lam igaz -
ga tá si szer vek ezzel össze füg gõ te vé keny sé gét, valamint
elõ ké szí ti a ha tá ron túli ma gya rok ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyo kat.

9.  §

A mi nisz ter a Hi va tal köz re mû kö dé sé vel el lát ja a ma -
gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la tos 
ál lam i fel ada to kat, ko or di nál ja a mi nisz té riu mok és a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ezzel össze füg gõ te vé keny -
sé gét, elõ ké szí ti a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hely ze -
té vel és jo ga i val össze füg gõ jog sza bá lyo kat.

10.  §

A mi nisz ter a Hi va tal út ján 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, ille tõ leg ok ira tok,
valamint

b) a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, valamint 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, ille 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.

11.  §

A mi nisz ter 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 Hi va tal út ján

a) se gí ti a mi nisz ter el nök or szág gyû lé si te vé keny sé gét;
b) köz re mû kö dik a Kor mány tör vényalkotási prog ram -

já nak ki dol go zá sá ban;
c) a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs

tár ca nél kü li mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel el lát ja az
 országgyûlési ülés sza kok elõ ké szí té sé vel össze füg gõ
 kormányzati te en dõ ket; en nek ke re té ben ja vas la tot tesz a
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Kor mány nak az Or szág gyû lés rend kí vü li ülés sza ka, ille tõ -
leg ülé se össze hí vá sá nak kez de mé nye zé sé re;

d) 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;

e) a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter rel együtt mû köd ve 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, valamint be -
szá mo lók, tá jé koz ta tók és je len té sek be nyúj tá sá ról;

f) fi gye lem mel kí sé ri a be nyúj tott anya gok hely ze té nek 
to váb bi ala ku lá sát, se gí ti a tör vényalkotási prog ram or -
szág gyû lé si ér vé nye sí té sét;

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, valamint 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, ille tõ leg a mi nisz ter el nök meg bí zá sa alap ján
ki je lö li a vá lasz adót;

i) 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.

12.  §

A mi nisz ter 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.

13.  §

(1) A mi nisz ter a Hi va tal köz re mû kö dé sé vel 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, valamint a Fõ igaz ga -
tó ság ala pí tó ok ira ta ren del ke zik.

14.  §

A mi nisz ter az egyéb fel ada tai ke re té ben a Hi va tal út ján
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, la -
kos sá gi 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, valamint 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;

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 ve -
ze tõ i nek, 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 lam i ve ze tõk nyil ván tar tá sát;

d) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze mé lyek ré -
szé re ál lam i ve ze tõi iga zol ványt ál lít ki; kü lön jog sza bály
sze rint iga zol ja az ál lam i 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 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 ha tás kö -
ré be utal.

15.  §

(1) A Hi va tal szer ve ze ti ke re tei kö zött mû kö dik
a) a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro da, valamint a mi nisz -

ter el nök köz vet len irá nyí tá sa alatt álló más szer ve ze ti egy -
ség, ta nács adó tes tü let és sze mé lyi ta nács adó,

b) a tár ca nél kü li mi nisz ter és tit kár sá ga,
c) a tár ca nél kü li mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó ál lam -

tit kár és szak ál lam tit kár, valamint tit kár sá ga ik,
d) a kor mány biz tos és tit kár sá ga,
e) a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let,
f) a Nem zet biz ton sá gi Iro da,
g) az Igaz ga tá si és Jogi Tit kár ság,
h) a Köz po li ti kai Tit kár ság.

(2) Az (1) be kez dés e)–h) pont jai sze rin ti szer ve ze ti
egy sé gek te vé keny sé gét tár ca nél kü li mi nisz ter irá nyít ja.

