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I. Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 47/2016. (X. 14.) EMMI utasítása  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § 
(2)  bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § 
(4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  Az  Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás 
1. melléklete (a továbbiakban: SzMSz) az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Jóváhagyom:

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 47/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

1. §  Az SzMSz 17. §-a a következő a) ponttal egészül ki:
(A parlamenti államtitkár irányítja)
„a) az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár,”
(tevékenységét.)

2. §  Az SzMSz 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol)
„a) a családpolitika, a családtámogatás, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény keretében szabályozott 
csecsemőgondozási díjjal (a továbbiakban: CSED), gyermekgondozási díjjal (a továbbiakban: GYED), táppénzzel és 
baleseti táppénzzel kapcsolatos szakkérdések,”
(tekintetében.)
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3. §  Az SzMSz 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § A nemzetközi ügyekért felelős államtitkár irányítja a nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes 
államtitkár tevékenységét.”

4. §  Az SzMSz 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén a nemzetközi ügyekért felelős 
államtitkárt a nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.”

5. §  Az SzMSz 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.  § (1) Az  egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítást 
gyakorol az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja, a  társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése, valamint 
a nemzetiségpolitika tekintetében.
(2) Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár az egyházakkal való kapcsolattartás 
koordinációja körében
a) irányítja
aa) a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását,
ab) az  egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációját, az  egyeztetési rendszer kialakítását és 
működését, valamint az ágazati feladatok végrehajtását,
b) a kormányzati oldal delegáltjaként részt vesz a szentszéki magyar bizottság munkájában,
c) ellátja a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek képviseletét,
d) a nemzetközi ügyekért felelős államtitkárral együttműködve ellátja a nemzetközi egyházi kapcsolatokból eredő 
feladatokat,
e) együttműködik a feladat ellátásáért felelős államtitkárral az ágazati közcélú feladatot ellátó egyházi intézményekkel 
kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során.
(3) Az  egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a  társadalmi és civil kapcsolatok 
fejlesztése körében
a) irányítja
aa) a  Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal kapcsolatban külön jogszabályokban meghatározott feladatok 
ellátását,
ab) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatban külön jogszabályokban meghatározott tevékenységeket,
b) felügyeli
ba) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szerinti szakmai monitoring rendszerben rögzített iratok vizsgálatát 
és jóváhagyását,
bb) a Civil Információs Portál működtetését,
bc) a civil szervezetek működését elősegítő hálózatot,
c) ellátja a Karitatív Tanács elnöki feladatait.
(4) Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a nemzetiségpolitika körében
a) összehangolja a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontokat,
b) kezdeményezi az  alaptörvény-ellenesen működő nemzetiségi önkormányzati testület feloszlatására vonatkozó 
előterjesztés Országgyűléshez történő benyújtását.”

6. §  Az SzMSz 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítja az egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.”

7. §  Az SzMSz 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52. § Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő 
jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén
a) általánosan az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár kabinetfőnöke,
b) egyházi, nemzetiségi és civil szakmai ügyekben az egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár
helyettesíti.”
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8. §  Az SzMSz 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § A minisztériumban
a) jogi és személyügyi helyettes államtitkár,
b) gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
c) koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár,
d) üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár,
e) egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár,
f ) egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár,
g) család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár,
h) ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár,
i) köznevelésért felelős helyettes államtitkár,
j) felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár,
k) nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár,
l) kultúráért felelős helyettes államtitkár,
m) kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár,
n) sportért felelős helyettes államtitkár,
o) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
p) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár,
q) szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár
működik.”

9. §  Az SzMSz a következő 8.5. alcímmel egészül ki:
„8.5. Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár
74. § Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár
a) a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi humanitárius tevékenységére figyelemmel, vele együttműködve 
koordinálja az üldözött keresztények megsegítését,
b) szervezi az üldözött keresztények helyzetét értékelő, elemző rendezvényeket,
c) gondoskodik a  keresztényüldözéssel kapcsolatos jelenségek, sajtómegjelenések követéséről, összegyűjtéséről, 
elemzéséről és ezekkel összefüggésben a nyilvánosság tájékoztatásáról,
d) a  Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve kapcsolatot tart a  tevékenységéhez kapcsolódó 
nemzetközi szervezetekkel.
75.  § Az  üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár irányítja az  Üldözött Keresztények 
Megsegítését Koordináló Főosztály vezetőjének tevékenységét.
76. § (1) Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása 
érdekében titkárság működik.
(2) Az  üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár irányítja titkársága vezetőjének 
tevékenységét.
77. § Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén 
a titkárságvezetője helyettesíti.”

10. §  Az SzMSz 8.6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.6. Az egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár
78. § Az egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár
a) kapcsolatot tart a feladatkörét érintő intézményekkel, szakmai szervezetekkel és szakmai kamarákkal,
b) ellátja az  egészségügyi ágazati humánerőforrás fejlesztésével, valamint az  egészségügyi ágazati oktatással és 
képzéssel kapcsolatos feladatokat,
c) koordinálja a Nemzeti Programok Programtanácsának működését, irányítja és koordinálja a nemzeti programok 
összeállítását és megvalósítását,
d) koordinálja a  határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló jogszabály 
szerinti értékelőbizottság működtetését,
e) az egészségügyi ágazat tekintetében koordinálja és felügyeli a védelmi feladatok ellátását, vezeti az egészségügyi 
ágazat felelősségi körébe tartozó védekezési munkabizottságokat,
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f ) az egészségügyért felelős államtitkár hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséből adódó feladatok 
tekintetében együttműködik az e feladatok felügyeletét ellátó egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős 
helyettes államtitkárral.
79. § Az egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár irányítja
a) a Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztály vezetőjének,
b) a Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály vezetőjének,
c) a Népegészségügyi Főosztály vezetőjének,
d) az Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály vezetőjének
tevékenységét.
80. § (1) Az egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében 
titkárság működik.
(2) Az egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár irányítja titkársága vezetőjének tevékenységét.
81. § Az egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkárt – ha nem az egészségügyért felelős államtitkárt 
helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért 
felelős helyettes államtitkár helyettesíti.”

11. §  Az SzMSz 8.7. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.7. Az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár
82. § Az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár
a) felügyeli az  ágazati fenntartói feladatokkal, az  ágazati intézményrendszerrel összefüggő irányítási, felügyeleti, 
ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását,
b) az  egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkárral együttműködve felügyeli az  államtitkárság 
hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséből eredő feladatokat,
c) e  Szabályzat és a  jogszabályok keretei között szakmailag irányítja az  egészségügyi, illetve egészségbiztosítási 
ágazatot érintő jogi kodifikációs tevékenységet, ide nem értve a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 
keretében szabályozott CSED-del, a GYED-del, a táppénzzel és a baleseti táppénzzel kapcsolatos szakkérdéseket,
d) koordinálja a minisztérium irányítása alá tartozó, állami feladatként meghatározott egészségügyi közszolgáltatások 
nyújtására kötelezett intézmények szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat,
e) irányítja az egészségügyi ágazat fejlesztéspolitikai, területfejlesztési és ezekkel összefüggő tervezési feladatainak 
ellátását,
f ) gondoskodik az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály 2. függelék 1.3.2.4. alcím c) pontjában foglalt feladatai 
ellátásának az általa irányított szervezeti egységek tekintetében történő érvényesítéséről,
g) gondoskodik az egészségügyi ágazat informatikai feladatainak ellátásáról.
83. § Az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) az Egészségügyi Intézményfelügyeleti Főosztály vezetőjének,
b) az Egészségbiztosítási és Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai Főosztály vezetőjének,
c) az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály vezetőjének
tevékenységét.
84.  § (1) Az  egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak 
ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az  egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár irányítja titkársága vezetőjének 
tevékenységét.
85.  § Az  egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkárt – ha nem az  egészségügyért 
felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár helyettesíti.”

12. §  Az SzMSz 86. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár)
„c) kidolgozza a család- és népesedéspolitikával – ideértve a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 
keretében szabályozott CSED-del, a GYED-del, a táppénzzel és a baleseti táppénzzel kapcsolatos szakkérdéseket –, 
valamint a  nyugdíj- és időspolitikával kapcsolatos szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat, irányítja, 
összehangolja és fejleszti a család- és népesedéspolitikai eszközök rendszerét,”
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13. §  Az SzMSz 114. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár egyházi szakmai 
kérdésekben
a) meghatározza az egyházpolitikával kapcsolatos szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat,
b) felelős az  általa irányított területre vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai 
előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a  terület tárcaközi kapcsolatainak 
működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések 
kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért,
c) részt vesz a  Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában, közreműködik 
az ezzel összefüggő stratégiai kérdések kialakításában,
d) gondoskodik az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásról, beleértve a rendszeres egyeztetéseket is,
e) részt vesz a szentszéki vegyes bizottság üléseinek előkészítésében, megszervezésében, lebonyolításában,
f ) együttműködik és kapcsolatot tart a magyarországi és határon túli magyar egyházakkal,
g) feladatkörében figyelemmel kíséri és elősegíti a  kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó 
munkájának kormányzati koordinációs munkáját,
h) felügyeli a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvényben meghatározott, az  egyházi jogi személyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
ellátását,
i) gondoskodik
ia) az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásról, beleértve a rendszeres egyeztetéseket is,
ib) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló törvényben az  egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a  miniszter hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásáról, az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága megkeresésére az egyházi elismerési 
eljárásokkal összefüggésben adatok és információk szolgáltatásáról,
j) előkészíti a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/B. § (2) bekezdése szerinti hatósági döntést,
k) előkészíti a szentszéki-magyar vegyes bizottság üléseit,
l) lefolytatja az elszámolási eljárást a bevett egyházak jogutód nélküli megszűnése esetén,
m) kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
n) közreműködik a kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében,
o) közreműködik az Európai Duna Stratégia, a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok 
előkészítésében,
p) megszervezi és koordinálja az  egyes államtitkárok által irányított ágazatok tekintetében az  egyházakat érintő 
ügyekben az egyházakkal való kapcsolattartást, és szükség szerint egyeztetést kezdeményez az egyházakkal azok 
nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és 
sporttevékenysége kapcsán.”

14. §  Az SzMSz 115. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„115. § Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) a Nemzetiségi Főosztály vezetőjének,
b) a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya vezetőjének,
c) az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály vezetőjének,
d) a Tervezési, Fejlesztési és Egyházfinanszírozási Főosztály vezetőjének
tevékenységét.”

15. §  Az SzMSz 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„117. § Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt – ha nem az egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása 
esetén a Tervezési, Fejlesztési és Egyházfinanszírozási Főosztály vezetője helyettesíti.”
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16. §  Az SzMSz 122. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár kidolgozza)
„ca) a  társadalmi felzárkózást szolgáló programokat, együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, 
a Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes 
szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztállyal a Strukturális Alapokból megvalósított 
programokra vonatkozó éves fejlesztési keretek és felhívások véglegesítésében, valamint a  társadalmi felzárkózást 
támogató programok értékelési és monitoring-rendszerének kialakításában,”

17. §  Az SzMSz 155. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  intézményi munkaterv tervezetét egyéves időszakra a  Stratégiai Főosztály készíti elő. Az  intézményi 
munkatervet a miniszter hagyja jóvá.”

18. § (1) Az SzMSz 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.
 (2) Az SzMSz 1/b. függeléke helyébe a 2. függelék lép.
 (3) Az SzMSz 1/c. függeléke helyébe a 3. függelék lép.
 (4) Az SzMSz 1/f. függeléke helyébe a 4. függelék lép.
 (5) Az SzMSz 1/i. függeléke helyébe az 5. függelék lép.
 (6) Az SzMSz 2. függeléke a 6. függelék szerint módosul.
 (7) Az SzMSz 3. függeléke a 7. függelék szerint módosul.
 (8) Az SzMSz 4. függeléke a 8. függelék szerint módosul.
 (9) Az SzMSz 6. függeléke a 9. függelék szerint módosul.

19. §  Az SzMSz
a) 15. § d) pontjában az „akcióterveinek, pályázati útmutatóinak” szövegrész helyébe az „éves fejlesztési 

kereteinek, felhívásainak” szöveg,
b) 21. § a) pontjában az „egészségpolitikáért felelős” szövegrész helyébe az „egészségügyi ágazati koordinációs” 

szöveg, 
c) 8.15. alcím címsorában, 114. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, 114. § (2) bekezdésének nyitó 

szövegrészében, 116. § (1) és (2) bekezdésében az „A nemzetiségi és civil” szövegrész helyébe az „Az egyházi, 
nemzetiségi és civil” szöveg,

d) 122. § (1) bekezdés d) pontjában a „Fejlesztési” szövegrész helyébe a „Tervezési” szöveg,
e) 174. § b) pontjában a „Finanszírozási” szövegrész helyébe a „Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti az SzMSz
a) 5.  § f )  pontjában, 14.  § e)  pontjában, 20.  § (1)  bekezdés k)  pontjában, 25.  § (1)  bekezdés l)  pontjában, 

29.  §  h)  pontjában, 5.6. alcím címsorában, 34.  § nyitó szövegrészében, 36.  § (1) és (2)  bekezdésében, 37.  § 
(1) bekezdésében, 38. §-ában, 39. § (1) bekezdés d) pontjában, 43. § (1) bekezdés c) pontjában, 53. § (1) bekezdés 
m) pontjában, 102. § l) pontjában, 170. § (2) bekezdésében az „és európai uniós” szövegrész,

b) 7. § (1) bekezdés e) pontjában a „nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős államtitkár” szövegrész helyébe 
a „nemzetközi ügyekért felelős államtitkár” szöveg,

c) 50. §-a,
d) 8.16. alcíme.
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1. függelék a 47/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

„1. függelék

A minisztérium szervezeti felépítése

a) A közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/a. függelék tartalmazza.
b) A parlamenti államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/b. függelék tartalmazza.
c) Az egészségügyért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/c. függelék tartalmazza.
d) A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/d. függelék tartalmazza.
e) Az oktatásért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/e. függelék tartalmazza.
f ) A nemzetközi ügyekért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/f. függelék tartalmazza.
g) A kultúráért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/g. függelék tartalmazza.
h) A sportért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/h. függelék tartalmazza.
i) Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/i. függelék tartalmazza.
j) A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/j. függelék tartalmazza.”

9	  
	  

1. függelék a …/2016. (... ...) EMMI utasításhoz 
 

„1. függelék 
 

A minisztérium szervezeti felépítése 

 
 

 
 

a) A közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/a. függelék tartalmazza. 
b) A parlamenti államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/b. függelék tartalmazza. 
c) Az egészségügyért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/c. függelék tartalmazza. 
d) A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/d. függelék tartalmazza. 
e) Az oktatásért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/e. függelék tartalmazza. 
f) A nemzetközi ügyekért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/f. függelék tartalmazza. 
g) A kultúráért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/g. függelék tartalmazza. 
h) A sportért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/h. függelék tartalmazza. 
i) Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/i. függelék tartalmazza. 
j) A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az 1/j. függelék tartalmazza.” 
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2. függelék a 47/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

„1/b. függelék

A parlamenti államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek

”
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2. függelék a …/2016. (... ...) EMMI utasításhoz 
 

„1/b. függelék 
 

A parlamenti államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
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3. függelék a 47/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

„1/c. függelék

Az egészségügyért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek

”
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3. függelék a …/2016. (... ...) EMMI utasításhoz 
 

„1/c. függelék 
 

Az egészségügyért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
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4. függelék a 47/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

„1/f. függelék

A nemzetközi ügyekért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek

”
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4. függelék a …/2016. (... ...) EMMI utasításhoz 
 

„1/f. függelék 
 

A nemzetközi ügyekért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
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5. függelék a 47/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

„1/i. függelék

Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek

”
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5. függelék a …/2016. (... ...) EMMI utasításhoz 
 

„1/i. függelék 
 

Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítása alá 
tartozó szervezeti egységek 
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6. függelék a 47/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

 1. Az SzMSz 2. függeléke a következő 1.2.1. alcímmel egészül ki:
„1.2.1. Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek
1.2.1.1. Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 132. §-ában 
meghatározott feladatokat.

1.2.1.2. Üldözött Keresztények Megsegítését Koordináló Főosztály
Az Üldözött Keresztények Megsegítését Koordináló Főosztály koordinációs feladatai körében
a) gondoskodik az  üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár által meghatározott 

feladatok végrehajtásáról,
b) együttműködik a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztályával,
c) kapcsolatot tart az  üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár tevékenységéhez 

kapcsolódó tudományos intézményekkel,
d) kapcsolatot tart az  üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár tevékenységéhez 

kapcsolódó nemzetközi karitatív és egyházi szervezetekkel.”

 2. Az SzMSz 2. függelék 1.3.1. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3.1. Az egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek
1.3.1.1. Egészségügyi Ágazati Koordinációs Helyettes Államtitkári Titkárság
Az Egészségügyi Ágazati Koordinációs Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 132. §-ában meghatározott 
feladatokat.