16.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a zárt cé lú
táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. ren -
de let 3.  §-ának f) pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel”, 22.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nél”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter nél”, az ok mány iro dák ki je lö lé sé rõl és ille té -
kességi te rü le té rõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. ren -
de let 2/A. §-ának (1) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi -
va talt ve ze tõ mi nisz ter nél” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nél”, (2) be kez -
dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter”
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szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter”, az elekt ro ni kus hír köz lés ve szély hely ze ti
és mi nõ sí tett idõ sza ki fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, az ál -
lam igaz ga tá si szer vek fel ada ta i ról, mû kö dé sük fel té te le i -
nek biz to sí tá sá ról  szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. ren de -
let 8.  §-ában a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter”, az egy sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend -
szer lét re ho zá sá val 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 4.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter”, az elekt ro ni kus ügy in té zést le he tõ vé tevõ
in for ma ti kai rend sze rek biz ton sá gá ról, együtt mû kö dé si
ké pes sé gé rõl és egy sé ges hasz ná la tá ról  szóló 195/2005.
(IX. 22.) Korm. ren de let 3.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben, 
to váb bá 28.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”, 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 2.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt 
ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in -
for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”, a Köz igaz ga tá si és Elekt -
ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá -
ról, fel ada ta i ról és ha tás kö ré rõl  szóló 276/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”, a föld hi -
va ta lok ról, a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet rõl, a
Föld raj zi név Bi zott ság ról és az in gat lan-nyil ván tar tá si el -
já rás rész le tes sza bá lya i ról  szóló 338/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 18.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”, a Köz -
pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szer és a kap cso ló dó
rend sze rek biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 84/2007.
(IV. 25.) Korm. ren de let 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter”, az egy sé ges di gi tá lis rá dió-táv köz lõ rend szer rõl szóló 
109/2007. (V. 15.) Korm. ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter”, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 9.  §-a (1) be kez dé sé nek fb) és fc) pont já ban 
a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg rész lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról,
valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let, to váb bá a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat-

és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
3.  §-ának jd) pont ja és 16.  §-ának g) pont ja.

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

1. számú melléklet
a 176/2007. (VII. 1.) 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,
valamint 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 CAP 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 sze mély zet po -
li ti ká ját, 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 annak egy sé ges meg va ló sí tá sát, s
össze han gol ja a ha té kony, ügy fél- és fel adat köz pon tú 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, valamint 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, közre -
mûködik 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) gon dos ko dik a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál -
ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont fel ada ta i nak fo ko -
za tos bõ ví té sé rõl és fej lesz té sé rõl az egy sé ges szem lé le tû
köz pon ti köz igaz ga tá si mun ka erõ-gaz dál ko dás elõ moz dí -
tá sa ér de ké ben;
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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 kö -
zép tá vú stra té gi ai to vább kép zé si cél ja it, s egyé ni, illetve
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, to -
vább kép zé sé vel, 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, valamint 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 va gyonnyi lat ko -
za tok kal össze füg gõ egyes fel ada to kat.

2. számú melléklet
a 176/2007. (VII. 1.) 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 meg te rem té -
sé re, 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 ér de ké -
ben,

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 biz to sí -
tó sza bá lyo kat és in téz ke dé se ket;

c) ko or di nál ja az ál lam pol gá rok nak a mo dern ál lam i
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, valamint 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, valamint 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, valamint 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 lam i irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze i nek elõ ké szí té sé rõl, illetve meg al ko tá sá ról, a
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szol gál ta tá sok ban és inf ra struk 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 in -
for ma ti kai szol gál ta tá sa i nak össze han go lá sá ról,

bd) a mi nisz té riu 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 együtt mû kö dé -
sé rõl,

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 euró 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 köz igaz ga tá si
in for ma ti kai al kal ma zá sok fej lesz té sé vel és mû köd te té sé -
vel 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) 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 vé de lem szer ve zé si in for ma ti kai fel -
ada tok kö ré ben:

a) meg ha tá roz za, ko or di nál ja és vég re hajt ja a köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai és hír köz lé si rend szer vál ság- és mi nõ -
sí tett idõ sza ki fel ada ta it,

b) ko or di nál ja a köz igaz ga tá si in for ma ti kai és hír köz lé -
si rend szer fel ada ta it el lá tó szer vek vé del mi fel ké szü lé sét,

c) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si in for ma ti kai és hír köz -
lé si rend szer vé del mi ren del te té sû tar ta lé ka i nak kép zé sé -
rõl és ke ze lé sé rõl,

d) meg ter ve zi a köz igaz ga tá si in for ma ti kai és hír köz lé -
si rend sze rek vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges
költ ség ve té si fe de ze tet,

e) köz re mû kö dik a vé de lem szer ve zés hez kap cso ló dó
nem zet kö zi ko or di ná ci ó ban,

f) köz re mû kö dik a ka taszt ró fa vé de lem mel össze füg gõ
fel ada tok ban, a ka taszt ró fák okoz ta ká rok meg elõ zé sé ben, 
hely re ál lí tá sá ban, és az eh hez szük sé ges szer ve ze ti és mû -
kö dé si fel té te lek meg te rem té sé ben.

4. 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 kor mány za -
ti 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 euró 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 vég re haj tá -
sá ról;

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.

A Kormány
177/2007. (VII. 1.) Korm.

rendelete

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Alkot 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 el jár va – az
Alkot mány 37.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, fi gye lem mel 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 (a továb biak ban:
Ksztv.) 29.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra – az aláb -
bi a kat ren de li el:

1.  §

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca
nél kü li mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) a Kor mány -
nak

a) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért,
b) a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

irá nyí tá sá ért, és
c) a mi nõ sí tett ada tok vé del mé nek szak mai fel ügye le -

té ért
fe le lõs tag ja.
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2.  §

A mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré ben:

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 ha -
tás kö rö ket 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 tet ad ki,

e) el lát ja a Kor mány or szág gyû lé si kép vi se le té vel kap -
cso la tos fel ada to kat, együtt mû kö dik az Or szág gyû lés ille -
té kes bi zott sá ga i val,

f) 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
ága za ti meg ál la po dá so kat,

g) 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,

h) el lát ja mind azo kat a ha tás kö rö ket és fel ada to kat,
ame lye ket jog sza bály, kor mány ha tá ro zat vagy a mi nisz -
ter el nök neki cí mez.

3.  §

(1) 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 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pon tot;

c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer ve ze ti ke re tei kö zött
mû kö dõ Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye le tet.

(2) A mi nisz ter (1) be kez dés ben fog lalt irá nyí tá si te vé -
keny sé gé ben köz re mû kö dik a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nak
a Kor mány ál tal erre a fel adat ra ki je lölt ál lam tit ká ra.

(3) A mi nisz tert az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fog lalt 
szer vek irá nyí tá sá ban a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ke re tei
kö zött mû kö dõ Nem zet biz ton sá gi Iro da se gí ti.

(4) A Ksztv. 29.  §-ának (4) be kez dé se alap ján a mi nisz -
ter irá nyí tá si jog kö ré be tar to zik a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal -
nak a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint ki je lölt ál lam tit ká -
ra (a továb biak ban: ál lam tit kár), a mi nisz ter tit kár sá gá nak
ve ze tõ je, a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let el nö ke és a
Nem zet biz ton sá gi Iro da ve ze tõ je.

(5) A mi nisz ter irá nyít ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról,
valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. ren -
de let 15.  §-a (1) be kez dé sé nek e)–f) pont jai sze rin ti szer -
ve ze ti egy sé gek ve ze tõ it.

(6) A mi nisz tert a Ksztv. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ese tek ben a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá -
sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter he lyet te sí ti.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a pos ta ve szé lyez te tett sé gi és mi nõ sí tett idõ sza ki fel -

ké szí té sé nek rend sze ré rõl, fel ada ta i ról, mû kö dé si fel té te -
le i rõl  szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. ren de let 8.  §-ának
b) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„b) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
mi nisz ter rel együtt mû köd ve gon dos ko dik a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok és a vé del mi igaz ga tás szer vei
ve szé lyez te tett sé gi és mi nõ sí tett idõ sza ki pos tai szol gál ta -
tá si igé nye i nek össze han go lá sá ról,”

b) a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont -
ról  szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 5.  §-ában, 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  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban és 4.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban,
a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí -
tó tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész lép,

c) a mi nõ sí tett adat ke ze lés rend jé rõl  szóló 79/1995.
(VI. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában és 12.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg rész he lyé -
be a „pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca 
nél kü li mi nisz ter” szö veg rész, 37.  §-ában a „Miniszter -
elnöki Hi va talt” szö veg rész he lyé be a „pol gá ri nem zet biz -
ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz tert”
szö veg rész lép.

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

A Kormány
178/2007. (VII. 1.) Korm.

rendelete

a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelõs
tárca nélküli 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 29.  § (5) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra te kin tet tel – az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés a) és
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, az Alkot mány 
35.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jog al ko tó
ha tás kö ré ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li:

1.  §

(1) A kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) a Kor -
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mány nak a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le -
lõs tag ja.

(2) A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Ország -
gyûlés és a Kor mány ülé sén a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter he lyet te sí ti.

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,
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
mi nisz te ri szin tû 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) 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,

h) 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,

i) 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 fel ada ta i nak vég re haj tá sát.