1.3.1.1.1. Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága
a) Az Egészségügyi Ágazati Koordinációs Helyettes Államtitkári Titkárság feladatai körében ellátja az Egészségügyi 
Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Titkársága működtetésével kapcsolatos feladatokat, ennek keretében
1. ellátja az  ETT szervei (elnökség, egészségügyi területen működő igazságügyi szakértői testület, tudományos és 
kutatásetikai bizottság, klinikai farmakológiai etikai bizottság, humán reprodukciós bizottság, klinikai és kutatási, 
valamint kutatási és fejlesztési bizottság) döntés-előkészítő, szervező, koordináló és adminisztratív feladatait;
2. biztosítja az ETT szervei jogszabályban előírt feladatai ellátásának feltételeit, előkészíti, szervezi az állásfoglalásaik 
és határozataik végrehajtását;
3. koordinálja az  egészségügyi ágazat kutatásszervező tevékenységét az  ETT kutatási és fejlesztési bizottságának 
javaslatai alapján, ennek keretében
3.1. javaslatokat dolgoz ki a hazai egészségügyi ágazati kutatásokra, ezen belül a prioritásokra,
3.2. a miniszter, illetve az államtitkár döntése és az ETT illetékes szerveinek véleménye alapján ellátja a pályázatok 
kiírásával kapcsolatos feladatokat,
3.3. gondoskodik a jóváhagyott pályázatok tekintetében a támogatások teljesítéséről,
3.4. ellenőrzi a támogatási összegek felhasználását és beszámoltatja a témavezetőket,
3.5. összeállítja és szerkeszti a tárcakutatásokkal kapcsolatos kiadványokat, elemzi a kutatások eredményeit, értékelő 
jelentést készít;
4. megbízás alapján képviseli a minisztériumot az MTA Orvosi Tudományok Osztályában, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal illetékes szakmai bizottságaiban, az  MTA akadémiai kutatási pályázati tanácsaiban és más 
tudományirányítási szervezetekben, az  egészségügyi ágazati tudománypolitikai és tudományszervezési kérdések 
területén előterjesztéseket készít a minisztérium vezetése részére;
5. az  érintett szervezeti egységekkel együttműködve előkészíti, szervezi az  egészségügyi ágazati kutatásokkal 
kapcsolatos nemzetközi együttműködést, ellátja a  kormányközi tudományos és technológiai együttműködések 
területén felmerült szakmai feladatokat, az  európai uniós tudományos kutatási programok koordinálását, és 
kapcsolatot tart az Európa Tanács szakmai bizottságaival;
6. koordinálja a  bioetikai és az  ehhez kapcsolódó jogi – különösen a  biotechnológia, géntechnológia, az  emberi 
genetikai állományra vonatkozó kutatások, vizsgálatok, beavatkozások, szűrések, a  személyek emberi jogainak és 
méltóságának a  biológiai és az  orvostudomány alkalmazásakor történő védelme – területekre vonatkozó szakmai 
anyagok előkészítését, a bioetika és a tudomány fejlődését figyelemmel kísérve ezekre javaslatot tesz;
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7. figyelemmel kíséri az  Európa Tanácsnak az  ember emberi jogainak és méltóságának védelméről, tekintettel 
a  biológia és az  orvostudomány alkalmazására, az  emberi jogokról és a  biomedicináról szóló, Oviedóban, 
1997.  április  4-én kelt Egyezményében foglaltak végrehajtását és annak kormányzati szintű végrehajtása módjára 
javaslatot tesz;
8. szakmailag előkészíti a bioetikai tárgyú – különösen az Európa Tanácsnak az ember emberi jogainak és méltóságának 
védelméről, tekintettel a biológia és az orvostudomány alkalmazására, az emberi jogokról és a biomedicináról szóló, 
Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, illetve azzal összefüggő – nemzetközi dokumentumok 
Magyarország által tervezett jóváhagyását;
9. közreműködik a  bioetika és a  hozzá kapcsolódó jogterület hazai kommunikációjában (ideértve tudományos és 
ismeretterjesztő anyagok előkészítését, elkészítését is), megismertetésében, népszerűsítésében;
10. ellátja a kormányzati koordinációs feladatokat a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanácsnak az ember emberi 
jogainak és méltóságának védelméről, tekintettel a biológia és az orvostudomány alkalmazására, az emberi jogokról 
és a biomedicináról szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye végrehajtásával kapcsolatos feladatairól 
szóló 2022/2002. (II. 1.) Korm. határozatban foglaltak alapján.
b) Az  ETT Titkársága az  ETT szerveinek működtetésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat az  Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) közreműködésével végzi.

1.3.1.2. Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztály
a) A Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztály kodifikációs feladatai körében
1. előkészíti
1.1. az alap- és sürgősségi ellátással, a járó- és fekvőbeteg szakellátással, az ápolási feladatokkal, a mentésirányítással, 
a betegszállítással és az egészségügyi intézményhálózat szabályozásával,
1.2. az egészségügyi intézményhálózat struktúrájával,
1.3. az egészségügyi szolgáltatások szakmai feltételrendszerével,
1.4. a közegészségüggyel, járványüggyel,
1.5. a katasztrófavédelmi és honvédelmi tárgyú egészségügyi feladatok ellátásával,
1.6. a Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztállyal együttműködve a gyógyhelyekkel, a gyógyfürdő-intézményekkel, 
a gyógyvizekkel, valamint a természetes gyógytényezők és a klimatikus gyógyhelyi adottságok hasznosításával,
1.7. a  nem konvencionális gyógyító eljárásokkal kapcsolatos orvosi tevékenységekkel és eljárásokkal összefüggő 
feltételek szabályozásával
kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát, továbbá közreműködik 
az azokra vonatkozó kormány-előterjesztések előkészítésében;
2. vizsgálja az 1. pont szerinti jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat.
b) A Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztály koordinációs feladatai körében
1. az alap- és sürgősségi ellátással, a járó- és fekvőbeteg szakellátással, az ápolási feladatokkal, a mentésirányítással, 
a betegszállítással és az egészségügyi intézményhálózat szabályozásával kapcsolatos feladatok tekintetében
1.1. koordinálja az egészségügyi szakmai kollégium munkáját,
1.2. a  minőségfejlesztés keretében koordinálja a  szakmai irányelvek és standardok kidolgozását és aktualizálását, 
gondoskodik ezek egységes szerkezetben történő nyilvánosságra hozataláról,
1.3. koordinálja az egészségügyi ellátás szakmai minimumfeltételeinek megalkotását,
1.4. együttműködik a Magyar Vöröskereszttel, végzi és koordinálja a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és 
érvényre jutásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottsági tagságból eredő, egészségügyet érintő feladatok 
végrehajtását,
1.5. koordinálja a  transzplantációs tevékenységgel, valamint az  ebből adódó nemzetközi kapcsolattartással 
összefüggő feladatokat,
1.6. a Népegészségügyi Főosztállyal, valamint a Népesedés- és Gyermekügyi Főosztállyal együttműködve előkészíti 
a  védőnői tevékenységek szakmai fejlesztési koncepcióit, javaslatot tesz a  védőnői szolgáltatások és szolgálatok 
fejlesztésére;
2. koordinálja a katasztrófavédelmi és honvédelmi tárgyú egészségügyi feladatok ellátását.
c) A  Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztály nemzetközi és európai uniós 
feladatai körében
1. szakmai illetékességi körében részt vesz nemzeti és nemzetközi szervezetekben, intézményekben, bizottságokban, 
szakértői munkacsoportokban a kormányzati, illetve tárcaképviselet biztosításában;
2. az  európai uniós, a  WHO és az  Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (a továbbiakban: ECDC) 
tagságból adódóan közreműködik a tárgyalási álláspontok, szakértői anyagok, tagállami jelentések elkészítésében;
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3. koordinálja a WHO átdolgozott Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak (a továbbiakban: NER) végrehajtását 
és felügyeli a NER Tájékoztatási Központ működését;
4. részt vesz a WHO, az európai uniós és a NATO tagságból adódó egészségügyi válságkezelési feladatok tervezésében, 
ellátásában és koordinálásában, a tárca képviseletének biztosításában;
5. menedzseli az Európai Unió korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszereinek működtetését.
d) A Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztály egyéb feladatai körében
1. irányítja, koordinálja és felügyeli a közegészségügyi, járványügyi feladatok ellátását;
2. koordinálja a betegszállítással kapcsolatos ügyeket, részt vesz a mentéssel kapcsolatosan felmerülő, a minisztériumot 
érintő ügyek intézésében;
3. részt vesz a betegszállítási bizottság munkájában;
4. részt vesz a  fogyatékos személyek egészségügyi ellátásának szervezésében, az erre irányuló stratégiai feladatok 
kidolgozásában;
5. a szenvedélybetegségek ellátásával és a kábítószer-fogyasztókkal kapcsolatos tevékenysége keretében
5.1. közreműködik a társadalmi bűnmegelőzéssel, a mentális egészség fejlesztésével, a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok egészségfejlesztésével kapcsolatos prevenciós programok, stratégiák kidolgozásában,
5.2. részt vesz – az alkoholizmus és a dohányzás terén – a szenvedélybetegek ellátásával kapcsolatos feladatokban, 
ellátja a drogbetegek egészségügyi ellátásával kapcsolatos egészségügyi ágazati feladatokat,
5.3. kapcsolatot tart a Nemzeti Drog Fókuszponttal;
6. ellátja az egészségügyi ágazati honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokat, ennek körében
6.1. irányítja, koordinálja és felügyeli a katasztrófavédelmi és honvédelmi tárgyú egészségügyi felkészülést,
6.2. koordinálja a külön szabályzat alapján ellátandó telefonos készenlétet, karbantartja a Riasztási-Berendelési Tervet, 
valamint a Bombariadó Tervet,
6.3. közreműködik az  egészségügyi ágazat speciális védelmi feladataiban, a  gyakorlatok szervezésében és 
végrehajtásában, részt vesz az  ágazatot érintő válságkezelési és katasztrófaelhárítási feladatok kezelésében és 
irányításában;
7. részt vesz az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó előkészületekben, a  kapcsolódó 
dokumentum- és jogszabálytervezetek humán ágazati álláspontjainak kialakításában, a tárcaálláspont kialakításában, 
különös tekintettel a Kormány általános politikájával való összhangra;
8. felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó fejlesztéspolitikai tárgyú egyeztetéseken és megbeszéléseken;
9. elősegíti az egészségügyi ellátórendszer szakmai fejlesztésével összefüggő projektekhez kapcsolódó információk 
szervezeten belüli áramlását és szervezeten kívüli kommunikációját;
10. közreműködik az  egészségügyi ágazat stratégiai szempontból kiemelt – elsősorban a  Semmelweis Terv által 
előírt  – feladatainak ütemezett végrehajtásában, a  végrehajtás ellenőrzése érdekében az  érintett szervezeti 
egységekkel való együttműködésben;
11. közreműködik az egészségügy területén – különösen a Semmelweis Terv végrehajtásából fakadó – különböző 
szintű egyedi projekttervek, elemzések elkészítésében, és ennek érdekében az  érintett szervezeti egységek 
munkájának irányításában, összehangolásában;
12. közreműködik az egészségügyi ágazatot érintő döntés-előkészítő elemzések elkészítésében, valamint a döntések 
végrehajtásának értékelésében, ellenőrzésében.

1.3.1.3. Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály
a) A Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály kodifikációs feladatai körében
1. a gyógyszerügyek területén előkészíti
1.1. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának, fogalomba hozatalának feltételeivel,
1.2. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek rendelésével,
1.3. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek kereskedelmi gyakorlatával és ismertetésével,
1.4. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjével és betegtájékoztatójával,
1.5. a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásával és ellenőrzésével,
1.6. a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásával és ellenőrzésével,
1.7. a  gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében a  gyártást érintően a  meghatalmazott személy képesítési 
feltételeivel,
1.8. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek speciális és egyedi beszerzési formáival,
1.9. a  forgalomba hozatalra engedélyezett és az  E. Alapból támogatott gyógyszerek és a  különleges táplálkozási 
igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásával,
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1.10. az  egészségbiztosítási szerv véleményének, valamint a  hazai és nemzetközi orvos- és gyógyszerészszakmai 
vélemények ismeretében, az  új, még nem támogatott hatástani gyógyszercsoportok támogatási kategóriákba 
történő felvételével, a maximális támogatási mértékek meghatározásával,
1.11. a kiemelt és emelt, indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek, 
valamint a támogatással történő felírásra jogosultak körének meghatározásával,
1.12. a gyógyszer-támogatási rendszerrel kapcsolatos intézkedésekkel,
1.13. – az  Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal (a továbbiakban: ENKK) szoros együttműködésben – 
a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek forgalomba hozatalával, orvosi rendelésével, gyógyszertári 
forgalmazásával, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásával, valamint nyilvántartásával és tárolásával,
1.14. – az ENKK-val együttműködésben – az egészségügyért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítási jogkörébe 
tartozó szakterületek feladatkörébe tartozó, a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal 
végezhető tevékenységekkel
kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát, közreműködik az  azokra 
vonatkozó kormány-előterjesztések előkészítésében, továbbá vizsgálja azok szakmai megalapozottságát, hatását, és 
figyelemmel kíséri hatályosulásukat;
2. a gyógyszerügyek területén közreműködik a gyógynövény teák és gyógynövény drogok forgalmazására vonatkozó 
szabályozás előkészítésében;
3. a gyógyszerellátás területén előkészíti
3.1. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyógyszertárból való kiszolgáltatásával,
3.2. a gyógyszertárak (intézeti, közforgalmú, fiók, kézi gyógyszertárak) létesítésével és működésével,
3.3. a gyógyszerek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazásának szakmai követelményrendszerével,
3.4. a gyógyszertárban forgalmazható gyógyszerek és egyéb termékek körével,
3.5. a gyógyszertáron kívül forgalmazható gyógyszerek körével,
3.6. a gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazásával,
3.7. a lakosságnál keletkező gyógyszerhulladék kezelésével,
3.8. a  gyógyszertári ügyeleti rendszer más egészségügyi szolgáltatók által végzett ügyeleti ellátásokhoz való 
illesztésének kialakításával,
3.9. a gyógyszertárak működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározásával,
3.10. a gyógyszertárak által vényre kiadott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának elszámolásával
kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát, közreműködik az  azokra 
vonatkozó kormány-előterjesztések előkészítésében, továbbá vizsgálja azok szakmai megalapozottságát, hatását, és 
figyelemmel kíséri hatályosulásukat;
4. a gyógyszerellátás területén együttműködik az érintett szakmai főosztállyal a szociális intézményekben alkalmazott 
gyógyszerek rendelésére, felhasználására vonatkozó szabályozás szakmai javaslatának előkészítésében;
5. az  orvostechnikai eszközökkel összefüggő feladatok területén koordinálja az  orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának előkészítését, közreműködik 
az azokra vonatkozó kormány-előterjesztések előkészítésében, továbbá vizsgálja azok szakmai megalapozottságát, 
hatását és figyelemmel kíséri hatályosulásukat;
6. a gyógyászati segédeszközökkel összefüggő feladatok területén előkészíti
6.1. a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeivel, az egyes 
gyógyászati segédeszközök egészségügyi ellátás keretében történő kiszolgálásának, továbbá házhoz szállításának 
feltételeivel,
6.2. a  gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadási eljárásával, a  befogadás 
alapelveivel és szempontrendszerével, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyászati segédeszközök 
hivatalból történő felülvizsgálatával,
6.3. a  társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati segédeszközök támogatásával, ennek 
keretében a  támogatás formájának, alapjának, mértékének megállapítására vonatkozó hatásköri és eljárási 
szabályokkal,
6.4. az új, még nem támogatott gyógyászati segédeszköz funkcionális csoportok támogatásba történő felvételével, 
– az egészségbiztosítási szerv és az orvosszakmai vélemények ismeretében – a támogatási mértékek és támogatási 
kategóriák meghatározásával,
6.5. a különböző támogatási csoportokhoz tartozó indikációs területek meghatározásával,
6.6. a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati segédeszköz-rendelés szakmai követelményeivel 
és a rendelésre jogosultak körével,
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6.7. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatással történő kölcsönzésével és javításával,
6.8. az  egészségbiztosítói ellenjegyzéssel kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök körének meghatározásával, 
az egészségbiztosítói ellenjegyzés feltételeivel és a mérlegelés szempontjaival, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos 
eljárással,
6.9. a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati segédeszközök támogatásának elszámolásával,
6.10. a gyógyászati segédeszközök kereskedelmi gyakorlatával és ismertetésével,
6.11. az egészségbiztosítási szerv által működtetett internetes gyógyászati segédeszköz katalógussal,
6.12. az  egyes gyógyászati segédeszköz funkcionális csoportok vagy alcsoportok támogatási technikájának 
megállapításával
kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát, közreműködik az  azokra 
vonatkozó kormány-előterjesztések előkészítésében, továbbá vizsgálja azok szakmai megalapozottságát, hatását, és 
figyelemmel kíséri hatályosulásukat;
7. a gyógyászati ellátásokkal összefüggő feladatok területén előkészíti
7.1. az egyes gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásával,
7.2. a gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatásával, a gyógyászati ellátások körének meghatározásával 
és az  árukhoz nyújtott támogatás alapjával és mértékével, továbbá a  gyógyászati ellátások rendelésének szakmai 
követelményeivel és a rendelésre jogosultak körének meghatározásával,
7.3. – a  Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztállyal együttműködésben – 
a  gyógyhelyekkel, a  gyógyfürdő-intézményekkel, a  gyógyvizekkel, valamint a  természetes gyógytényezők 
hasznosításával
kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát, közreműködik az  azokra 
vonatkozó kormány-előterjesztések előkészítésében, továbbá vizsgálja azok szakmai megalapozottságát, hatását, és 
figyelemmel kíséri hatályosulásukat.
b) A Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály koordinációs feladatai körében
1. a gyógyszerügyek területén
1.1. az  egészségügyi stratégiai tervek alapján koordinálja a  gyógyszereket érintő szakmai döntések előkészítését, 
különös tekintettel az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek előállításának, gyártásának, minőségének, minőség-
ellenőrzésének, klinikai vizsgálatának, valamint beavatkozással nem járó vizsgálatának, forgalomba hozatalának, 
rendelésének, kereskedelmi gyakorlatának, az  engedélyezést követő felügyeletének (farmakovigilancia), helyes 
laboratóriumi gyakorlatának, valamint társadalombiztosítási támogatásának szabályaira és az ellátás folyamatosságára,
1.2. együttműködik az  OEP-pel a  gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos feladatok és 
finanszírozási kérdések kidolgozásában,
1.3. figyelemmel kíséri a gyógyszertámogatási előirányzat teljesülését;
2. a gyógyszerellátás területén
2.1. az  egészségügyi stratégiai tervek alapján koordinálja a  gyógyszerellátás területét érintő szakmai döntések 
előkészítését, különös tekintettel az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalmazásának, kiszolgáltatásának 
szabályaira és az ellátás folyamatosságára,
2.2. a minőség és a hatékonyság érvényesítése érdekében részt vesz a szakmai szervezetekkel együtt a gyógyszertári 
minőségi standardok kidolgozásában,
2.3. segíti a közforgalmú gyógyszerellátás kapcsolódását a népegészségügyi programokba,
2.4. a gyógyszerellátás feltételeinek biztosítása érdekében az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal (a továbbiakban: OTH) 
együttműködik az új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló országos pályázat kiírásában,
2.5. együttműködik a  szakmai szervezetekkel a  szakmai irányelvek kidolgozásában, különös tekintettel a  nagy 
népegészségügyi kockázatú betegségek gyógyszerészi gondozására, a  gyógyszeres terápia-menedzsment 
kialakítására, a gyógyszerelési problémák kiszűrésére és a betegek gyógyszereléssel kapcsolatos együttműködésének 
megteremtésére;
3. az orvostechnikai eszközök, a gyógyászati segédeszközök és a gyógyászati ellátások területén
3.1. az egészségügyi stratégiai tervek alapján koordinálja az orvostechnikai eszközellátást, a gyógyászati segédeszköz 
ellátást és a  gyógyászati ellátásokat érintő szakmai döntések előkészítését, különös tekintettel a  gyógyászati 
segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeire vonatkozó szabályokra, 
a társadalombiztosítási támogatásra és az ellátás folyamatosságára,
3.2. együttműködik az  OEP-pel a  gyógyászati segédeszközök és a  gyógyászati ellátások társadalombiztosítási 
támogatásával kapcsolatos feladatok és finanszírozási kérdések kidolgozásában,
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3.3. figyelemmel kíséri a gyógyászati segédeszköz és a gyógyászati ellátások támogatási előirányzatok teljesülését,
3.4. együttműködik a szakmai szervezetekkel a szakmai irányelvek kidolgozásában.
c) A Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály nemzetközi és európai uniós feladatai körében
1. közreműködik a  nemzetközi és európai uniós szabályozásra vonatkozó javaslatok véleményezésében, a  hazai 
gyakorlatra vonatkozó hatás bemutatásának feltérképezésében;
2. részt vesz az európai uniós szabályozásból eredő jogharmonizációs, valamint a nemzetközi megállapodásokból 
(WHO, EDQM, OECD, ENSZ INCB) eredő feladatok végrehajtásában;
3. figyelemmel kíséri az  Európai Parlament szakbizottságaiban, az  Európai Tanács illetékes munkacsoportjában és 
az  Európai Bizottság által működtetett szakértői testületekben folyó munkát, és javaslatot tesz európai uniós 
jogalkotási és szabályozási kérdésekben a kormányzati álláspontra;
4. közreműködik a  gyógyszer- és orvostechnikai ügyeket (ideértve a  gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos 
ügyeket is) érintő, az Európai Bíróság részére előterjesztendő beadványok készítésében, és nyomon követi az európai 
bírósági eljárásokat;
5. figyelemmel kíséri a  minisztérium háttérintézményei által a  nemzetközi és európai uniós gyógyszerügyi és 
orvostechnikai területen (ideértve a gyógyászati segédeszköz területet is) folytatott tevékenységet;
6. biztosítja a nemzeti jogalkotáshoz szükséges külföldi tapasztalatok gyűjtését és feldolgozását.
d) A Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály egyéb feladatai körében
1. ellátja a főosztály ügykörét érintő, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat;
2. részt vesz a  gyógyszerrendelést és a  vényírást segítő számítógépes program minősítési eljárására vonatkozó 
szabályozás kialakításában;
3. javaslatot tesz a szakgyógyszerész, a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztensképzés, valamint továbbképzés 
szervezésére;
4. részt vesz a közgyógyellátási rendszert érintően a főosztály illetékességébe tartozó szabályozás módosításában;
5. részt vesz az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban az illetékes szakmai főosztállyal együttműködésben a vonatkozó 
szabályozás kidolgozásában, módosításában;
6. feladatkörét érintően kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel;
7. képviselteti magát a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületben, és részt vesz a gyógyszerhamisítás elleni munkacsoport 
munkájában;
8. ellátja a főosztály hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséből eredő feladatokat.