3.  §

(1) A mi nisz ter
a) ér vé nye sí ti a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés és a

Kor mány dön té se i nek vég re haj tá sa so rán az össz kor mány -
za ti szem pon to kat, en nek ér de ké ben szer ve zi és mû köd te ti 
a dön tés-elõ ké szí tés és a vég re haj tás egy sé ges fo lya ma tát,
szük ség ese tén kez de mé nye zi a fel adat kör rel ren del ke zõ
mi nisz ter vagy a Kor mány in téz ke dé sét,

b) fi gye lem mel kí sé ri a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés 
so rán az elvi al kot má nyos sá gi és köz igaz ga tás-fej lesz té si
szem pon tok ér vé nye sü lé sét,

c) ér vé nye sí ti a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán
az ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té sé nek kö ve tel mé nyét,

d) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együt te sen az Euró pai Unió dön tés ho za ta li te vé keny ség -
hez kap cso ló dó kor mány za ti ko or di ná ci ó ban ér vé nye sí ti
az össz kor mány za ti szem pon to kat,

e) köz re mû kö dik a 2011-es euró pai uni ós el nök ség re
való kor mány za ti fel ké szü lés ben,

f) össze han gol ja és szer ve zi a köz fel ada tok kö ré nek
meg ha tá ro zá sá ra és ha té kony el lá tá sá nak biz to sí tá sá ra irá -
nyuló kor mány za ti te vé keny sé get,

g) köz re mû kö dik a Kor mány mû kö dé sé vel, illetve a
kor mány za ti struk tú ra és mun ka meg osz tás fej lesz té sé vel
kap cso la tos ja vas la tok ki dol go zá sá ban.

(2) A mi nisz ter a kor mány za ti mun ka ter ve zé sé vel
össze füg gés ben

a) ja vas la tot tesz a Kor mány mun ka ter vé re és a prog ra -
mo zá si-mun ka szer ve zé si dön té sek re,

b) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel együtt mû -
köd ve ja vas la tot tesz a Kor mány tör vényalkotási prog ram -
já ra,

c) köz re mû kö dik az Or szág gyû lés és annak bi zott sá ga
dön té se i bõl, az Alkot mány bíró ság dön té se i bõl, az Ál la mi
Szám ve võ szék, valamint az or szág gyû lé si 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.

(3) A mi nisz ter a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés sel
össze füg gés ben

a) részt vesz a szak ma po li ti kai egyez te tés ben, ér vé nye -
sí ti az ott ki ala kí tott ál lás pon tot a dön tés-elõ ké szí tés fo lya -
ma tá ban,

b) ko or di nál ja a köz igaz ga tá si egyez te té se ket, en nek
so rán gon dos ko dik a Kor mány dön té se i ben meg ha tá ro zott 
kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé rõl, valamint ellen õr zi, hogy
a ja va solt dön tés vég re haj tá sá nak fel té te lei tel jes kö rû en
biz to sít ha tó ak-e,

c) vé le ményt nyil vá nít a mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze -
té rõl,

d) az át fo gó meg kö ze lí tést igény lõ ügyek ben ja vas la -
tot, illetve elõ ter jesz tést tesz a kor mány ka bi net és a Kor -
mány ré szé re, kez de mé nye zi és szer ve zi az érin tett mi nisz -
te rek össze han golt te vé keny sé gét, más mi nisz te rek nél
kez de mé nye zi szak po li ti kai elõ ter jesz tések és je len té sek
el ké szí té sét, illetve ja vas la tot tesz össz kor mány za ti pro -
jekt in dí tá sá ra,

e) szer ve zi, ve ze ti és le bo nyo lít ja az ál lam tit ká ri ér te -
kez le tet, a köz igaz ga tá si elõ ké szí té s és vég re haj tás so rán
ér vé nye sí ti annak ál lás fog la lá sa it,

f) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter szá má ra
ja vas la tot tesz a kor mány ülé sek na pi rend jé re,

g) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt mû köd ve kom plex – al kot má nyos sá gi, jogi,
valamint 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,

h) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együt te sen írás ba fog lal ja, és alá írás ra való fel ter jesz tés
elõtt lát ta moz za a Kor mány dön té se it,

i) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel együt -
te sen írás ba fog lal ja, és alá írás elõtt lát ta moz za a Kor mány 
ülé se i nek össze fog la ló ját,
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j) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel együt -
te sen le foly tat ja a Kor mány ál tal el ren delt utó egyez te té se -
ket, annak so rán gon dos ko dik a Kor mány dön té sé nek ér -
vé nye sí té sé rõl,

k) meg ter ve zi és mû köd te ti a kor mány za ti dön tés-elõ -
ké szí tést tá mo ga tó in for ma ti kai rend szert, fi gye lem mel kí -
sé ri annak in for ma ti kai ki vi te le zé sét és fej lesz té sét.

(4) A mi nisz ter a de re gu lá ci ó val össze füg gés ben
a) össze han gol ja a jogi sza bá lyo zás elõ ze tes és utó la -

gos ha tás vizs gá la tát és a de re gu lá ci ót,
b) össze han gol ja a jogi sza bá lyo zás ból ere dõ ad mi -

niszt ra tív ter hek csök ken té sé re irá nyuló kor mány za ti te vé -
keny sé get, ja vas la tot tesz a szük sé ges jog sza bály-mó do sí -
tá sok ra és in téz ke dé sek re, így kü lö nö sen a köz igaz ga tá si
és más el já rá sok, valamint az ál lam i szol gál ta tá sok elekt -
ro ni zá lá sá ra,

c) mód szer ta ni út mu ta tó kat ad ki.

(5) A mi nisz ter az Or szág gyû lés sel való kap cso lat tar -
tás sal össze füg gés ben

a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt mû köd ve 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 elõ ké szí ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter szá má ra az Or szág gyû lés rend kí vü li ülés sza ka vagy
ülé se össze hí vá sá nak kez de mé nye zé sé re vo nat ko zó ja vas -
la tot,

b) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt mû köd ve gon dos ko dik a tör vényjavaslatok, ha tá ro -
za ti ja vas la tok és je len té sek Or szág gyû lés hez való be nyúj -
tá sá ról,

c) fi gye lem mel kí sé ri az or szág gyû lé si iro má nyok tár -
gya lá sát,

d) a Kor mány ügy rend jé ben meg ha tá ro zot tak sze rint
gon dos ko dik a nem a Kor mány ál tal be nyúj tott tör -
vényjavaslatokkal, ha tá ro za ti ja vas la tok kal és je len té sek -
kel, valamint a tör vényjavaslatokhoz és ha tá ro za ti ja vas la -
tok hoz be nyúj tott mó do sí tó, kap cso ló dó mó do sí tó és zá ró -
sza va zás elõt ti mó do sí tó ja vas la tok kal kap cso la tos kor -
mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sá ról.

(6) A mi nisz ter a jog sza bá lyok és más jogi ak tu sok ki -
hir de té sé vel, illetve köz zé té te lé vel össze füg gés ben

a) gon dos ko dik a kor mány ren de le tek, a kor mány ha tá -
ro za tok, a mi nisz ter el nö ki ren de le tek és ha tá ro za tok, a mi -
nisz te ri ren de le tek, valamint a jog sza bá lyok mó do sí tá sok -
kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos szö ve gé nek tar -
tal mi lag hi te les, a jog al ko tá si tör vény elõ írásainak és a for -
mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ, nyom da kész meg je len -
te tés re tör té nõ elõ ké szí té sé rõl,

b) el lát ja a Ma gyar Köz löny és a Ha tá ro za tok Tára
szer kesz té sét,

c) ki je lö li a Ma gyar Köz löny és a Ha tá ro za tok Tára
szer kesz tõ bi zott sá gá nak tag ja it és fe le lõs szer kesz tõ jét,

d) el lát ja – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel
együt te sen – a Tör vé nyek és Ren de le tek Hi va ta los Gyûj te -

mé nye és a Ha tá lyos Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye szer kesz -
té sét,

e) elõ ké szí ti a hi va ta los la pok ra és a hi va ta los jog sza -
bály gyûj te mé nyek re vo nat ko zó elõ ter jesz téseket,

f) nyil ván tart ja a Kor mány és a mi nisz ter el nök ren de le -
te it és ha tá ro za ta it.

(7) A mi nisz ter szer ve zi, össze han gol ja és ellen õr zi a
Kor mány ka bi net és Kor mány dön té se i nek vég re haj tá sát,
en nek ke re té ben tá jé koz ta tást, illetve elõ ter jesz tés be nyúj -
tá sát kér he ti a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter tõl, ütem -
ter vet ál lít hat össze, egyez te tést tart, a több tár ca együtt -
mû kö dé sét igény lõ ügyek ben ja vas la tot tesz en nek mód já -
ra. Ellen õr zi a ha tár idõs, valamint 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, 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.