1.3.1.4. Népegészségügyi Főosztály
a) A Népegészségügyi Főosztály kodifikációs feladatai körében
1. közreműködik az ágazati stratégia népegészségügyi területének meghatározásában,
2. előkészíti a népegészségügyi tárgyú beszámolókat, jelentéseket az Országgyűlés, illetve a Kormány részére,
3. előkészíti a népegészségügyi jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve azok módosításának 
szakmai koncepcióját, a közegészségügyi, járványügyi, egészségügyi igazgatási tárgyú jogszabályok kivételével,
4. együttműködik az  érintett szakmai főosztályokkal a  népegészségügyet érintő jogszabályok és közjogi 
szervezetszabályozó eszközök szakmai koncepciójának előkészítésében,
5. előkészíti az 1–3. ponthoz kapcsolódó és az egyéb népegészségügyi tárgyú előterjesztéseket.
b) A Népegészségügyi Főosztály koordinációs feladatai körében
1. részt vesz az új népegészségügyi program kidolgozásában, és koordinálja annak előkészítését, majd elfogadását 
követően szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására,
2. folyamatosan koordinálja és felügyeli a népegészségügyi program megvalósulását,
3. javaslatot tesz a népegészségügyi program éves cselekvési tervére,
4. részt vesz az egészségfejlesztés, egészségnevelés, egészségvédelem stratégiai irányainak meghatározásában,
5. elősegíti és támogatja a gyógyszerészek részvételét a népegészségügyi programokban,
6. koordinálja az egészségfejlesztési, népegészségügyi tárgyú stratégiák, programok, cselekvési tervek kidolgozását, 
illetve részt vesz vagy együttműködik azok kidolgozásában, valamint koordinálja és felügyeli azok megvalósulását, 
továbbá részt vesz a társadalom mozgósításában,
7. koordinálja és figyelemmel kíséri a szervezett lakossági szűrővizsgálatok alakulását,
8. részt vesz a lakosság egészségi állapotának folyamatos monitorozásában,
9. képviselet biztosításával részt vesz a megelőzéssel kapcsolatos tanácsadó fórumok munkájában,
10. kapcsolatot tart az OTH-val és az országos intézetekkel,
11. részt vesz az egészségfejlesztés intézményrendszerének és feladatainak meghatározásában,
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12. részt vesz a  készülő, népegészségügyet érintő nemzeti programok összeállításában, melyben együttműködik 
a társfőosztályokkal,
13. képviselet biztosításával részt vesz a népegészségügyhöz kapcsolódó, illetve a népegészségügyi tárgyú nemzeti 
programok, stratégiák megvalósulásának és koordinálásának érdekében felállított testületek, munkacsoportok 
munkájában,
14. részt vesz a nem fertőző betegségek megelőzéséhez kapcsolódó programok előkészítésében és végrehajtásában,
15. javaslatot tesz a szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos egészségügyi ágazati feladatokra, koordinálja 
azok végrehajtását,
16. a drogprevenció kapcsán együttműködik a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályával,
17. koordinálja a HIV/AIDS prevencióval kapcsolatos feladatok ellátását,
18. ellátja a Nemzeti HIV/AIDS munkacsoport titkársági feladatait,
19. részt vesz a  hátrányos helyzetű lakosságcsoportok esélyegyenlőségét szolgáló, egészségügyi vonatkozású 
kormányzati feladatok ellátásában, továbbá koordinálja azok ágazatot érintő feladatait,
20. koordinálja a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat közötti keretmegállapodásban foglaltak egészségügyi 
ágazatot érintő feladatainak megvalósítását,
21. koordinálja a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, valamint intézkedési terv egészségügyi ágazatot érintő 
feladatainak megvalósítását,
22. együttműködik az egészségproblémák hátterének feltárásában,
23. részt vesz a népegészségügyi problémák tudományos kutatásának tervezésében,
24. részt vesz az  európai uniós és más pénzügyi alapok támogatásával megvalósuló népegészségügyi tárgyú 
fejlesztések szakmai tartalmának kidolgozásában, és koordinálja azokat,
25. az irányítási jogkör gyakorlásával összefüggésben közreműködő szervezeti egységként részt vesz az OTH és annak 
illetékes országos intézetei népegészségügyi tárgyú fejlesztéseket, cselekvési terveket megvalósító, illetve koordináló 
szervezeti egységeivel kapcsolatos szakmai irányítási feladatok ellátásában,
26. részt vesz az egészségügyért felelős államtitkár irányítása alá tartozó népegészségügyi intézmények alapításával, 
átszervezésével és megszüntetésével összefüggő feladatokban,
27. együttműködik az egészségügyi szakmai szervezetekkel az egészségügyi szakmai irányelvek kidolgozásában,
28. ellátja az  alapellátás fejlesztésével kapcsolatos népegészségügyi feladatokat, együttműködésben 
a Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztállyal,
29. ellátja a környezet-egészségüggyel – különösen a parlagfűvel, valamint a biológiai allergénekkel – kapcsolatos 
népegészségügyi vonatkozású feladatokat,
30. ellátja a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos, népegészségügyi vonatkozású feladatokat, együttműködésben 
a Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztállyal,
31. koordinálja a lelki egészséggel kapcsolatos feladatokat, együttműködésben az érintett szakfőosztályokkal, további 
ágazatokkal.
c) A Népegészségügyi Főosztály nemzetközi és európai uniós feladatai körében az európai uniós, a WHO és ECDC 
tagságból adódóan közreműködik a tárgyalási álláspontok, szakértői anyagok, tagállami jelentések elkészítésében. 
Szakmai illetékességi körében részt vesz a szakértői munkacsoportokban.

1.3.1.5. Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály
a) Az Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály kodifikációs feladatai körében
1. az ágazati humánpolitikai stratégiai tervezéssel összefüggő feladatok területén
1.1. előkészíti az egészségügyi ágazati képzést érintő jogszabályok szakmai javaslatát,
1.2. közreműködik az  egészségügyi ágazati képzés szakmai feltételei egységes elveinek és programjainak 
meghatározásában,
1.3. véleményezi az egészségügyi ágazati képzés átalakításának, fejlesztésének, támogatásának szakmai koncepcióját, 
valamint az egészségügyi ágazati képzést érintő jogszabályok tervezetét,
1.4. előkészíti az ápolásügyet érintő jogszabályokat,
1.5. közreműködik az alapellátás, valamint a járó- és fekvőbeteg-szakellátás, továbbá az otthoni szakápolás területén 
a szakdolgozói tevékenységeket, ápolási szolgáltatásokat érintő jogszabályok előkészítésében,
1.6. figyelemmel kíséri és véleményezi az  ápolásügyet érintő európai uniós jogszabályokat, valamint előkészíti 
a jogharmonizációs jogszabályokat;
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2. az egészségügyi felsőoktatási és az egészségügyi ágazati képzésekkel kapcsolatos feladatok tekintetében
2.1. előkészíti az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel, az  egészségügyi szakmai továbbképzéssel, 
valamint az  egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel kapcsolatos szakmai koncepciókat, gondoskodik 
azoknak az  egészségügyi szakmai kollégiummal, szakmai kamarákkal, valamint a  szervezeti egységekkel való 
egyeztetéséről,
2.2. közreműködik az  egészségügyi tevékenység gyakorlásához szükséges képesítési rendszer meghatározásában, 
a közalkalmazotti jogviszony speciális kérdéseinek, köztük a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség 
(képesítés) megszerzése, a képesítés alóli végleges mentesítés szabályainak meghatározása, valamint az egészségügyi 
ellátás személyi feltételeinek meghatározása tekintetében;
3. a  középfokú szakképzés tekintetében előkészíti, meghatározza a  szakképesítések rendeletben történő 
közzétételéhez a szakmai és vizsgakövetelményeket, a rendeletek szakmai tartalmát.
b) Az Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály koordinációs feladatai körében
1. az egészségügyi felsőoktatás és az egészségügyi ágazati képzések tekintetében
1.1. ellátja az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer működtetésével összefüggő szervezési 
feladatokat, együttműködik a  finanszírozási feladatok ellátásában az  illetékes szervezeti egységekkel, valamint 
az ENKK-val,
1.2. ellátja az  egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzési rendszer működtetésével összefüggő koordinációs 
feladatokat,
1.3. közreműködik az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács bizottságai döntés-előkészítő munkájának 
szakmai és adminisztratív szervezésében,
1.4. kapcsolatot tart az  egészségügyi képzést folytató egyetemekkel és főiskolákkal, figyelemmel kíséri azok 
egészségügyi területen nyújtott szakmai és képzési programjait,
1.5. a  külföldön szerzett szakképesítések elismerésével kapcsolatos koordinációs feladatokban felkérésre 
együttműködik az ENKK-val;
2. a középfokú szakképzés tekintetében a külföldön szerzett szakképesítések elismerésével kapcsolatos koordinációs 
feladatokban felkérésre együttműködik az ENKK-val;
3. az ápolásügyet és szakdolgozókat érintő feladatai tekintetében
3.1. előkészíti az ápolási és egészségügyi szakdolgozói tevékenységek szakmai fejlesztési koncepcióit, javaslatot tesz 
az egészségügyi dolgozók humánerőforrás-fejlesztésére,
3.2. együttműködik az  egészségügyi szakdolgozói humánerőforrás kríziskezelése érdekében az  érintett szakmai 
szervezetekkel, érintett háttérintézményekkel,
3.3. együttműködik az  ápolási és szakdolgozói szakterületekre vonatkozó egészségügyi szolgáltatók hatósági 
szakfelügyeleti és minőségügyi vezetőivel, az OTH Ápolási és Országos Szakfelügyeleti Osztályával.
c) Az Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály egyéb feladatai körében
1. az  ágazati humánpolitikai stratégiai tervezéssel összefüggő feladatok tekintetében – a  hazai és európai uniós 
fejlesztések esetén a Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztállyal együttműködve –
1.1. az  ágazatban foglalkoztatottak (közalkalmazottak, munkavállalók, illetve egyéb jogviszonyban állók) 
foglalkoztatási feltételeit és munkajogi helyzetét érintő humánpolitikai intézkedések megtételéhez javaslatokat 
készít, amelyek segítik az ágazati szakmai célkitűzések, tervek és döntések meghozatalát és megvalósítását,
1.2. az 1.1. pontban foglaltak érdekében elemzi és értékeli az ágazati létszámgazdálkodást, a munkaidő alakulását, 
valamint az ágazatban foglalkoztatottak bérhelyzetét,
1.3. állást foglal az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak létszám- és bérfejlesztésének elveiről, feltételeiről,
1.4. ellenőrzi a  nem felsőoktatási szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések támogatásával 
kapcsolatos pályázatok megvalósulását,
1.5. elemzi és értékeli az egészségügyi képzésben, szakképzésben, továbbképzésben résztvevők számának alakulását, 
a  várható egészségügyi képesítéssel, szakképesítéssel rendelkezők létszámát és szakirány szerinti összetételét, 
az elemzés eredményei alapján kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét,
1.6. javaslatot tesz az egészségügyi ágazati képzés területén a teljesítmények értékelésének rendszerére,
1.7. az  egészségügyi ágazat humánerőforrásának a  biztosítása érdekében a  Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztállyal együttműködve részt vesz az egészségügy fejlesztési koncepciójának 
szakmai kidolgozásában az illetékes intézmények, illetve szakértők bevonásával,
1.8. részt vesz az  országos fejlesztéspolitikai koncepciók egészségpolitikai, valamint a  humánerőforrást érintő 
fejezeteinek a kidolgozásában,
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1.9. részt vesz a nemzeti fejlesztési tervek, illetve regionális fejlesztési tervek népegészségügyi részeinek egészségügyi 
ágazati humánerőforrás szempontú előkészítésében,
1.10. humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos szempontból közreműködik a  stratégiai tervek (helyzetelemzés, 
stratégia, operatív program, pénzügyi terv) egészségügyi fejezetei elkészítésében,
1.11. közreműködik a  stratégiai tervek egészségügyi fejezeteinek elkészítése érdekében kialakított  
munkacsoportokban,
1.12. gondoskodik az  egészségügyi ágazati humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos szempontok integrálásáról 
a tervezés során,
1.13. felkérésre részt vesz a tervdokumentumok megvitatása céljából szervezett szakmai fórumokon, találkozókon,
1.14. figyelemmel kíséri és véleményezi a tervezést érintő hazai és európai uniós jogszabályokat, politikákat,
1.15. együttműködik a  pályázati kiírások előkészítése során az  illetékes főosztállyal, humánerőforrás szempontból 
részt vesz a pályázatok elbírálásában, monitorozásában,
1.16. közreműködik a stratégiai tervek ápolási fejezeteinek elkészítésében, valamint az ennek érdekében kialakított 
munkacsoportokban részt vesz,
1.17. együttműködik az ápolói, szakdolgozói területeket érintő hazai és európai uniós pályázati kiírások előkészítése 
során az illetékes főosztállyal, részt vesz a pályázatok elbírálásában;
2. az egészségügyi felsőoktatás és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés tekintetében
2.1. ellátja az  Nftv.-ből adódó, valamint az  egészségügyről szóló törvényben meghatározott, az  egészségügyi 
felsőoktatásra és az egészségügyi szakirányú szakképzésre vonatkozó feladatokat, ennek keretében elkészíti a feladat- 
és hatáskörébe utalt ügyek ellátásához rendelt költségvetési keretek felhasználására vonatkozó javaslatot, ellenőrzi és 
értékeli a támogatás felhasználását,
2.2. képviseli az  egészségügyi ágazati humánerőforrás-fejlesztési, valamint egyéb egészségpolitikai érdekeket 
a felsőoktatással kapcsolatos bizottságokban,
2.3. az  egészségügyi ellátás szakemberigényének, szakember-utánpótlási igényének figyelembevételével 
kezdeményezi a graduális és posztgraduális programok megindítását;
3. a  középfokú szakképzés tekintetében az  egészségügyről, a  szakképzésről, a  felnőttképzésről, a  nemzeti 
köznevelésről, valamint a  nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvények alapján ellátja a  miniszter 
hatáskörébe tartozó egészségügyi szakmai képzés irányításával, szervezésével, koordinációjával kapcsolatos 
feladatokat, ennek keretében
3.1. előkészíti, közleményben közzéteszi a  szakképzések központi programjait, biztosítja az  utánkövetést és 
a felülvizsgálatot,
3.2. ellátja a tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvellátással kapcsolatos egészségügyi ágazati feladatokat,
3.3. ellátja a  komplex szakmai vizsgáztatással kapcsolatos egészségügyi ágazati feladatokat, valamint az  Országos 
szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, 
valamint a  szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján lefolytatja a  névjegyzékre vételi 
eljárást és gondoskodik a névjegyzék vezetéséről és megjelentetéséről,
3.4. előkészíti a  szakképzéssel kapcsolatos minisztériumi döntéseket (így különösen az  Országos Képzési Jegyzék 
felülvizsgálata, új szakképesítések bevezetése) és a  döntéseknek megfelelően koordinálja, irányítja a  fejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok végrehajtását,
3.5. együttműködik az  Oktatási Hivatallal az  iskolarendszeren kívüli szakmai képzést követő szakmai vizsga 
megszervezésének engedélyezési eljárásában,
3.6. ellátja a szakmai vizsgák eseti ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
3.7. a  Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával együttműködve előkészíti a  gyakorlati képzések szintmérő 
vizsgáinak szakmai követelményeit,
3.8. gondoskodik a  moduláris vizsgák vizsgabizottsági elnökeinek megbízásáról akkor, ha a  képző vagy a  vizsgát 
szervező intézmény az ENKK,
3.9. előkészíti a  szabadon választott elméleti továbbképzések pontértékének meghatározásáról rendelkező 
döntéseket, ha a továbbképzést szervező az ENKK.”