(8) A mi nisz ter a vég re haj tás el len õr zé sé vel össze füg -
gés ben meg te szi

a) a Kor mány mun ka ter vé nek vég re haj tá sá hoz,
b) a Kor mány tör vényalkotás prog ram já nak vég re haj -

tá sá hoz,
c) a le járt ha tár ide jû jog har mo ni zá ci ós fel ada tok tel je -

sí té sé hez,
d) az Or szág gyû lés, annak bi zott sá ga dön té se i bõl, az

Alkot mány bíró ság dön té se i bõl, az Ál la mi Szám ve võ szék,
valamint az or szág gyû lé si biz to sok vizs gá la ta i val kap cso -
lat ban adó dó kor mány za ti fel ada tok vég re haj tá sá hoz
szük sé ges in téz ke dé se ket.

(9) A mi nisz ter el lát ja a Kor mány és a mi nisz ter el nök
ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat, valamint a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel ké ré sé re to váb bi fel ada to -
kat lát el.

(10) A mi nisz ter fel adat kör ében köz ve tí ti a miniszter -
elnök és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ese ti
dön té se it a mi nisz té riu mok, valamint az egyéb kor mány -
za ti szer vek felé, illetve tõ lük a mi nisz ter el nök és a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ré szé re, to váb bá 
fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben szak mai elõ ké szí tõ anya -
got, adat szol gál ta tást és szak ér tõi köz re mû kö dést kér het.

4.  §

A mi nisz ter irá nyít ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal jogi és
ko or di ná ci ós szak ál lam tit ká rá nak te vé keny sé gét,
valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Köz po li ti kai Tit kár sá -
ga ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

5.  §

(1) A mi nisz ter elõ ké szí ti a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek és az ál lam i ve ze tõk jog ál lá sá ra vo nat ko zó,
valamint – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
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együtt – a Kor mány mû kö dé sé vel kap cso la tos jog sza bá -
lyo kat és az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze it.

(2) A mi nisz ter köz re mû kö dik a mi nisz te rek fel adat- és
ha tás kö ré rõl, valamint a köz pon ti hi va ta lok ról  szóló jog -
sza bá lyok, illetve a mi nisz té riu mok és a kor mány hi va ta lok 
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tai jó vá ha gyá sá nak elõ -
ké szí té sé ben, azok egy sé ges szem pont rend sze ré nek ér vé -
nye sí té sé ben.

(3) A mi nisz ter össze han gol ja az ad mi niszt ra tív ter hek
csök ken té sé re irá nyuló, valamint más de re gu lá ci ós jog -
sza bá lyok és az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei elõ ké -
szí té sét, illetve ilyen tár gyú jog sza bá lyo kat ké szít elõ.

(4) A mi nisz ter elõ ké szí ti a mi nisz ter el nö ki ren de le te ket 
és ha tá ro za to kat.

(5) A mi nisz ter a mi nisz ter el nök vagy a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter meg bí zá sa alap ján jog sza bá lyok
ki dol go zá sát ko or di nál ja, illetve fel adat kör ében jog -
szabály-elõkészítést vé gez.

6.  §

(1) E ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek és az ál lam i ve ze tõk jog -
állására vo nat ko zó,” szö veg rész, valamint az 5.  § (5) be -
kez dé se.

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

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1044/2007. (VII. 1.) Korm.

határozata

a Kormánykabinetrõl

1. A Kor mány a kor mány po li ti ka elvi je len tõ sé gû kér -
dé se i nek meg vi ta tá sá ra, az ezzel össze füg gõ elvi, straté -
giai és kon cep ci o ná lis kér dé sek ben való ál lás fog la lás ki -

ala kí tá sá ra, valamint a ki dol go zás és a vég re haj tás irá nya i -
nak meg ha tá ro zá sá ra Kor mány ka bi ne tet lé te sít.