 3. Az SzMSz 2. függelék 1.3.2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3.2. Az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti 
egységek
1.3.2.1. Egészségügyi Ellátórendszer Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
Az Egészségügyi Ellátórendszer Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az  1.  melléklet 
132. §-ában meghatározott feladatokat.
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1.3.2.2. Egészségügyi Intézményfelügyeleti Főosztály
a) Az Egészségügyi Intézményfelügyeleti Főosztály kodifikációs feladatai körében
1. közreműködik a  fenntartói feladatokkal, az  irányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos 
szabályozás előkészítésében, illetve az  egészségügyi közszolgáltatást nyújtó intézmények vonatkozásában 
szabályozási javaslatokat tesz, szakmai javaslatot alakít ki, továbbá vizsgálja a szabályozás szakmai megalapozottságát, 
hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulását;
2. közreműködik
2.1. az állami tulajdonban és fenntartásban lévő egészségügyi intézményekkel,
2.2. az  egészségügyi intézmények szervezeti felépítésével, működésével és szakmai szabályaival kapcsolatos 
jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának előkészítésében, továbbá az  ezekre 
vonatkozó előterjesztések előkészítésében;
3. vizsgálja
3.1. az  1.  pont szerinti, továbbá az  érintett szakmai főosztályokkal együttműködésben vizsgálja a  2.  pont szerinti 
jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat, szükség esetén – az ÁEEK 
bevonásával – javaslatot tesz azok módosítására,
3.2. az intézmények irányításával, felügyeletével és ellenőrzésével összefüggő szabályozó dokumentumok tartalmát, 
szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására.
b) Az Egészségügyi Intézményfelügyeleti Főosztály koordinációs feladatai körében a gyógyító tevékenységet végző 
intézményekre vonatkozóan
1. közreműködik az  egészségügyről szóló törvény által a  miniszter hatáskörébe telepített fenntartói jogokkal és 
szakmai fenntartói jogokkal összefüggő feladatok ellátásában;
2. közreműködik az ÁEEK által miniszteri fenntartói döntésre előkészített ügyek kezelésében;
3. figyelemmel kíséri az állami tulajdonban és fenntartásban lévő egészségügyi intézmények tekintetében a fenntartói 
döntések végrehajtását, szükség esetén tájékoztatást kér a fenntartói döntések végrehajtásának folyamatáról;
4. közreműködik a gyógyító tevékenységet végző intézményekkel kapcsolatos fenntartói stratégia kidolgozásában, 
összehangolva az  egészségügyi ellátórendszer szakmai és strukturális változásait a  fenntartói stratégia 
követelményeinek megfelelően;
5. szükség esetén egyedi ügyekben ellenőrzést folytat, illetve tájékoztatást kér az ÁEEK, illetve az állami tulajdonban 
és fenntartásban lévő egészségügyi intézmények szakmai tevékenységével, a  szakmai minimumfeltételek 
megvalósításához szükséges feladatok ellátásával, a  jogszabályok, illetve a  fenntartói döntések végrehajtásával 
összefüggő feladatok teljesítésével, valamint a fejlesztések végrehajtásával kapcsolatosan.
c) Az Egészségügyi Intézményfelügyeleti Főosztály egyéb feladatai körében
1. szükség esetén vizsgálja – az  ÁEEK bevonásával – az  állami tulajdonban és fenntartásban lévő egészségügyi 
intézmények működési struktúráját, a működés szervezeti formáját, javaslatokat tesz a működés hatékonyságát javító 
intézkedésekre;
2. a  fenntartói jogokkal, illetve a  szakmai fenntartói jogokkal kapcsolatos feladatai körében együttműködik 
a  Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztállyal, az  Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai Főosztállyal, továbbá a Költségvetési, a Jogi és a Humánpolitikai Főosztállyal, 
szakmai javaslatainak megtételét, szakmai előkészítő tevékenységét ezen szervezeti egységekkel közösen végzi;
3. a  Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Főosztállyal együttműködve részt vesz az  egészségügyi ágazat 
háttérintézményeivel kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok ellátásában.
d) Az Egészségügyi Intézményfelügyeleti Főosztály funkcionális feladatai körében
1. ellátja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetben szereplő és az ágazathoz tartozó fejezeti 
kezelésű előirányzatok tekintetében a  fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és 
utalványozási szabályzata által a szakterületi kontrollt ellátó személy számára meghatározott és a szakmai javaslattevő 
vezető részére előírt feladatokat, így különösen
1.1. javaslatot tesz a  főosztály hatáskörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási irányaira, illetve 
meghatározza azokat,
1.2. gondoskodik az előirányzatok szerződésekkel történő lekötéséről és ellenőrzi azok felhasználását,
1.3. a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a főosztály szakmai felügyelete alá tartozó területeken pályázatok 
kiírásáról gondoskodik;
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2. összehangolja az ágazat diszpozíciós jogkörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok tervezését és felhasználását, 
összeállítja az erre irányuló vezetői döntés-előkészítő anyagokat;
3. összeállítja az ágazati szintű fejezeti kezelésű előirányzat-módosítási és zárszámadási javaslatot;
4. felügyeli az egészségügyi háttérintézmények előirányzat-, létszám- és bérgazdálkodását.

1.3.2.3. Egészségbiztosítási és Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai Főosztály
a) Az Egészségbiztosítási és Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai Főosztály kodifikációs feladatai körében
1. az E. Alap tervezésével kapcsolatos feladatai területén az OEP együttműködésével
1.1. összefogja az E. Alap költségvetésének tervezését, elvégzi a szakmai és finanszírozási egyeztetéseket, részletesen 
kidolgozza az  egyes szakfeladatok forrásigényét, szakmailag képviseli a  minisztériumot az  Országgyűlés 
szakbizottságai előtt,
1.2. rendszeresen figyelemmel kíséri az  E. Alap költségvetésének végrehajtását, ennek alapján intézkedéseket 
kezdeményez az egyensúly megtartása érdekében,
1.3. pótköltségvetés esetén részt vesz annak előkészítésében és kidolgozásában,
1.4. véleményezi az E. Alap zárszámadását, és részt vesz annak megtárgyalásában;
2. a finanszírozás szakmai szabályozása területén az OEP együttműködésével
2.1. koordinálja az  egészségügyi finanszírozás korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat a  területi ellátási 
kötelezettséget és a progresszivitási szinteket figyelembe véve,
2.2. javaslatot tesz az  egészségügyi technológiák befogadásával és felülvizsgálatával kapcsolatosan a  szükséges 
finanszírozási jogszabályok kidolgozására, módosítására,
2.3. részt vesz a finanszírozási eljárásrendekkel kapcsolatos jogszabályok szakmai javaslatának előkészítésében;
3. az E. Alap allokációjához kapcsolódóan
3.1. előkészíti az egészségügyi finanszírozás természetbeni és pénzbeli szolgáltatásainak (a gyógyszer és gyógyászati 
segédeszköz szolgáltatások kivételével) általános és részletes szabályait,
3.2. felügyeli az  ellátórendszer kapacitásának megtervezését, az  ellátási kötelezettséggel összefüggésben lévő 
kapacitásszabályozást.
b) Az Egészségbiztosítási és Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai Főosztály nemzetközi és európai uniós feladatai 
körében végzi az egészségbiztosítás területét érintő, az Európai Unióval és a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 
feladatokat, a CSED-et, a GYED-et, a táppénzt és a baleseti táppénzt érintő szakkérdések kivételével.
c) Az Egészségbiztosítási és Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai Főosztály funkcionális feladatai körében
1. az egészségügyi szolgáltatók gazdálkodása területén az OEP együttműködésével rendszeresen figyelemmel kíséri 
az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók pénzügyi helyzetét, elemzi és értékeli a finanszírozási változások 
hatását az egészségügyi hálózat működésére, az ellátás színvonalára;
2. ellátja az  egészségügyi ellátórendszer átfogó tervezési feladatait a  mindenkor érvényben lévő ágazati tervezési 
módszertan alapján, az érvényes tervezési időrend szerint azzal, hogy az átfogó tervezési feladat magában foglalja 
különösen az  egészségügyi ágazat szakmai és költségvetési tervezési folyamatainak koordinációját, felügyeletét, 
irányítását, melynek keretében
2.1. egyeztetéseket végez az érintett intézményekkel a tervezési folyamat megbeszélést igénylő kérdéseiben,
2.2. biztosítja, hogy a  tervezési folyamat az  előre meghatározott időrendben, az  előre meghatározott határidők 
betartásával valósuljon meg,
2.3. rendszeres jelentéseket készít a teljesítés alakulásáról, a tény-terv eltérésekről és ezek okairól,
2.4. kezdeményezi a teljesítés során a szükséges vezetői beavatkozásokat;
3. javaslatot tesz a tervezési módszertan és időrend átalakítására.
d) Az Egészségbiztosítási és Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai Főosztály egyéb feladatai körében
1. a finanszírozás szakmai szabályozása területén
1.1. irányítja a  finanszírozási kódokra javaslatot tevő bizottságok (Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság, ad hoc 
bizottságok) munkáját, részt vesz a  Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság munkájában, biztosítja működési 
feltételeit, ellátja a titkársági teendőket,
1.2. az  OEP-pel együttműködve gondoskodik a  finanszírozási kódok alkalmazási szabályait előíró Szabálykönyvek, 
Besorolási Kézikönyvek aktualizálásáról,
1.3. elvégzi az országos díjak bevezetéséhez, módosításához szükséges számításokat, hatáselemzéseket, előkészíti 
azok bevezetését,
1.4. végzi az alapellátással kapcsolatos finanszírozási feladatokat és a külön kasszák finanszírozásának karbantartását,
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1.5. részt vesz az egészségügyi szakellátás finanszírozási paramétereinek folyamatos monitorozásában, a szükséges 
módosítások előkészítésében, egyeztetések lefolytatásában, a kapcsolódó hatásszámítások elkészítésében;
2. az E. Alap allokációjához kapcsolódóan részt vesz a kapacitásokkal kapcsolatos – jogszabályokban meghatározott – 
eljárásokban, feladatokban;
3. az  egészségbiztosítással összefüggően részt vesz a  biztosítási jogviszonnyal összefüggő adatszolgáltatással, 
az egészségügyi adatnyilvántartással kapcsolatos feladatok előkészítésében és végrehajtásában;
4. közreműködik a sportegészségügy fejlesztési stratégiáinak, koncepcióinak, cselekvési programjainak elkészítésében.
e) Az Egészségbiztosítási és Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai Főosztály az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai 
Főosztállyal együttműködésben a stratégiai-tervezési koordinációs feladatok tekintetében
1. előkészíti az ágazati stratégia meghatározását,
2. részt vesz a nemzeti stratégiai tervek egészségügyi ágazati fejezeteinek összeállításában,
3. koordinálja az egészségügyi ágazat stratégiai tervezéssel, stratégiaalkotással kapcsolatos tevékenységét,
4. irányítja és koordinálja az  egészségügyi ellátórendszer struktúrájának kidolgozására irányuló munkát, ennek 
keretében együttműködik a tervezési folyamat szempontjából illetékes szervezeti egységekkel, intézményekkel,
5. koordinálja az  egészségügyi ellátórendszer működése hatékonyságának javítására irányuló szakmapolitikai 
intézkedések előkészítését,
6. átruházott hatáskörében koordinálja az  egészségügyért felelős államtitkár irányítása alá tartozó intézmények 
alapításával, átszervezésével és megszüntetésével összefüggő feladatokat.
f ) Az  Egészségbiztosítási és Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal 
kapcsolatos feladatai körében
1. közreműködik a  jelentős költségigényű, különleges jártasságot és műszerezettséget igénylő, ritkábban végzett 
ellátásokkal kapcsolatos döntések előkészítésében,
2. ellátja az egyedi elbírálást igénylő beavatkozásokhoz kapcsolódó engedélyezési feladatokat.

1.3.2.4. Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály
a) Az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály kodifikációs feladatai körében javaslatot tesz az egészségügyi ágazati 
adatvagyon jogi keretrendszerének felülvizsgálatára, kezdeményezi az ehhez szükséges jogszabály-módosításokat.
b) Az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály koordinációs feladatai körében
1. irányítja az egészségügyi informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos ágazati stratégiai tervek kidolgozását, elfogadását, 
illetve ezek operatív tervekre történő lebontását és ezáltal azok végrehajtását,
2. összehangolja az egészségügyi informatikai fejlesztések informatikai szakmai tartalmát, figyelemmel az elfogadott 
ágazati stratégiai döntésekre,
3. szükség esetén kezdeményezi ágazati szintű stratégiai döntések meghozatalát az informatikai programok tartalmát, 
összehangolását, továbbfejlesztését vagy végrehajtását érintően,
4. koordinálja az egészségügyi informatikai fejlesztéseket végző háttérintézmények (OEP, ÁEEK, OTH, ENKK, Országos 
Mentőszolgálat, Országos Vérellátó Szolgálat) által kidolgozott projekteket, szükség esetén kezdeményezi azoknak 
az  elfogadott stratégiai irányok szerinti módosítását, ezáltal gondoskodik az  egészségügyi ágazat európai uniós 
forrásokból és nemzetközi alapokból finanszírozott projektjei informatikai tartalmakat érintő koherenciájának 
biztosításáról,
5. gondoskodik a folyamatban lévő, illetve a kidolgozás alatt álló projektek közötti, horizontálisan egységes igényű 
informatikai szolgáltatások kialakításáról az érintettek bevonásával és közreműködésével,
6. felügyeli a folyamatban lévő, informatikai tartalommal bíró projekteknek a céljaikkal összhangban lévő tartalmi és 
módszertani minőségbiztosítását,
7. folyamatosan monitorozza az ágazati stratégia végrehajtását, ennek érdekében kapcsolatot tart a projektekben, 
fejlesztési programokban részt vevő intézményekkel,
8. szakmai-módszertani segítséget nyújt az  ágazati stratégia végrehajtását megvalósító háttérintézményeknek, 
szervezeteknek,
9. a folyamatban lévő és kidolgozás alatt álló informatikai fejlesztési programok és stratégiák eredményes kidolgozása 
és végrehajtása érdekében szükség esetén munkacsoportot működtet, valamint segítséget nyújt a  szükséges 
szakértői háttérbázis biztosítása érdekében,
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10. folyamatosan kapcsolatot tart az egészségügyi informatikai projektekben érintett, egészségügyi ágazaton kívüli 
szervezetekkel, koordinálja
10.1. a nemzeti stratégiai tervek egészségügyi ágazati fejezeteinek összeállítását, valamint az egészségügy területét 
érintő ágazati vélemények összeállítását, képviseletét, ennek keretében felügyeli az  egészségügyi ágazat érintett 
szakterületei által készítendő stratégiai dokumentumok előkészítését, illetve azok tartalmát,
10.2. az egészségügyi ágazat stratégiai szempontból kiemelt – elsősorban a Semmelweis Terv által előírt – feladatainak 
ütemezett végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzése érdekében az érintett szervezeti egységekkel való együttműködést,
10.3. az egészségügy területén – különösen a Semmelweis Terv végrehajtásából fakadó – különböző szintű egyedi 
projekttervek, elemzések elkészítését, és ennek érdekében az érintett szervezeti egységek munkájának irányítását, 
összehangolását,
10.4. a  projektek, kiemelt feladatok előrehaladottságának rendszeres vizsgálatát, az  egyes szervezeti egységek és 
háttérintézmények felügyeletét azok végrehajtásának megvalósítása érdekében,
10.5. az egészségügyi ágazatot érintő stratégiai jellegű döntés-előkészítő elemzések elkészítését, valamint a döntések 
végrehajtásának értékelését, ellenőrzését.
c) Az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében
1. ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján az egészségügyért felelős 
államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek kötelezettségei körébe tartozó hosszú és középtávú tervezési és 
területfejlesztési feladatokat,
2. az európai uniós fejlesztési programok tekintetében
2.1. együttműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, valamint a Partnerségi Együttműködési Főosztállyal,
2.2. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan tervezett és 
végzett – a 2014–2020 programozási időszakkal kapcsolatos szakmai feladatai körében
2.2.1. részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladatkörével kapcsolatos megbeszélésekről,
2.2.2. megküldi véleményezésre és miniszteri jóváhagyásra való előkészítésre a miniszter által irányított és felügyelt 
szervezetek és személyek stratégiai tervdokumentumait és tervezeteit,
2.2.3. aktívan részt vesz az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó előkészületekben, 
a kapcsolódó dokumentum- és jogszabálytervezetek humán ágazati álláspontjainak kialakításában, a tárcaálláspont 
kialakításában,
2.2.4. elvégzi a szakpolitikai területek stratégiai tervezési feladatait az EU Tervezési Koordinációs Főosztály javaslatait 
figyelembe véve, különös tekintettel a Kormány általános politikájával való összhangra,
2.2.5. együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az  Európai Bizottsággal folytatandó, az  EU2020 
stratégia megvalósítását és az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakában megvalósítandó stratégiai 
tervdokumentumok elfogadását célzó magas szintű tárgyalások előkészítésében, a  vonatkozó mandátum 
kialakításában,
2.2.6. együttműködik a stratégiai kérdésekben döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést 
támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,
2.2.7. előkészíti a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó ágazati javaslatokat és véleményezésre, más szakpolitikákkal 
való összehangolás céljából megküldi az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére, együttműködik az  operatív 
programok előkészítésében,
2.3. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási Koordinációt 
Ellátó Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan végzett – az éves fejlesztési keretek és felhívások 
előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos szakmai feladatai körében
2.3.1. részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósításának nyomon követésében,
2.3.2. – szükség esetén – részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és 
megbeszéléseken,
2.3.3. közreműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett értékelések véleményezésében,
2.3.4. megküldi az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére a  pályázati konstrukció szakmai koncepcióját, 
együttműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az éves fejlesztési keretek és felhívások, illetve pályázatokkal 
kapcsolatos mandátumok előkészítésében.
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d) Az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály egyéb feladatai körében
1. folyamatosan egyeztet az  egészségügyi ágazat érintett szereplőivel, szakmai szervezeteivel, illetve szakértőivel 
az egészségügyi ágazat aktuális informatikai stratégiai kérdéseivel kapcsolatban,
2. folyamatosan kapcsolatot tart az egészségügyi szakmai kollégium egészségügyi informatikai tagozatával, illetve 
tanácsával,
3. felelős az  egységes egészségügyi ágazati informatikai kommunikáció informatikai-szakmai tartalmának 
szervezéséért,
4. működteti az  egészségügyi ellátórendszer szakmai fejlesztésével összefüggő projektek és kiemelt feladatok 
monitoring-rendszerét,
5. előkészíti a 4. pont szerinti projektekkel kapcsolatos felsővezetői döntéseket,
6. elkészíti az  egészségturisztikai koncepciót, figyelemmel kíséri annak a  végrehajtását, összegyűjti 
az  egészségturisztika  területén megvalósult jó gyakorlatokat, valamint kialakítja az  egészségturisztika területén 
a nemzetközi együttműködés lehetőségeit és formáit,
7. az egészségügyért felelős államtitkár által meghatározott feladatok tekintetében irányítja és koordinálja az egyes, 
stratégiai jelentőségű feladatok tekintetében az  egészségügyi szakterületen érintett szervezeti egységek 
tevékenységét,
8. végzi az  európai uniós finanszírozású projektek, programok, pályázatok, kiemelt projektek fenntartásával 
kapcsolatos háttérszámításokat, javaslatokat tesz a fenntartásra vonatkozó intézkedésekre, ezen feladatának ellátása 
során együttműködik a társfőosztályokkal és az egészségügyi intézményekkel.”

 4. Az SzMSz 2. függelék 1.4.0.2. alcím a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A Család- és Ifjúságpolitikai Stratégiai és Koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében
1. koordinálja a  szervezeti egységeknek az  ágazatot érintő stratégiai tervezéssel, stratégiaalkotással kapcsolatos 
tevékenységét;
2. az európai uniós fejlesztési programok tekintetében
2.1. összehangolja az ágazat szakmai területeinek az európai uniós stratégiai tervezéssel, az éves fejlesztési keretek és 
felhívások előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatellátását,
2.2. a 2014–2020 programozási időszakkal kapcsolatos feladatai körében
2.2.1. részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladatkörével kapcsolatos megbeszélésekről,
2.2.2. megküldi véleményezésre és miniszteri jóváhagyásra való előkészítésre a  stratégiai tervdokumentumait és 
tervezeteit,
2.2.3. aktívan részt vesz az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó előkészületekben, 
a kapcsolódó dokumentum- és jogszabálytervezetek humán ágazati álláspontjainak kialakításában, a tárcaálláspont 
kialakításában,
2.2.4. elvégzi a  szakpolitikai területek stratégiai tervezési feladatait, különös tekintettel a  Kormány általános 
politikájával való összhangra,
2.2.5. együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az  Európai Bizottsággal folytatandó, az  EU2020 
stratégia megvalósítását és az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakában megvalósítandó stratégiai 
tervdokumentumok elfogadását célzó magas szintű tárgyalások előkészítésében, a  vonatkozó mandátum 
kialakításában,
2.2.6. együttműködik a stratégiai kérdésekben döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést 
támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,
2.2.7. előkészíti a 2014–2020 időszakra vonatkozó ágazati javaslatokat és véleményezésre, más szakpolitikákkal való 
összehangolás céljából megküldi az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére, együttműködik az  operatív 
programok előkészítésében, megvalósításában,
2.3. az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási Koordinációt 
Ellátó Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan végzett – az éves fejlesztési keretek és felhívások 
előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatai körében
2.3.1. javaslataival és véleményével közreműködik az  integrált szakmai monitoring rendszer és értékelési rendszer 
kialakításában,
2.3.2. javaslataival és véleményével közreműködik a szakmai koncepciók és felhívások kialakításában,
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2.3.3. folyamatosan kapcsolatot tart az  Irányító Hatósággal az  előkészítés és megvalósítás alatt álló felhívások és 
projektek előrehaladásával kapcsolatosan,
2.3.4. közvetít az  Irányító Hatóság és a  szakmai főosztályok között a  felhívások megfelelő szintű szakmai 
megvalósulásának érdekében,
2.3.5. részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósításának nyomon követésében, és előre meghatározott adattartalommal, rendszeres időközönként 
tájékoztatást küld az EU Tervezési Koordinációs Főosztály, valamint a Fejlesztés-módszertani Főosztály számára,
2.3.6. részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós 
finanszírozású projektekkel, programokkal, pályázatokkal és felhívásokkal kapcsolatos megbeszélésekről,
2.3.7. közreműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett értékelések lefolytatásában, illetve 
kezdeményezi az EU Tervezési Koordinációs Főosztálynál értékelések lefolytatását, valamint bevonja az EU Tervezési 
Koordinációs Főosztályt a  saját hatáskörben végzett, az  európai uniós finanszírozású programokra, pályázatokra, 
felhívásokra és kiemelt projektre vonatkozó értékelések előkészítésébe és véleményezésébe,
2.3.8. tájékoztatja az  EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a  feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós 
finanszírozású programok, projektek és felhívások vonatkozásában az  Európai Bizottsággal folyó egyeztetésekről, 
előzetesen egyeztetést folytat a napirendről és a mandátumról,
2.3.9. együttműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az éves fejlesztési keretek, pályázati felhívások, illetve 
felhívásokkal kapcsolatos mandátumok előkészítésében;
3. közreműködik a  család- és ifjúságügyért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szakterületek által elkészített 
előterjesztések kidolgozásában és véleményeztetésében;
4. koordinációs feladatot lát el a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság főosztályai és a Koordinációs Főosztály 
között a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságra megküldött előterjesztések vonatkozásában;
5. a költségvetéssel összefüggő feladatai tekintetében
5.1. együttműködik és kapcsolatot tart az  ágazat szakmai szervezeti egységeivel, a  Költségvetési Főosztállyal és 
a Gazdálkodási Főosztállyal,
5.2. közvetíti a szakmai területek felé a költségvetési keretekkel való gazdálkodás szabályait, kereteit, lehetőségeit,
5.3. közreműködik a szakmai szervezeti egységek költségvetési tervezési feladatainak ellátásában, tájékoztatást nyújt 
a szakmai területek felé a költségvetési körirat kötelező elemeiről,
5.4. közreműködik a szakmai szervezeti egységek zárszámadással összefüggő feladatainak végrehajtásában,
5.5. koordinálja és összesíti az  ágazat fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó költségvetéssel, illetve annak 
végrehajtásával kapcsolatos, valamint az évközi működés során szükséges adatszolgáltatásokat,
5.6. együttműködik a szakmai szervezeti egységekkel a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos 
feladatokban,
5.7. a  fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatosan az  ágazati államtitkár által meghatározott 
szakterületi kontroll feladatokat lát el a gazdálkodás során,
5.8. együttműködik a  szakmai szervezeti egységekkel a  szerződések és egyéb kötelezettségvállalási nyilatkozatok, 
valamint dokumentumok elkészítésében,
5.9. az ágazat fejezeti kezelésű előirányzatainak tekintetében rögzíti a gazdálkodással kapcsolatos adatokat a fejezeti 
nyilvántartó rendszerben,
5.10. előkészíti és koordinálja a  feladatkörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási, 
vállalkozási és megbízási szerződéseket, valamint azok módosításait.”

 5. Az SzMSz 2. függelék 1.4.1.2. alcím a) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Családügyi és Nőpolitikai Főosztály kodifikációs feladatai körében)
„1. előkészíti a családtámogatásokra, valamint a CSED-re, a GYED-re, a táppénzre és a baleseti táppénzre vonatkozó, 
valamint az  egyéb család- és nőpolitikához kapcsolódó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök 
szakmai javaslatát,”

 6. Az SzMSz 2. függelék 1.4.1.2. alcím c) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Családügyi és Nőpolitikai Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
„1. gyakorolja a felügyeleti szerv jogait a családtámogatási ellátásokkal, valamint a CSED-del, a GYED-del, a táppénzzel 
és a baleseti táppénzzel kapcsolatban,”
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 7. Az SzMSz 2. függelék 1.4.1.2. alcím c) pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Családügyi és Nőpolitikai Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
az érintett szervezeti egységekkel együttesen, a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében)
„3.3. a  fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai munkájának elősegítése érdekében közreműködik 
a  családtámogatásokkal, valamint a  CSED-del, a  GYED-del, a  táppénzzel és a  baleseti táppénzzel kapcsolatos 
jogszabályok szakmai szabályainak egységes érvényesülésével összefüggésben kiadott jogi aktusok kidolgozásában.”

 8. Az SzMSz 2. függelék 1.4.1.2. alcím d) pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Családügyi és Nőpolitikai Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében együttműködik a  nemzetközi és 
európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységekkel, és)
„4. ellátja a CSED, a GYED, a táppénz és a baleseti táppénz szakkérdéseit érintő, az Európai Unióval és a nemzetközi 
kapcsolatokkal összefüggő feladatokat.”

 9. Az SzMSz 2. függelék 1.5.2.3. alcím c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) A  Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében az  európai uniós fejlesztési 
programok tekintetében
1. együttműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, valamint a Partnerségi Együttműködési Főosztállyal;
2. – az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan tervezett és végzett – 
a 2014–2020 programozási időszakkal kapcsolatos szakmai feladatai körében
2.1. részt vesz az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladatkörével kapcsolatos megbeszélésekről,
2.2. megküldi véleményezésre és miniszteri jóváhagyásra való előkészítésre a miniszter által irányított és felügyelt 
szervezetek és személyek stratégiai tervdokumentumait és tervezeteit,
2.3. aktívan részt vesz az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó előkészületekben, 
a kapcsolódó dokumentum- és jogszabálytervezetek humán ágazati álláspontjainak kialakításában, a tárcaálláspont 
kialakításában,
2.4. elvégzi a szakpolitikai területek stratégiai tervezési feladatait az EU Tervezési Koordinációs Főosztály javaslatait 
figyelembe véve, különös tekintettel a Kormány általános politikájával való összhangra,
2.5. együttműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az Európai Bizottsággal folytatandó, az EU2020 stratégia 
megvalósítását és az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakában megvalósítandó stratégiai 
tervdokumentumok elfogadását célzó magas szintű tárgyalások előkészítésében, a  vonatkozó mandátum 
kialakításában,
2.6. együttműködik a stratégiai kérdésekben döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést 
támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,
2.7. előkészíti a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó ágazati javaslatokat és véleményezésre, más szakpolitikákkal 
való összehangolás céljából megküldi az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére, együttműködik az  operatív 
programok előkészítésében;
3. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási Koordinációt 
Ellátó Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan végzett – az éves fejlesztési keretek és felhívások 
előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos szakmai feladatai körében
3.1. részt vesz a  feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósításának nyomon követésében,
3.2. – szükség esetén – részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és 
megbeszéléseken,
3.3. közreműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett értékelések véleményezésében,
3.4. megküldi az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére a  pályázati konstrukció szakmai koncepcióját, 
együttműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási Koordinációt 
Ellátó Főosztállyal az  éves fejlesztési keretek, felhívások, illetve pályázatokkal kapcsolatos mandátumok 
előkészítésében;
4. az európai uniós és nemzetközi feladatai körében közreműködik az oktatási ágazatot érintő, az európai uniós és 
egyéb nemzetközi szervezeti tagságból következő feladatok megvalósításában, a köznevelési ágazatot érintő európai 
uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatokban.”
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 10. Az SzMSz 2. függelék 1.8.1.2. alcím e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) A Sportszakmai Főosztály az európai uniós fejlesztési programok tekintetében
1. ellátja a  sportágazatnak az  európai uniós stratégiai tervezéssel, az  éves fejlesztési keretek és felhívások 
előkészítésével, a  nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatait, kapcsolatot tart az  EU Tervezési 
Koordinációs Főosztállyal, valamint a Partnerségi Együttműködési Főosztállyal;
2. – az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan tervezett és végzett – 
a 2014–2020 programozási időszakkal kapcsolatos feladatai körében
2.1. részt vesz az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladatkörével kapcsolatos megbeszélésekről,
2.2. megküldi véleményezésre és miniszteri jóváhagyásra való előkészítésre a  stratégiai tervdokumentumait és 
tervezeteit,
2.3. aktívan részt vesz az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó előkészületekben, 
a kapcsolódó dokumentum- és jogszabálytervezetek humán ágazati álláspontjainak kialakításában, a tárcaálláspont 
kialakításában,
2.4. elvégzi a szakpolitikai területek stratégiai tervezési feladatait az EU Tervezési Koordinációs Főosztály javaslatait 
figyelembe véve, különös tekintettel a Kormány általános politikájával való összhangra,
2.5. együttműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az Európai Bizottsággal folytatandó, az EU2020 stratégia 
megvalósítását és az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakában megvalósítandó stratégiai 
tervdokumentumok elfogadását célzó magas szintű tárgyalások előkészítésében, a  vonatkozó mandátum 
kialakításában,
2.6. együttműködik a stratégiai kérdésekben döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést 
támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,
2.7. előkészíti a 2014–2020 időszakra vonatkozó sport ágazati javaslatokat és véleményezésre, más szakpolitikákkal 
való összehangolás céljából megküldi az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére, együttműködik az  operatív 
programok előkészítésében;
3. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási Koordinációt 
Ellátó Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan végzett – az éves fejlesztési keretek és felhívások 
előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatai körében
3.1. javaslataival és véleményével közreműködik az  integrált szakmai monitoring rendszer és értékelési rendszer 
kialakításában,
3.2. részt vesz a  feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósításában, és előre meghatározott adattartalommal, rendszeres időközönként tájékoztatást küld 
az EU Tervezési Koordinációs Főosztály, valamint a Fejlesztés-módszertani Főosztály számára,
3.3. részt vesz az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós 
finanszírozású projektekkel, programokkal és pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésekről,
3.4. közreműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett értékelések lefolytatásában, illetve 
kezdeményezi az EU Tervezési Koordinációs Főosztálynál értékelések lefolytatását, valamint bevonja az EU Tervezési 
Koordinációs Főosztályt a saját hatáskörben végzett, az európai uniós finanszírozású programokra, pályázatokra és 
kiemelt projektre vonatkozó értékelések előkészítésébe és véleményezésébe,
3.5. tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós finanszírozású 
programok, projektek és pályázatok vonatkozásában az  Európai Bizottsággal folyó egyeztetésekről, előzetesen 
egyeztetést folytat a napirendről és a mandátumról,
3.6. együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az  éves fejlesztési keretek és felhívások, illetve 
pályázatokkal kapcsolatos mandátumok előkészítésében;
4. felvilágosítást nyújt az európai uniós források felhasználásával megvalósuló, a sportért felelős államtitkár szakmai, 
politikai irányítási jogkörébe tartozó szakterületek feladatkörét érintő fejlesztésekről, a  kapcsolódó operatív 
programokról, éves fejlesztési keretekről, felhívásokról és dokumentációkról az állampolgároktól, sportszervezetektől, 
szak- és sportszövetségektől, helyi önkormányzatoktól, államhatalmi szervektől, valamint egyéb szervektől érkező 
megkeresésekre.”
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 11. Az SzMSz 2. függelék 1.9.1. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.9.1. Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár által irányított 
szervezeti egységek
1.9.1.1. Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 
132. §-ában foglalt feladatokat.

1.9.1.2. Nemzetiségi Főosztály
a) A Nemzetiségi Főosztály kodifikációs feladatai körében
1. előkészíti a nemzetiségekről szóló jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát;
2. vizsgálja az 1. pont szerinti jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat.
b) A Nemzetiségi Főosztály koordinációs feladatai körében
1. figyelemmel kíséri a  magyarországi nemzetiségek jogainak érvényesülését, különös tekintettel a  nemzetiségi 
kulturális autonómia intézményeire;
2. kapcsolatot tart a  nemzetiségi önkormányzatokkal, a  nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más 
szervezeteivel, képviselőivel;
3. figyelemmel kíséri a nemzetiségeket érintő jogalkotást és szükség esetén intézkedéseket kezdeményez;
4. részt vesz a nemzetiségpolitikai szakbizottságok, tanácsok, kollégiumok munkájában;
5. figyelemmel kíséri a közigazgatásban a nemzetiségi nyelvhasználati jogok érvényesülését;
6. közreműködik a  nemzetiségi önkormányzatok választásával, működésével kapcsolatos, jogszabályban előírt 
tájékoztatási feladatok ellátásában;
7. a fővárosi és megyei kormányhivatalok útján ellátja a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének 
szakmai irányítását, amelynek keretében
7.1. az egységes jogalkalmazás érdekében áttekinti a felügyeleti eljárások tapasztalatait, amely alapján a nemzetiségi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szervek munkáját jogszabály-értelmezések, szakmai állásfoglalások, 
ajánlások megjelentetése révén támogatja,
7.2. előkészíti a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó módszertani ajánlásokat,
7.3. kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeletet ellátó szervezeti egységeivel;
8. közreműködik a  nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott támogatások döntési rendszerének 
működtetésében;
9. elkészíti és kezeli a települési, illetve területi nemzetiségi önkormányzati adatbázist;
10. ellátja a  hatáskörébe tartozó nemzetiségi támogatási ügyek döntés-előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 
koordinálja a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási rendszerének működtetését, figyelemmel kíséri 
az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, vezeti a támogatásokat nyilvántartó rendszert;
11. gondoskodik a Nemzetiségekért Díj adományozásához kapcsolódó feladatok ellátásáról;
12. együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségi civil szervezetekkel és az európai uniós pályázati 
programokat lebonyolító intézményekkel az  Új Magyarország Fejlesztési Terv és az  Európai Unió által a  kulturális 
autonómia kiteljesedését elősegítő programokban;
13. az európai uniós fejlesztési programok tekintetében
13.1. összehangolja a  nemzetiségi területnek az  európai uniós stratégiai tervezéssel, az  éves fejlesztési keretek és 
felhívások előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatellátását, kapcsolatot tart az EU 
Tervezési Koordinációs Főosztállyal,
13.2. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan tervezett és 
végzett – a 2014–2020 programozási időszakkal kapcsolatos feladatai körében
13.2.1. részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladatkörével kapcsolatos megbeszélésekről,
13.2.2. megküldi véleményezésre és miniszteri jóváhagyásra való előkészítésre a  stratégiai tervdokumentumait és 
tervezeteit,
13.2.3. aktívan részt vesz az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó előkészületekben, 
a kapcsolódó dokumentum- és jogszabálytervezetek humán ágazati álláspontjainak kialakításában, a tárcaálláspont 
kialakításában,
13.2.4. elvégzi a szakpolitikai területek stratégiai tervezési feladatait az EU Tervezési Koordinációs Főosztály javaslatait 
figyelembe véve, különös tekintettel a Kormány általános politikájával való összhangra,
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13.2.5. együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az  Európai Bizottsággal folytatandó, az  EU2020 
stratégia megvalósítását és az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakában megvalósítandó stratégiai 
tervdokumentumok elfogadását célzó magas szintű tárgyalások előkészítésében, a  vonatkozó mandátum 
kialakításában,
13.2.6. együttműködik a stratégiai kérdésekben döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést 
támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,
13.2.7. előkészíti a 2014–2020 időszakra vonatkozó ágazati javaslatokat és véleményezésre, más szakpolitikákkal való 
összehangolás céljából megküldi az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére, együttműködik az  operatív 
programok előkészítésében,
13.3. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási Koordinációt 
Ellátó Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan végzett – az éves fejlesztési keretek és felhívások 
előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatai körében
13.3.1. javaslataival és véleményével közreműködik az  integrált szakmai monitoringrendszer és értékelési rendszer 
kialakításában,
13.3.2. részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósításában, és előre meghatározott adattartalommal, rendszeres időközönként tájékoztatást küld 
az EU Tervezési Koordinációs Főosztály, valamint a Fejlesztés-módszertani Főosztály számára,
13.3.3. részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós 
finanszírozású projektekkel, programokkal és pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésekről,
13.3.4. közreműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett értékelések lefolytatásában, illetve 
kezdeményezi az EU Tervezési Koordinációs Főosztálynál értékelések lefolytatását, valamint bevonja az EU Tervezési 
Koordinációs Főosztályt a saját hatáskörben végzett, az európai uniós finanszírozású programokra, pályázatokra és 
kiemelt projektre vonatkozó értékelések előkészítésébe és véleményezésébe,
13.3.5. tájékoztatja az  EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a  feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós 
finanszírozású programok, projektek és pályázatok vonatkozásában az  Európai Bizottsággal folyó egyeztetésekről, 
előzetesen egyeztetést folytat a napirendről és a mandátumról,
13.3.6. együttműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az EU 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási 
Koordinációt Ellátó Főosztállyal az éves fejlesztési keretek és felhívások, illetve pályázatokkal kapcsolatos mandátumok 
előkészítésében;
14. közreműködik a helyi és a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó adatok integrált kezelésével összefüggésben 
a  törvényességi felügyeleti információs rendszer működtetésében, a  Miniszterelnökséggel közösen gondoskodik 
a rendszer adattartamának korszerűsítéséről.
c) A Nemzetiségi Főosztály nemzetközi és európai uniós feladatai körében
1. részt vesz a kisebbségi vegyes bizottságok munkájában, az elfogadott ajánlások végrehajtásában,
2. összehangolja a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontokat, amelynek során szoros kapcsolatot ápol 
a nemzetiségek anyaországainak diplomáciai képviseleteivel,
3. figyelemmel kíséri a bilaterális egyezmények alapján biztosított nemzetiségi támogatások felhasználását,
4. figyelemmel kíséri az Európa Tanács Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Európai Kartájában, továbbá az ugyancsak Strasbourgban, 1995. február 1-jén létrehozott, Kisebbségvédelmi 
Keretegyezményében foglaltak teljesítését,
5. kapcsolatot tart az Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezmény Titkárságával és a Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Európai Kartája Titkárságával, az  Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Nemzeti Kisebbségi 
Főbiztosának Hivatalával, az Európai Unió illetékes szerveivel és más, a kisebbségvédelem területén aktív nemzetközi 
szervekkel,
6. a nemzetiségek kulturális jogainak biztosítása területén ellátja a koordináció teendőit.