2. A Kor mány ka bi net
a) ki je lö li a kor mány prog ram vég re haj tá sá nak ak tu á lis

te en dõ it, to váb bá az ál lam re form cél ki tû zé se i nek meg ha -
tá ro zá sá val és meg va ló sí tá sá val össze füg gõ idõ sze rû fel -
ada to kat;

b) meg tár gyal ja a kö zép- és hosszú távú stra té gi ai je -
len tõ sé gû ügye ket, e kör ben ál lás fog la lá sa i val elõ ké szí ti a
Kor mány dön té sét;

c) stra té gi ai cél ki tû zést ad a ki emelt je len tõ sé gû ügyek
ke ze lé sé vel és tar tal mi kér dé se i vel kap cso lat ban, meg ha -
tá roz za a dön tés-elõ ké szí tõ mun ka irá nya it;

d) ál lást fog lal a kormány-elõ ter jesz tések kap csán
fenn ma radt fon to sabb – elvi, po li ti kai dön tést igény lõ – vi -
tás kér dé sek ben;

e) ko or di nál ja és elõ ké szí ti a ha laszt ha tat lan kor mány -
za ti dön tést igény lõ ese mé nyek kel össze füg gés ben szük -
sé ges sür gõs in téz ke dé se ket;

f) ál lást fog lal a kor mány dön té sek vég re haj tá sa kap -
csán fel me rü lõ, po li ti kai mér le ge lést igény lõ fon to sabb
prob lé mák ról.

3. A Kor mány ka bi net
a) ve ze tõ je: a mi nisz ter el nök;
b) he lyet te se: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -

nisz ter;
c) tag jai: a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,

a pénz ügy mi nisz ter,
a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
  irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter;

d) tit ká ra: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ál tal ki je lölt sze mély;

e) meg hí vot tak: a kor mány za ti igaz ga tás össze-
 han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li
  mi nisz ter,
a mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ke,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós
 ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká ra.

4. A Kor mány ka bi net tag jai és a meg hí vot tak nem he -
lyet te sít he tõk.

5. A Kor mány ka bi net meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá ra
a Kor mány tag ját fel kér he ti, to váb bá szak ér tõi bi zott sá got
hoz hat lét re.

6. A Kor mány ka bi net he ten te, ille tõ leg szük ség sze rint
ülé se zik. A Kor mány ka bi net ve ze tõ je dönt ar ról, hogy a
meg hí vot tak mely ülé se ken vesz nek részt.

7. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ké szí ti
elõ a Kor mány ka bi net ülé se it, tesz ja vas la tot annak na pi -
rend jé re. A vég le ges na pi rend rõl a Kor mány ka bi net dönt.
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8. A Kor mány ka bi net a dön tés-elõ ké szí tés ke re té ben
az elõ ter jesz tést át dol go zás ra vissza ad ja, to váb bi egyez te -
tés re utal ja, valamint az elõ ter jesz tõ szá má ra irány mu ta tó
jel leg gel meg ha tá roz za az elõ ké szí tés sel össze füg gõ fel -
ada to kat. Az ál ta la tár gyalt elõ ter jesz tések kap csán ál lást
fog lal az ügyek ér de mé ben, en nek ke re té ben a Kor mány
ré szé re vé le ményt nyil vá nít, ille tõ leg dön té si ja vas la tot
tesz.

9. A Kor mány ka bi net ha tá ro zat ké pes, ha há rom tag ja,
köz tük ve ze tõ je vagy a ve ze tõ he lyet te se je len van. Az ál -
lás fog la lást a vita után a Kor mány ka bi net ve ze tõ je mond -
ja ki.

10. a) A Kor mány ka bi net ülé sé rõl össze fog la ló ké szül.

b) Az össze fog la ló el ké szí té sé rõl – az ülést kö ve tõ há -
rom na pon be lül – a Kor mány ka bi net tit ká ra gon dos ko dik. 
Az össze fog la ló tar tal maz za a je len lé võk név so rát, az elõ -
ter jesz tések cí mét, a hoz zá szó lók ne vét, valamint az ál lás -
fog la lást. Az össze fog la lót a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter írja alá.

c) Az alá írt össze fog la ló mel lék le te ként meg kell õriz ni 
az ere de ti alá írás sal el lá tott elõ ter jesz téseket. Az össze fog -
la ló ere de ti pél dá nyát és a mel lék le te ket a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal õrzi; ezek az ira tok nem se lej tez he tõk, ke ze lé sük re 
a le vél tá ri anyag vé del mé rõl és a le vél tá rak ról, valamint az 
ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.

d) Az össze fog la ló egy-egy pél dá nyát a Kor mány tag -
jai, valamint a Kor mány ka bi net meg hí vot tai és tit ká ra kap -
ják meg.