1.9.1.3. Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya
a) A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya kodifikációs feladatai körében
1. előkészíti a  civil szektor működését, fejlesztését érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök 
szakmai javaslatát,
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2. közreműködik a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályok szakmai javaslatának 
előkészítésében,
3. együttműködik a közérdekű önkéntes tevékenységet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök 
szakmai javaslatának kidolgozásában,
4. vizsgálja az 1. pont szerinti jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat.
b) A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya koordinációs feladatai körében
1. gondoskodik a civil szektort érintő kormányzati elképzelések, valamint döntések összehangolását célzó feladatok 
ellátásáról,
2. irányítja a civil szektorral kapcsolatos támogatások tervezését,
3. szakmai monitoringrendszert működtet a civil szektor támogatási rendszerét érintő folyamatok nyomon követése, 
valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatási programok és támogatások szakmai összehangolása, az azonos 
feladatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében,
4. dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról,
5. megvizsgálja és jóváhagyja a szakmai monitoringrendszerben rögzített iratokat,
6. szervezi, működteti a kormányzat civil szektorral folytatott konzultációját és párbeszédét biztosító fórumokat,
7. javaslatot tesz a Kormány társadalmi partnerekkel való egyeztetésének programjára,
8. véleményezi a kormány-előterjesztések társadalmi partnerekkel történő egyeztetését,
9. működteti, monitorozza és ellenőrzi a civil információs centrumokat,
10. kidolgozza és megvalósítja a civil hálózatok együttműködését, erősödését elősegítő fejlesztési programokat,
11. irányítja a Civil Információs Portál működtetését,
12. szakmai felügyeletet gyakorol a civil szervezetek működési környezetének javításához kapcsolódó, a hatáskörébe 
tartozó programok megvalósítási folyamata felett,
13. együttműködik a  közérdekű önkéntes tevékenységet érintő ágazati szakfeladatok ellátásában, és a  közérdekű 
önkéntes tevékenységet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának 
kidolgozásában.
c) A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya nemzetközi és európai uniós feladatai körében
1. részt vesz az  európai uniós intézményekbe történő civil delegáltak kiválasztásában, elősegíti a  delegált tagok 
tevékenységét,
2. közreműködik és részt vesz a nemzetközi és európai uniós társadalmi, civil konzultáció és párbeszéd fórumain,
3. kialakítja a civil szektor működését, fejlődését, nemzetközi kapcsolatrendszerét támogató nemzetközi és európai 
uniós források felhasználásának szakmai koncepcióját, tartalmát,
4. részt vesz a civil szektorral kapcsolatos nemzetközi és európai uniós programok, projektek koordinációjában és 
nyomon követésében,
5. részt vesz a  nemzetközi két- és többoldalú együttműködésekben, az  ezekre vonatkozó megállapodások 
kidolgozásában, szervezi azok végrehajtását,
6. részt vesz a civil szakmai nemzetközi szervezetek munkájában,
7. részt vesz az európai polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos nemzeti kötelezettségek ellátásában,
8. részt vesz az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, valamint a Svájci Alap civil szervezetekkel összefüggő 
projektjeinek koordinálásában,
9. nyomon követi a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósítását.
d) A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya funkcionális feladatai körében az európai uniós fejlesztési 
programok tekintetében
1. összehangolja a  civil szakmai területnek az  európai uniós stratégiai tervezéssel, az  éves fejlesztési keretek és 
felhívások előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatellátását, kapcsolatot tart az EU 
Tervezési Koordinációs Főosztállyal;
2. – az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan tervezett és végzett – 
a 2014–2020 programozási időszakkal kapcsolatos feladatai körében
2.1. részt vesz az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladatkörével kapcsolatos megbeszélésekről,
2.2. megküldi véleményezésre és miniszteri jóváhagyásra való előkészítésre a  stratégiai tervdokumentumait és 
tervezeteit,
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2.3. aktívan részt vesz az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó előkészületekben, 
a kapcsolódó dokumentum- és jogszabálytervezetek humán ágazati álláspontjainak kialakításában, a tárcaálláspont 
kialakításában,
2.4. elvégzi a szakpolitikai területek stratégiai tervezési feladatait az EU Tervezési Koordinációs Főosztály javaslatait 
figyelembe véve, különös tekintettel a Kormány általános politikájával való összhangra,
2.5. együttműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az Európai Bizottsággal folytatandó, az EU2020 stratégia 
megvalósítását és az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakában megvalósítandó stratégiai 
tervdokumentumok elfogadását célzó magas szintű tárgyalások előkészítésében, a  vonatkozó mandátum 
kialakításában,
2.6. együttműködik a stratégiai kérdésekben döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést 
támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,
2.7. előkészíti a 2014–2020 időszakra vonatkozó ágazati javaslatokat és véleményezésre, más szakpolitikákkal való 
összehangolás céljából megküldi az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére, együttműködik az  operatív 
programok előkészítésében;
3. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási Koordinációt 
Ellátó Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan végzett – az éves fejlesztési keretek és felhívások 
előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatai körében
3.1. javaslataival és véleményével közreműködik az  integrált szakmai monitoringrendszer és értékelési rendszer 
kialakításában,
3.2. részt vesz a  feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósításában, és előre meghatározott adattartalommal, rendszeres időközönként tájékoztatást küld 
az EU Tervezési Koordinációs Főosztály, valamint a Fejlesztés-módszertani Főosztály számára,
3.3. részt vesz az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós 
finanszírozású projektekkel, programokkal és pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésekről,
3.4. közreműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett értékelések lefolytatásában, illetve 
kezdeményezi az EU Tervezési Koordinációs Főosztálynál értékelések lefolytatását, valamint bevonja az EU Tervezési 
Koordinációs Főosztályt a saját hatáskörben végzett, az európai uniós finanszírozású programokra, pályázatokra és 
kiemelt projektre vonatkozó értékelések előkészítésébe és véleményezésébe,
3.5. tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású 
programok, projektek és pályázatok vonatkozásában az  Európai Bizottsággal folyó egyeztetésekről, előzetesen 
egyeztetést folytat a napirendről és a mandátumról,
3.6. együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási 
Koordinációt Ellátó Főosztállyal az éves fejlesztési keretek és felhívások, illetve pályázatokkal kapcsolatos mandátumok 
előkészítésében.
e) A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya egyéb feladatai körében
1. ellátja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkársági feladatait,
2. ellátja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács működésével összefüggő adminisztratív és információs feladatokat,
3. szervezi a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács szakmai munkacsoportjainak munkáját,
4. közreműködik a Civil tv.-ből eredő feladatok előkészítésében,
5. vezeti a civil jelöltállítási rendszerbe történő bejelentkezéssel és az elektori gyűlések lebonyolításával kapcsolatos 
adatokat és információkat,
6. ellátja a Nemzeti Együttműködési Alap titkársági feladatait,
7. ellenőrzi a Nemzeti Együttműködési Alap kezelő szervének működését.

1.9.1.4. Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály
a) Az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály kodifikációs feladatai körében
1. előkészíti az egyházakra vonatkozó – más minisztérium hatáskörébe nem tartozó – szabályok szakmai javaslatát,
2. vizsgálja az 1. pont szerinti szabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulását.
b) Az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály koordinációs feladatai körében
1. részt vesz az egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatok kormányzati koordinációjának és az ágazati feladatok 
végrehajtásának szervezésében, valamint javaslatot tesz a kapcsolatok fejlesztésére és az együttműködés stratégiájára, 
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beleértve az egyházakkal történő rendszeres egyeztetéseket is, szervezi, illetve részt vesz az ágazati államtitkárságok 
vagy más minisztériumok által szervezett egyházi szakértői, szakpolitikai egyeztetéseken,
2. katasztert vezet az  egyházak által igényelt egyeztetési tematikákról, az  egyeztetések magvalósulásáról, 
eredményéről,
3. részt vesz a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatainak az összehangolásában, az ezzel összefüggő 
stratégiai kérdések végrehajtásában,
4. kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
5. segítséget nyújt az  egyházak nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi közcélú 
intézményei, valamint a  kulturális, művészeti, gyűjteményi és az  épített örökség megőrzésével kapcsolatos 
tevékenységéhez, illetve közreműködik azok tudományos és sporttevékenységével kapcsolatos kormányzati 
feladatok ellátásában,
6. részt vesz a  kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának kormányzati koordinációs 
munkájában,
7. ellátja a  volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény rendelkezésein alapuló 
feladatokat,
8. ellátja a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvényben a miniszter hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtását,
9. koordinációs tevékenységet végez az egyes egyházi intézményekre vonatkozó szabályok átláthatóvá tételének és 
a közfeladatokat ellátó állami-önkormányzati, valamint egyházi fenntartású intézményekre vonatkozó követelmények, 
illetve finanszírozás egységessé tételének feladataiban,
10. a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/B. § (2) bekezdése szerinti hatósági eljárásban az eljárás során felmerülő kérdésekben 
– az ügy érdemében hozott döntés kivételével – döntést hoz, előkészíti a hatósági eljárás során az ügy érdemében 
hozott döntést és elvégzi a  döntésnek az  Országgyűlés szakbizottságával való közlésével összefüggő előkészítő 
feladatokat,
11. gondoskodik az egyházi jogi személyek nyilvántartásba vételéről, az egyházi jogi személyek nyilvántartásának 
vezetéséről, országosan egyedi azonosításra alkalmas nyilvántartási számot állapít meg és ad ki az egyház részére, és 
erről az egyházat értesíti, a nyilvántartásba vett adatokról szóló kivonatot állít ki,
12. lefolytatja az elszámolási eljárást a bevett egyházak jogutód nélküli megszűnése esetén.
c) Az  Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály egyéb feladatai körében előkészíti a  szentszéki vegyes 
bizottság üléseit, megszervezi, lebonyolítja a bizottsági üléseket.

1.9.1.5. Tervezési, Fejlesztési és Egyházfinanszírozási Főosztály
a) A  Tervezési, Fejlesztési és Egyházfinanszírozási Főosztály kodifikációs feladatai körében együttműködik 
az egyházakra vonatkozó, a nemzetiségekről szóló, a civil szektor működését, fejlesztését érintő – más minisztérium 
hatáskörébe nem tartozó – szabályok, kormányzati elképzelések koncepciójának, szakmai javaslatának kidolgozásában.
b) A Tervezési, Fejlesztési és Egyházfinanszírozási Főosztály funkcionális feladatai körében
1. a  költségvetéssel összefüggő feladatok során együttműködik és kapcsolatot tart az  ágazat szakmai szervezeti 
egységeivel és a Költségvetési Főosztállyal,
2. közvetíti az ágazat szakmai szervezeti egységei felé a költségvetési keretekkel való gazdálkodás szabályait, kereteit, 
lehetőségeit,
3. közreműködik az  ágazat szakmai szervezeti egységei költségvetési tervezési feladatainak ellátásában, 
a  zárszámadással összefüggő feladatainak végrehajtásában, tájékoztatást nyújt az  ágazati főosztályok felé 
a költségvetési és zárszámadási körirat kötelező elemeiről,
4. koordinálja és összesíti az  ágazat fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó költségvetéssel, illetve annak 
végrehajtásával kapcsolatos, valamint az évközi működés során szükséges adatszolgáltatásokat,
5. együttműködik az  ágazat szakmai szervezeti egységeivel a  fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával 
kapcsolatos feladatokban,
6. összefogja és koordinálja az ágazatra vonatkozó statisztikai, adatgyűjtési feladatokat.
c) A Tervezési, Fejlesztési és Egyházfinanszírozási Főosztály az európai uniós fejlesztési programok tekintetében
1. összehangolja az ágazat európai uniós stratégiai tervezésével, az éves fejlesztési keretek és felhívások előkészítésével, 
a  nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatellátását, kapcsolatot tart az  EU Tervezési Koordinációs 
Főosztállyal, összehangolja és irányítja az ágazat európai uniós fejlesztési feladatait,
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2. közreműködik a  2014-2020 közötti európai uniós programozási időszak ágazattal összefüggő projektjeinek 
tervezésében, illetve ezekben együttműködik a  fejlesztési forrásokban érintett szakterületekkel, továbbá 
egyeztetéseket folytat az illetékes társtárcákkal a fejlesztési források feltérképezése érdekében,
3. közreműködik az Európai Unió Duna Régió Stratégiája és a határon átnyúló programok tervezésében, részt vesz 
a kapcsolódó egyeztetéseken,
4. együttműködik a  stratégiai kérdésekben döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a  stratégiai tervezést 
támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,
5. előkészíti a  2014–2020 időszakra vonatkozó ágazati javaslatokat és véleményezésre, más szakpolitikákkal való 
összehangolás céljából megküldi az EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére,
6. részt vesz a  feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósításában,
7. részt vesz a  feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósításának nyomon követésében, javaslataival és véleményével közreműködik az  integrált szakmai 
monitoringrendszer és értékelési rendszer kialakításában,
8. közreműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett értékelések lefolytatásában, illetve 
kezdeményezi az EU Tervezési Koordinációs Főosztálynál értékelések lefolytatását, valamint bevonja az EU Tervezési 
Koordinációs Főosztályt a saját hatáskörben végzett, az európai uniós finanszírozású programokra, pályázatokra és 
kiemelt projektre vonatkozó értékelések előkészítésébe és véleményezésébe,
9. együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási 
Koordinációt Ellátó Főosztállyal az éves fejlesztési keretek és felhívások, illetve pályázatokkal kapcsolatos mandátumok 
előkészítésében.
d) A Tervezési, Fejlesztési és Egyházfinanszírozási Főosztály egyház-finanszírozással kapcsolatos feladatai körében
1. végrehajtja a  hitéleti támogatások szakmai-pénzügyi előkészítését, folyósításával, elszámolásával és szakmai-
pénzügyi adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
2. végrehajtja az  egyházaknak juttatott költségvetési támogatások előkészítését, folyósítását, valamint az  azokkal 
kapcsolatos operatív feladatok ellátását, illetve koordinálja az elszámolások teljesítési rendjét,
3. az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztállyal együttműködve ellátja az egyházi épített kulturális örökség 
értékeinek rekonstrukciójával, illetve az egyéb egyházi program típusú támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási és 
ellenőrzési feladatokat,
4. ellátja az egyházi előirányzatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív és operatív feladatokat,
5. koordinálja az egyházi bérkompenzációval kapcsolatos minisztériumi feladatokat.
e) A Tervezési, Fejlesztési és Egyházfinanszírozási Főosztály támogatásstratégiai feladatai körében
1. az  Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztállyal és az  egyházakkal együttműködve elvégzi 
az egyház-finanszírozás rendszerének felülvizsgálatát, és javaslatot tesz annak szakmai koncepciójára vonatkozóan,
2. ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvényből és más jogszabályokból, 
valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat,
3. kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
4. közreműködik a Bethlen Gábor Alap munkájában.
f ) A Tervezési, Fejlesztési és Egyházfinanszírozási Főosztály egyéb feladatai körében működteti a Karitatív Tanácsot.”