11. A Kor mány ka bi net ve ze tõ je a Kor mány ka bi net ál -
lás fog la lá sá ról, valamint az az zal kap cso la tos el len vé le -
mény rõl a Kor mány ülé sén be szá mol.

12. A Kor mány ka bi net az ügy rend jét az e ha tá ro zat ban
fog lal tak, valamint a Kor mány ügy rend jé nek ala pul vé te lé -
vel maga ál la pít ja meg.

13. A Kor mány ka bi net mû kö dé si fel té te le i rõl,
valamint tit kár sá gi és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter gon dos ko dik.

14. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Kormány
1045/2007. (VII. 1.) Korm.

határozata

a Kormány kabinetjeirõl  szóló
1068/2006. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

A Kor mány a Kor mány ka bi net je i rõl  szóló 1068/2006.
(VII. 13.) Korm. ha tá ro za tot (a továb biak ban: H.) a kö vet -
ke zõk sze rint módosítja:

1. A H. 1. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1. b) A Gaz da sá gi Ka bi net
– ve ze tõ je:
 a pénz ügy mi nisz ter;
– tag jai:
 a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,
 a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
 a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,
 a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
 az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
 a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter;
– ál lan dó meg hí vot tak:
 a nem ka bi net tag mi nisz te rek,
 a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke,
 a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke,
 a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs

    tár ca nél kü li miniszter.”

2. A H. 2. b) és c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„2. b) A Nem zet biz ton sá gi Ka bi net
– ve ze tõ je:
 a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó 

    tár ca nél kü li mi nisz ter;
– tag jai:
 a hon vé del mi mi nisz ter,
 az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
 a kül ügy mi nisz ter,
 a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter;
– ál lan dó meg hí vott:
 a Pénz ügy mi nisz té rium ál lam tit ká ra.
c) A Nem zet biz ton sá gi Ka bi net mû kö dé si fel té te le i rõl,

valamint tit kár sá gi és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél -
kü li miniszter titkársága gondoskodik.”

3. A H. 3. b) és c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„3. b) A Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net
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– ve ze tõ je:
 a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter;
– tag jai:
 az egész ség ügyi mi nisz ter,
 az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,
 az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
 a pénz ügy mi nisz ter,
 a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter,
 a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs

     tár ca nél kü li mi nisz ter.
A je len tõ sebb hosszú távú tár sa da lom po li ti kai kér dé sek 

meg vi ta tá sá ra a Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net ve ze tõ je
meg hív ja a Ma gyar Tudományos Akadémia elnökét.

c) A Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net mû kö dé si fel té te le i -
rõl, valamint tit kár sá gi és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról 
a Mi nisz ter el nö ki Hivatal gondoskodik.”

4. Ez a ha tá ro zat 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

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

A Kormány
1046/2007. (VII. 1.) Korm.

határozata

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
miniszter, továbbá az irányításban közremûködõ

államtitkár kijelölésérõl

1. A Kor mány a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló
1995. évi CXXV. tör vény 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter ként (a továb biak ban: mi -

nisz ter) dr. Szil vá sy György tár ca nél kü li mi nisz tert je lö -
li ki.

2. A Kor mány a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to -
kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let 3.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lalt irá nyí tá si jog kö ré ben való köz re mû kö -
dés re Ivan csik Im rét, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal állam -
titkárát je lö li ki.

3. E ha tá ro zat 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi -
nisz ter ki je lö lé sé rõl  szóló 1059/2006. (VI. 9.) Korm. ha tá -
ro zat a hatályát veszti.

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

A Kormány
1047/2007. (VII. 1.) Korm.

határozata

kormánybiztos felmentésérõl

1. A Kor mány – mi nisz te ri ki ne ve zé sé re való te kin tet -
tel – dr. Dras ko vics Ti bort az ál lam re form elõ ké szí tõ mun -
ká i nak ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz to si meg -
bí za tá sa alól fel men ti.

2. Az ál lam re form elõ ké szí té sé vel és meg va ló sí tá sá val
össze füg gõ egyes szer ve ze ti és sze mé lyi kér dé sek rõl  szóló 
1061/2006. (VI. 15.) Korm. ha tá ro zat a ha tá lyát vesz ti.

3. Ez a ha tá ro zat 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

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