 12. Az SzMSz 2. függelék 1.10.0.2. alcím b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) A Szociális és Társadalmi Felzárkózási Stratégiai Főosztály a szociális ágazattal kapcsolatos koordinációs feladatai 
körében
1. koordinálja a  szervezeti egységeknek a  szociális ágazatot érintő stratégiai tervezéssel, stratégiaalkotással 
kapcsolatos tevékenységét;
2. összefogja és koordinálja a szociális ágazat statisztikai, adatgyűjtési és információs rendszereinek működtetését;
3. az érintett szakfőosztályokkal együttműködésben koordinálja a szociális ágazat információs fejlesztéseit és azok 
monitorozását;
4. előmozdítja és koordinálja a  szociális ágazat területén az  ügyviteli, ügyintézési folyamatok modernizációját, 
elektronizálását, az elektronikus ügyviteli és ügyintézési rendszerek kialakítását;
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5. az európai uniós fejlesztési programok tekintetében
5.1. összehangolja az ágazat szakmai területeinek az európai uniós stratégiai tervezéssel, az éves fejlesztési keretek és 
felhívások előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatellátását, kapcsolatot tart az EU 
Tervezési Koordinációs Főosztállyal,
5.2. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan tervezett és 
végzett – a 2014–2020 programozási időszakkal kapcsolatos feladatai körében
5.2.1. részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladatkörével kapcsolatos megbeszélésekről,
5.2.2. megküldi véleményezésre és miniszteri jóváhagyásra való előkészítésre a  stratégiai tervdokumentumait és 
tervezeteit,
5.2.3. aktívan részt vesz az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó előkészületekben, 
a kapcsolódó dokumentum- és jogszabálytervezetek humán ágazati álláspontjainak kialakításában, a tárcaálláspont 
kialakításában,
5.2.4. elvégzi a szakpolitikai területek stratégiai tervezési feladatait az EU Tervezési Koordinációs Főosztály javaslatait 
figyelembe véve, különös tekintettel a Kormány általános politikájával való összhangra,
5.2.5. együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az  Európai Bizottsággal folytatandó, az  EU2020 
stratégia megvalósítását és az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakában megvalósítandó stratégiai 
tervdokumentumok elfogadását célzó magas szintű tárgyalások előkészítésében, a  vonatkozó mandátum 
kialakításában,
5.2.6. együttműködik a stratégiai kérdésekben döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést 
támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,
5.2.7. előkészíti a 2014–2020 időszakra vonatkozó ágazati javaslatokat és véleményezésre, más szakpolitikákkal való 
összehangolás céljából megküldi az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére, együttműködik az  operatív 
programok előkészítésében,
5.3. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási Koordinációt 
Ellátó Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan végzett – az éves fejlesztési keretek és felhívások 
előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatai körében
5.3.1. javaslataival és véleményével közreműködik az  integrált szakmai monitoring rendszer és értékelési rendszer 
kialakításában,
5.3.2. részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósításának nyomon követésében, és előre meghatározott adattartalommal, rendszeres időközönként 
tájékoztatást küld az EU Tervezési Koordinációs Főosztály, valamint a Fejlesztés-módszertani Főosztály számára,
5.3.3. részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós 
finanszírozású projektekkel, programokkal és pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésekről,
5.3.4. közreműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett értékelések lefolytatásában, illetve 
kezdeményezi az EU Tervezési Koordinációs Főosztálynál értékelések lefolytatását, valamint bevonja az EU Tervezési 
Koordinációs Főosztályt a saját hatáskörben végzett, az európai uniós finanszírozású programokra, pályázatokra és 
kiemelt projektre vonatkozó értékelések előkészítésébe és véleményezésébe,
5.3.5. tájékoztatja az  EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a  feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós 
finanszírozású programok, projektek és pályázatok vonatkozásában az  Európai Bizottsággal folyó egyeztetésekről, 
előzetesen egyeztetést folytat a napirendről és a mandátumról,
5.3.6. együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási 
Koordinációt Ellátó Főosztállyal az éves fejlesztési keretek és felhívások, illetve pályázatokkal kapcsolatos mandátumok 
előkészítésében.”

 13. Az SzMSz 2. függelék 1.10.0.2. alcím f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f ) A Szociális és Társadalmi Felzárkózási Stratégiai Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1. végzi a  szociális szakterülethez kapcsolódó, a  hatáskörébe tartozó, az  európai uniós strukturális alapok és más 
nemzetközi források lehívására és felhasználására irányuló programdokumentumok tervezését, az  azokon alapuló 
intézkedések szakmai kidolgozását, és részt vesz azok értékelésében;
2. ellátja az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében a szociális szakterület feladatkörébe tartozó 
kiemelt projektek tervezéséhez, végrehajtásához és elszámolásához kapcsolódó feladatokat;
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3. közreműködik az ESZA és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) forrásokból megvalósuló 
programokkal összefüggő szociális és társadalmi felzárkózási szakterülethez tartozó tervezési munkákban, valamint 
felügyeli ezek összhangját;
4. együttműködik az  Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap tervezéséért felelős szaktárcával, koordinálja 
a  szociális és a  társadalmi felzárkózási szakterület kapcsolódó feladatait, különös tekintettel a  nemzeti fejlesztési 
tervek, az operatív programok és az éves fejlesztési keretek tervezésére;
5. részt vesz a  társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó operatív programok hatáskörébe tartozó egyes konstrukciók 
végrehajtásának előkészítésében, a  pályázati felhívások elkészítésében, a  programok végrehajtásának nyomon 
követésében;
6. közreműködik a szegénységgel, a társadalmi befogadással, a gyermekszegénységgel és a romák felzárkózásával 
kapcsolatos európai uniós feladatok elvégzésében;
7. részt vesz a romák társadalmi integrációjának fejlesztését szolgáló nemzetközi támogatási programok tervezésében 
és nyomon követésében;
8. a  társadalmi felzárkózás szempontjainak érvényesítése érdekében részt vesz a 2014–2020 közötti európai uniós 
pénzügyi tervezési időszak fejlesztési kereteinek, terveinek kialakításában;
9. az európai uniós fejlesztési programok tekintetében
9.1. összehangolja az ágazat szakmai területeinek az európai uniós stratégiai tervezéssel, az éves fejlesztési keretek és 
felhívások előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatellátását, kapcsolatot tart az EU 
Tervezési Koordinációs Főosztállyal,
9.2. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan tervezett és 
végzett – a 2014–2020 programozási időszakkal kapcsolatos feladatai körében
9.2.1. részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladatkörével kapcsolatos megbeszélésekről,
9.2.2. megküldi véleményezésre és miniszteri jóváhagyásra való előkészítésre a  stratégiai tervdokumentumait és 
tervezeteit,
9.2.3. aktívan részt vesz az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó előkészületekben, 
a kapcsolódó dokumentum- és jogszabálytervezetek humán ágazati álláspontjainak kialakításában, a tárcaálláspont 
kialakításában,
9.2.4. elvégzi a szakpolitikai területek stratégiai tervezési feladatait az EU Tervezési Koordinációs Főosztály javaslatait 
figyelembe véve, különös tekintettel a Kormány általános politikájával való összhangra,
9.2.5. együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal az  Európai Bizottsággal folytatandó, az  EU2020 
stratégia megvalósítását és az  Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszakában megvalósítandó stratégiai 
tervdokumentumok elfogadását célzó magas szintű tárgyalások előkészítésében, a  vonatkozó mandátum 
kialakításában,
9.2.6. együttműködik a stratégiai kérdésekben döntések előkészítését segítő, hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést 
támogató felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében,
9.2.7. előkészíti a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó ágazati javaslatokat és véleményezésre, más szakpolitikákkal 
való összehangolás céljából megküldi az  EU Tervezési Koordinációs Főosztály részére, együttműködik az  operatív 
programok előkészítésében,
9.3. – az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási Koordinációt 
Ellátó Főosztállyal együttműködésben és feladataival összehangoltan végzett – az éves fejlesztési keretek és felhívások 
előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatai körében
9.3.1. javaslataival és véleményével közreműködik az  integrált szakmai monitoringrendszer és értékelési rendszer 
kialakításában,
9.3.2. részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok 
szakmai megvalósításának nyomon követésében, és előre meghatározott adattartalommal, rendszeres időközönként 
tájékoztatást küld az EU Tervezési Koordinációs Főosztály, valamint a Fejlesztés-módszertani Főosztály számára,
9.3.3. részt vesz az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett egyeztetéseken és megbeszéléseken, 
illetve előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós 
finanszírozású projektekkel, programokkal és pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésekről,
9.3.4. közreműködik az EU Tervezési Koordinációs Főosztály által kezdeményezett értékelések lefolytatásában, illetve 
kezdeményezi az EU Tervezési Koordinációs Főosztálynál értékelések lefolytatását, valamint bevonja az EU Tervezési 
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Koordinációs Főosztályt a saját hatáskörben végzett, az európai uniós finanszírozású programokra, pályázatokra és 
kiemelt projektre vonatkozó értékelések előkészítésébe és véleményezésébe,
9.3.5. előzetesen tájékoztatja az EU Tervezési Koordinációs Főosztályt a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós 
finanszírozású projektek, programok és pályázatok vonatkozásában az  Európai Bizottsággal folyó egyeztetésekről, 
előzetesen egyeztetést folytat a napirendről és a mandátumról, illetve kezdeményezi az EU Tervezési Koordinációs 
Főosztálynál az egyeztetések lefolytatását,
9.3.6. együttműködik az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal, a  Partnerségi Együttműködési Főosztállyal, az  EU 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes szakmai főosztályaival, valamint a Végrehajtási 
Koordinációt Ellátó Főosztállyal az éves fejlesztési keretek és felhívások, illetve pályázatokkal kapcsolatos mandátumok 
előkészítésében.”

 14. Az SzMSz 2. függelék
a) 1.5.0.2. alcím c) pont 11. alpontjában, 1.10.0.2. alcím c) pont 4. alpontjában, 1.10.1.4. alcím c) pont 1. alpontjában 

a „Fejlesztési” szövegrész helyébe a „Tervezési” szöveg,
b) 1.10.1.3. alcím c)  pont 3.  alpontjában az „akciótervek és pályázatok” szövegrész helyébe az „éves fejlesztési 

keretek és felhívások” szöveg,
c) 1.10.1.3. alcím c)  pont 4.6.  alpontjában az „akciótervek, pályázati” szövegrész helyébe az „éves fejlesztési 

keretek és” szöveg
lép.

 15. Hatályát veszti az SzMSz 2. függelék
a) 1.4.1.3. alcím d) pontjának nyitó szövegrészében, 1.6. alcím címsorában, 1.7.2.2. alcím e) pont 1. alpontjában 

az „és európai uniós” szövegrész,
b) 1.7.2.2. alcím e) pont 5.3. alpontja,
c) 1.7.2.2. alcím e) pont 5.6. alpontja,
d) 1.9.0.2. alcíme,
e) 1.9.2. alcíme,
f ) 1.10.1.3. alcím c) pont 4.5. alpontja.

 16. Hatályukat vesztik az SzMSz 2. függelék 1.6.0.1. alcímében az „és Európai Uniós” szövegrészek.
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7. függelék a 47/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

 1. Az SzMSz 3. függelékben foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„

1. Miniszter  

 1.0.0.1. Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet
1.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság
1.0.0.1.2. Protokoll Osztály
1.0.0.1.3. Miniszteri Kabinetfőnöki Titkárság

 1.0.0.2. Oktatási Jogok Biztosának Hivatala
1.0.0.2.1. Vizsgálati Osztály
1.0.0.3. Stratégiai Főosztály

1.1. Közigazgatási államtitkár 1.1.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság
1.1.0.1.1. Titkársági és Ügyirat-kezelési Osztály
1.1.0.1.2. Szakmai Koordinációs Osztály
1.1.0.2. Belső Ellenőrzési Főosztály
1.1.0.2.1. Pénzügyi-szabályszerűségi Ellenőrzési Osztály
1.1.0.2.2. Rendszer- és Teljesítményellenőrzési Osztály
1.1.0.3. Kontrolling Főosztály

1.1.1. Jogi és személyügyi 
helyettes államtitkár

1.1.1.1. Jogi és Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság
1.1.1.2. Jogi Főosztály
1.1.1.2.1. Egészségpolitikai Jogi Osztály
1.1.1.2.2. Oktatási Jogi Osztály
1.1.1.2.3. Szociális, Család- és Ifjúságjogi Osztály
1.1.1.2.4. Kulturális Jogi Osztály
1.1.1.2.5. Egyházi, Nemzetiségi, Civil, Társadalmi Felzárkózási és Sportjogi 
Osztály
1.1.1.2.6. Képviseleti Osztály
1.1.1.3. Humánpolitikai Főosztály
1.1.1.3.1. Személyügyi Osztály
1.1.1.3.2. Személyügyi és Adminisztrációs Osztály
1.1.1.3.3. Humánerőforrás-fejlesztési Osztály
1.1.1.3.4. Koordinációs és Intézményfelügyeleti Osztály
1.1.1.4. Gazdálkodási Főosztály
1.1.1.4.1. Pénzügyi Osztály
1.1.1.4.2. Számviteli Osztály
1.1.1.4.3. Illetménygazdálkodási Osztály
1.1.1.4.4. Programtámogató és Elemző Osztály

1.1.2. Gazdasági ügyekért felelős 
helyettes államtitkár

1.1.2.1. Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.1.2.2. Költségvetési Főosztály
1.1.2.2.1. Fejezeti Gazdálkodási Osztály
1.1.2.2.2. Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Számviteli Osztálya
1.1.2.2.3. Intézményi Költségvetési Felügyeleti Osztály
1.1.2.2.4. Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Pénzügyi Osztálya
1.1.2.3. Portfóliókezelő Főosztály
1.1.2.3.1. Portfóliófelügyeleti Osztály
1.1.2.3.2. Portfóliófinanszírozási Osztály
1.1.2.4. Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Főosztály
1.1.2.4.1. Vagyongazdálkodási Osztály
1.1.2.4.2. Közbeszerzési Osztály
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1.1.3. Koordinációs ügyekért 
felelős helyettes államtitkár

1.1.3.1. Koordinációs Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.1.3.2. Koordinációs Főosztály
1.1.3.2.1. Szervezeti Koordinációs Osztály
1.1.3.2.2. Kormányzati Koordinációs Osztály
1.1.3.3. Parlamenti Főosztály
1.1.3.3.1. Törvényalkotási Osztály
1.1.3.3.2. Parlamenti Koordinációs Osztály
1.1.3.4. Informatikai, Biztonsági és Dokumentációs Főosztály
1.1.3.4.1. Informatikai Osztály
1.1.3.4.2. Biztonsági Osztály
1.1.3.4.3. Dokumentációs Osztály

1.2. Parlamenti államtitkár

1.2.1. Üldözött keresztények 
megsegítéséért felelős helyettes 
államtitkár

1.2.0.1. Parlamenti Államtitkári Titkárság
1.2.0.2. Sajtó és Kommunikációs Főosztály
1.2.0.2.1. Sajtókapcsolatok Osztálya
1.2.0.2.2. Miniszteri Kommunikációs Osztály

1.2.1.1. Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság
1.2.1.2. Üldözött Keresztények Megsegítését Koordináló Főosztály 

1.3. Egészségügyért felelős 
államtitkár

1.3.1. Egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

1.3.2. Egészségügyi ellátórendszer 
működtetéséért felelős helyettes 
államtitkár

1.3.0.1. Egészségügyért Felelős Államtitkári Kabinet
1.3.0.1.1. Egészségügyért Felelős Államtitkári Titkárság
1.3.0.1.2. Egészségpolitikai Programkoordinációs Osztály

1.3.1.1. Egészségügyi Ágazati Koordinációs Helyettes Államtitkári Titkárság
1.3.1.1.1. Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága
1.3.1.2. Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi 
Főosztály
1.3.1.2.1. Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi 
Osztály
1.3.1.2.2. Ellátási Osztály
1.3.1.3. Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály
1.3.1.3.1. Gyógyszerügyi Osztály
1.3.1.3.2. Gyógyszerellátási Osztály
1.3.1.3.3. Orvostechnikai Eszközök, Gyógyászati Segédeszközök és 
Gyógyászati Ellátások Osztálya
1.3.1.4. Népegészségügyi Főosztály 
1.3.1.5. Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály
1.3.1.5.1. Egészségügyi Oktatási és Képzési Osztály
1.3.1.5.2. Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás-stratégiai Osztály
1.3.1.5.3. Ápolásügyi Osztály

1.3.2.1. Egészségügyi Ellátórendszer Működtetéséért Felelős Helyettes 
Államtitkári Titkárság
1.3.2.2. Egészségügyi Intézményfelügyeleti Főosztály
1.3.2.3. Egészségbiztosítási és Finanszírozási, valamint Egészségpolitikai 
Főosztály
1.3.2.3.1. Egészségbiztosítási Osztály
1.3.2.3.2. Finanszírozási Osztály
1.3.2.3.3. Egészségpolitikai Tervezési Osztály
1.3.2.4. Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály
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1.4. Család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkár

1.4.1. Család- és 
népesedéspolitikáért felelős 
helyettes államtitkár

1.4.2. Ifjúságpolitikáért és 
esélyteremtésért felelős helyettes 
államtitkár

1.4.0.1. Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkári Kabinet
1.4.0.1.1. Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkári Titkárság
1.4.0.1.2. Programszervezési Osztály
1.4.0.2. Család- és Ifjúságpolitikai Stratégiai és Koordinációs Főosztály
1.4.0.2.1. Család- és Ifjúságpolitikai Stratégiai Osztály
1.4.0.2.2. Család- és Ifjúságpolitikai Koordinációs Osztály
1.4.0.2.3. Család- és Ifjúságpolitikai Elemzési Osztály

1.4.1.1. Család- és Népesedéspolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság
1.4.1.2. Családügyi és Nőpolitikai Főosztály
1.4.1.2.1. Családtámogatási Osztály
1.4.1.2.2. Nőpolitikai Osztály 
1.4.1.2.3. Családügyi Szervezési és Koordinációs Osztály
1.4.1.3. Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály
1.4.1.3.1. Gyermekügyi Osztály
1.4.1.3.2. Népesedésügyi Osztály
1.4.1.4. Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály
1.4.1.4.1. Idősügyi Osztály
1.4.1.4.2. Nyugdíjbiztosítási Osztály

1.4.2.1. Ifjúságpolitikáért és Esélyteremtésért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság
1.4.2.2. Ifjúságügyi Főosztály
1.4.2.2.1. Ifjúságügyi Szervezési Osztály
1.4.2.2.2. Ifjúságszakmai Osztály
1.4.2.3. Esélyteremtési Főosztály
1.4.2.3.1. Önkéntes- és Tehetségügyi Osztály
1.4.2.3.2. Esélyteremtési Programok Osztálya

1.5. Oktatásért felelős államtitkár

1.5.1. Köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár

1.5.0.1. Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet
1.5.0.1.1. Oktatásért Felelős Államtitkári Titkárság
1.5.0.2. Intézményirányítási Főosztály
1.5.0.2.1. Köznevelési Intézményirányítási Osztály
1.5.0.2.2. Felsőoktatási Intézményirányítási Osztály
1.5.0.2.3. Infrastruktúrafejlesztési és Kezelési Osztály
1.5.0.3. Intézményfinanszírozási és Pénzügyi Monitoring Főosztály
1.5.0.3.1. Köznevelési Intézményfinanszírozási Osztály
1.5.0.3.2. Felsőoktatási Intézményfinanszírozási Osztály
1.5.0.3.3. Pénzügyi és Monitoring Osztály

1.5.1.1. Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.5.1.2. Köznevelés-igazgatási Főosztály
1.5.1.2.1. Tanügyigazgatási Osztály
1.5.1.2.2. Pedagógus és Tanulói Ügyek Osztálya
1.5.1.2.3. Nem Állami Köznevelési Intézmények Osztálya
1.5.1.3. Köznevelési Stratégiai Főosztály
1.5.1.3.1. Köznevelési Stratégiai Osztály
1.5.1.3.2. Szakmai Programfejlesztési és Szakképzési Osztály
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1.5.2. Felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár

1.5.2.1. Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.5.2.2. Felsőoktatási Képzési Főosztály
1.5.2.2.1. Felsőoktatási Képzési Osztály
1.5.2.2.2. Oktatói és Hallgatói Ügyek Osztálya
1.5.2.2.3. Felsőoktatási Felvételi Osztály
1.5.2.3. Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztály
1.5.2.3.1. Felsőoktatás-stratégiai Osztály
1.5.2.3.2. Kutatásfejlesztési Osztály
1.5.2.3.3. Felsőoktatási Kiválósági Osztály

1.6. Nemzetközi ügyekért felelős 
államtitkár

1.6.1. Nemzetközi és európai 
uniós ügyekért felelős helyettes 
államtitkár

1.6.0.1. Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkári Kabinet
1.6.0.1.1. Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkári Titkárság

1.6.1.1. Nemzetközi és Európai Uniós Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság
1.6.1.1.1. Nemzetközi Koordinációs Osztály
1.6.1.1.2. UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Titkársága
1.6.1.2. EU és Nemzetközi Szervezetek Főosztálya
1.6.1.2.1. EU és Nemzetközi Egészségügyi és Szociális Ügyekért Felelős Osztály
1.6.1.2.2. EU és Nemzetközi Oktatási, Kulturális és Sport Ügyekért Felelős 
Osztály
1.6.1.3. Bilaterális Kapcsolatokért Felelős Főosztály
1.6.1.3.1. Európa, Észak- és Latin-Amerika Osztály
1.6.1.3.2. Ázsia és Afrika Osztály
1.6.1.4. Nemzetközi Igazgatási Főosztály
1.6.1.4.1. Nemzetközi Utaztatási és Szervezési Osztály
1.6.1.4.2. Nemzetközi Kiadványszerkesztési Osztály

1.7. Kultúráért felelős államtitkár

1.7.1. Kultúráért felelős helyettes 
államtitkár

1.7.2. Kulturális kapcsolatokért és 
fejlesztésekért felelős helyettes 
államtitkár

1.7.0.1. Kultúráért Felelős Államtitkári Kabinet
1.7.0.1.1. Kultúráért Felelős Államtitkári Titkárság

1.7.1.1. Kultúráért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.7.1.2. Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztály
1.7.1.2.1. Művelődési és Művészeti Tevékenységek Osztálya
1.7.1.2.2. Intézményi és Szervezeti Osztály
1.7.1.3. Közgyűjteményi Főosztály
1.7.1.3.1. Múzeumi és Közgyűjteményi Koordinációs Osztály
1.7.1.3.2. Könyvtári és Levéltári Osztály
1.7.1.4. Kulturális Igazgatási Főosztály
1.7.1.4.1. Kultúrafinanszírozási Osztály
1.7.1.4.2. Kulturális Igazgatási Osztály

1.7.2.1. Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes 
Államtitkári Titkárság
1.7.2.2. Kulturális Kapcsolatok és Fejlesztések Főosztálya
1.7.2.2.1. Ágazatközi és Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
1.7.2.2.2. Kulturális Kapacitások Osztálya
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1.8. Sportért felelős államtitkár

1.8.1. Sportért felelős helyettes
államtitkár

1.8.0.1. Sportért Felelős Államtitkári Kabinet
1.8.0.1.1. Sportért Felelős Államtitkári Titkárság

1.8.1.1. Sportért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.8.1.2. Sportszakmai Főosztály
1.8.1.2.1. Sportszakmai Osztály
1.8.1.2.2. Sportügyi és -tervezési Osztály
1.8.1.3. Sportirányítási Főosztály
1.8.1.3.1. Sportágfejlesztési Osztály
1.8.1.3.2. Sportigazgatási Osztály
1.8.1.4. Támogatási és Kontrolling Főosztály
1.8.1.4.1. Látvány-csapatsport Támogatási Osztály
1.8.1.4.2. Kontrolling Osztály

1.9. Egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkár

1.9.1. Egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

1.9.0.1. Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkári Kabinet
1.9.0.1.1. Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkári Titkárság

1.9.1.1. Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Helyettes Államtitkári Titkárság
1.9.1.2. Nemzetiségi Főosztály
1.9.1.2.1. Nemzetiségi Kapcsolatok Osztálya
1.9.1.2.2. Nemzetiségi Támogatáskezelési Osztály
1.9.1.3. Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya
1.9.1.3.1. Civil Kapcsolatok Osztálya
1.9.1.3.2. Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Titkárság Osztálya
1.9.1.4. Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály
1.9.1.4.1. Egyházi Nyilvántartási és Kapcsolatfejlesztési Osztály
1.9.1.4.2. Egyházi Koordinációs Osztály
1.9.1.5. Tervezési, Fejlesztési és Egyházfinanszírozási Főosztály
1.9.1.5.1. Finanszírozási Osztály
1.9.1.5.2. Fejlesztéspolitikai Osztály
1.9.1.5.3. Tervezési Osztály
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1.10. Szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkár

1.10.1. Társadalmi felzárkózásért 
felelős helyettes államtitkár

1.10.2. Szociálpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár

1.10.0.1. Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkári 
Kabinet
1.10.0.1.1. Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkári 
Titkárság
1.10.0.2. Szociális és Társadalmi Felzárkózási Stratégiai Főosztály
1.10.0.2.1. Szociális és Társadalmi Felzárkózási Költségvetési Osztály
1.10.0.2.2. Szociális és Társadalmi Felzárkózási Stratégiai és Koordinációs 
Osztály

1.10.1.1. Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.10.1.2. Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya
1.10.1.2.1. Területi Felzárkózási Ügyek Osztálya
1.10.1.2.2. Fejlesztési Osztály
1.10.1.3. Gyermekesély Főosztály
1.10.1.3.1. Gyermekesély Osztály
1.10.1.3.2. Oktatási Programok Osztálya
1.10.1.4. Felzárkózási Erőforrások Főosztálya
1.10.1.4.1. Módszertani és Kutatási Osztály
1.10.1.4.2. Felzárkózási Elemzések Osztály

1.10.2.1. Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.10.2.1.1. Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1.10.2.2. Segélyek és Támogatások Főosztálya
1.10.2.3. Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya
1.10.2.3.1. Alapszolgáltatási Osztály
1.10.2.3.2. Szakosított Ellátási Osztály
1.10.2.3.3. Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály
1.10.2.4. Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály
1.10.2.4.1. Gyermekvédelmi Osztály
1.10.2.4.2. Gyámügyi Igazgatási Osztály
1.10.2.5. Fogyatékosságügyi Főosztály
1.10.2.6. Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

”
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8. függelék a 47/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

 1. Az  SzMSz 4. függelék „I. Költségvetési szervek” cím „2. Egészségügyi ágazat” pontjában foglalt táblázat helyébe 
a következő táblázat lép:
„

Háttérintézmény
Miniszter 

hatásköre

A miniszter által átruházott 

hatáskörben eljáró állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával 

összefüggésben közreműködő szervezeti 

egység/vezető

1. Országos 
Egészségbiztosítási 
Pénztár (OEP)

irányítás egészségügyért felelős 
államtitkár 
(szakmai irányítási jogkör)

egészségügyi ellátórendszer 
működtetéséért felelős 
helyettes államtitkár,
egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes 
államtitkár,
Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint 
Egészségpolitikai Főosztály, 
Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály,
a CSED-hez, a GYED-hez, 
a táppénzhez és a baleseti 
táppénzhez kapcsolódó 
szakmai feladatok
tekintetében:
család- és népesedéspolitikáért 
felelős helyettes államtitkár

2. Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal (OTH)

irányítás egészségügyért felelős 
államtitkár 
(szakmai irányítási jogkör)

egészségügyi ágazati 
koordinációs  helyettes 
államtitkár,
Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály,  
Népegészségügyi Főosztály 

3. Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ (ÁEEK) és 
az ÁEEK mint 
középirányító szerv 
közreműködésével 
irányított, állami 
tulajdonban és 
fenntartásban lévő 
egészségügyi 
intézmények

irányítás egészségügyért felelős 
államtitkár
(szakmai irányítási jogkör)

Egészségügyért Felelős 
Államtitkári Kabinet, 
egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes 
államtitkár,  
egészségügyi ellátórendszer 
működtetéséért felelős 
helyettes államtitkár,
Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály,
Egészségügyi 
Intézményfelügyeleti Főosztály



4818	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	51.	szám	

Háttérintézmény
Miniszter 

hatásköre

A miniszter által átruházott 

hatáskörben eljáró állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával 

összefüggésben közreműködő szervezeti 

egység/vezető

4. Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-
egészségügyi Intézet

irányítás egészségügyért felelős 
államtitkár
(szakmai irányítási jogkör)

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes 
államtitkár,
Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály,
Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

5. Nemzeti 
Egészségfejlesztési 
Intézet

irányítás egészségügyért felelős 
államtitkár
(az OTH szakmai irányítási 
jogkörén keresztül)

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes 
államtitkár,
Népegészségügyi Főosztály, 
Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

6. Országos 
Közegészségügyi 
Központ

irányítás egészségügyi ágazati 
koordinációs  helyettes 
államtitkár 
(az OTH szakmai irányítási 
jogkörén keresztül)

Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

7. Országos Epidemiológiai 
Központ

irányítás egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes 
államtitkár 
(az OTH szakmai irányítási 
jogkörén keresztül)

Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály, 
Népegészségügyi Főosztály

8. Országos Mentőszolgálat irányítás egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes 
államtitkár
(szakmai irányítási jogkör)

Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

9. Országos Vérellátó 
Szolgálat

irányítás egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes 
államtitkár
(az ÁEEK szakmai irányítási 
jogkörén keresztül)

Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

10. Egészségügyi Készlet- 
gazdálkodási Intézet

irányítás egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes 
államtitkár
(az OTH szakmai irányítási 
jogkörén keresztül)

Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály
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Háttérintézmény
Miniszter 

hatásköre

A miniszter által átruházott 

hatáskörben eljáró állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával 

összefüggésben közreműködő szervezeti 

egység/vezető

11. Egészségügyi 
Nyilvántartási és Képzési 
Központ (ENKK)

irányítás egészségügyért felelős 
államtitkár
(szakmai irányítási jogkör)

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes 
államtitkár,
egészségügyi ellátórendszer 
működtetéséért felelős 
helyettes államtitkár,
Egészségügyi Ágazati 
Humánerőforrás és Ápolásügyi 
Főosztály,  
Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály

12. Országos Betegjogi, 
Ellátottjogi, Gyermekjogi 
és Dokumentációs 
Központ

irányítás egészségügyért felelős 
államtitkár 
(szakmai irányítási jogkör)

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes 
államtitkár,
Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály 

”

 2. Az SzMSz 4. függelék „I. Költségvetési szervek” cím „6. Egyházi, nemzetiségi és civil terület” pontjában foglalt táblázat 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„

Háttérintézmény
Miniszter 

hatásköre

A miniszter által átruházott 

hatáskörben eljáró állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával 

összefüggésben közreműködő 

szervezeti egység/vezető

1. Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (EMET)

irányítás közigazgatási államtitkár
az irányítása alá tartozó 
szakterületekhez kapcsolódó 
szakmai feladatok ellátása 
tekintetében: család- és 
népesedéspolitikáért felelős 
helyettes államtitkár, 
ifjúságügyért és 
esélyteremtésért felelős 
helyettes államtitkár

egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár,
a társadalmi felzárkózással 
összefüggő feladatok 
tekintetében: szociális 
ügyekért és társadalmi 
felzárkózásért felelős 
államtitkár

”
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9. függelék a 47/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

 1. Az SzMSz 6. függelék „I. Egészségügyi ágazat” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Egészségügyi ágazat
A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben

Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

1. A természetgyógyászati képzések 
kapcsán a vizsgaelnök és  
a vizsgabizottság tagjainak 
kijelölése [11/1997. (V. 28.)  
NM rendelet 5. § (1) bekezdése]

egészségügyi ellátórendszer 
működtetéséért felelős helyettes 
államtitkár

Egészségügyi Ágazati 
Humánerőforrás és Ápolásügyi 
Főosztály

2. Éves szakorvos képzési 
keretszámok és hiányszakmák 
meghatározása  
[122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 
10. § (1) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár Egészségügyi Ágazati 
Humánerőforrás és Ápolásügyi 
Főosztály

3. Szakvizsgáztatók felkérése az 
egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakmai képzésben 
[16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 
17. § (3) bekezdés b)–d) pontja]

egészségügyi ellátórendszer 
működtetéséért felelős helyettes 
államtitkár

Egészségügyi Ágazati 
Humánerőforrás és Ápolásügyi 
Főosztály

4. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és az Afganisztáni 
Köztársaság Kormánya között 
létrejött egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[61/1980. (XII. 27.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

5. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Belga Királyság 
Kormánya között létrejött az 
egészségügy és az 
orvostudomány területén való 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[155/1989. (XII. 30.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]  

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

6. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság Kormánya 
között létrejött egészségügyi és 
orvostudományi együttműködési 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[80/1982. (XII. 27.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

7. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Görög Köztársaság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása [21/1989. (III. 7.) 
MT rendelet 3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

8. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és az Iraki Köztársaság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása [47/1978. (X. 4.) 
MT rendelet 3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

9. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Jordán Hasemita 
Királyság Kormánya között 
létrejött egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[15/1981. (V. 23.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

10. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[14/1975. (V. 14.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

11. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Kuvait Állam 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[33/1979. (X. 14.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

12. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Szocialista Népi 
Líbiai Arab Jamahiriya között 
létrejött egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása [11/1980. (IV. 4.) 
MT rendelet 3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

13. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Máltai Köztársaság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló megállapodásban foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[28/1988. (IV. 11.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

14. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Mongol 
Népköztársaság Kormánya között 
létrejött egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[29/1974. (VII. 10.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

15. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Mozambiki Népi 
Köztársaság Kormánya között 
létrejött egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[29/1979. (VIII. 7.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

16. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királysága 
Kormánya között létrejött 
orvostudományi és egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[21/1979. (VI. 26.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

17. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetségének 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi és orvostudományi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[57/1984. (XII. 8.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

18. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Zimbabwei 
Köztársaság Kormánya között 
létrejött egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[16/1988. (III. 25.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

19. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Kubai Köztársaság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása [1969. évi  
16. törvényerejű rendelet 3. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

20. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása [1968. évi  
26. törvényerejű rendelet 3. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

21. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és az Egyesült Arab 
Köztársaság Kormánya között 
létrejött egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása [1968. évi  
9. törvényerejű rendelet 3. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

22. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása [1968. évi  
1. törvényerejű rendelet 3. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

23. A Magyar Köztársaság Kormánya 
és Izrael Állam Kormánya között 
létrejött egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[126/1991. (IX. 29.) Korm. rendelet 
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

24. A Magyar Köztársaság Kormánya 
és az Albán Szocialista 
Népköztársaság Kormánya között 
létrejött egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[33/1991. (II. 26.) Korm. rendelet 
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

25. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Svéd Királyság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[12/1979. (III. 24.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

26. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Svéd Királyság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezmény módosításáról 
szóló jegyzőkönyvben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása [4/1988. (II. 12.) 
MT rendelet 3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

27. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és az Angolai Népi 
Köztársaság Kormánya között 
létrejött egészségügyi 
együttműködésről szóló 
egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[17/1984. (III. 27.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

28. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és az Olasz Köztársaság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[15/1980. (V. 23.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

29. A Magyar Népköztársaság 
Kormánya és az Indiai Köztársaság 
Kormánya között létrejött 
egészségügyi együttműködésről 
szóló egyezményben foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása  
[16/1977. (V. 25.) MT rendelet  
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

30. Az Egészségügyi Világszervezet 
Alkotmányának becikkelyezéséről 
szóló törvény végrehajtásához 
szükséges feladatok ellátása 
[1948. évi XII. törvény 5. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

31. Az Európa Tanácsnak az emberi 
lény emberi jogainak és 
méltóságának a biológia és az 
orvostudomány alkalmazására 
tekintettel történő védelméről 
szóló egyezményhez kapcsolódó 
az orvosbiológiai kutatásokról 
szóló kiegészítő jegyzőkönyvben 
foglaltak végrehajtásához 
szükséges feladatok ellátása 
[2006. évi LXXXI. törvény 4. §  
(4) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

32. Az Európa Tanácsnak az emberi 
lény emberi jogainak és 
méltóságának a biológia és az 
orvostudomány alkalmazására 
tekintettel történő védelméről 
szóló egyezményhez kapcsolódó 
az emberi eredetű szervek és 
szövetek átültetéséről szóló 
kiegészítő jegyzőkönyvben 
foglaltak végrehajtásához 
szükséges feladatok ellátása 
[2006. évi LXXX. törvény 4. §  
(2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

33. A nemzetközi kereskedelemben 
forgalmazott egyes veszélyes 
vegyi anyagok és peszticidek 
előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyási eljárásáról szóló 
Rotterdami Egyezményben 
foglaltak végrehajtásához 
szükséges feladatok ellátása 
[266/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 
3. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

34. Az Európa Tanács egészségügyi 
termékek hamisításáról és 
hasonló, közegészségügyi 
veszélyt jelentő 
bűncselekményekről szóló 
Egyezményében foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása
[2013. évi CCVIII. törvény 5. §  
(4) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

35. A Magyarország Kormánya és  
a Török Köztársaság Kormánya 
között az egészségügy és az 
orvostudományok területén 
történő együttműködésről szóló 
megállapodásban foglaltak 
végrehajtásához szükséges 
feladatok ellátása
[444/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 
4. § (4) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

36. Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet  
5. számú melléklete tartalmazza  
a gyógyító-megelőző ellátások 
jogcímei éves előirányzatait 
ellátási formák szerinti bontásban. 
Az egyes jogcímekhez tartozó 
ellátási formák között az OEP 
főigazgató kezdeményezésére  
az egészségbiztosításért felelős 
miniszter átcsoportosíthat azzal, 
hogy a jogcímek előirányzata 
nem változhat. Az OEP 
jóváhagyás céljából felterjeszti  
a Gyógyító-megelőző ellátások 
jogcímcsoport egyes jogcímein 
belül szükségessé váló 
átcsoportosítási javaslatait.  
A felterjesztett javaslatot az 
Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint 
Egészségpolitikai Főosztály 
továbbítja miniszteri 
jóváhagyásra [az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet  
49. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint 
Egészségpolitikai Főosztály
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

37. Az Országos Gyógyszerterápiás 
Tanács (a továbbiakban: OGYTT) 
vezetésére, tagságra és az 
üléseken való eseti részvételre 
vonatkozó személyi döntések 
meghozatala, amelynek 
keretében az egészségügyért 
felelős miniszter:
a) kijelöli az OGYTT elnökét, 
b) jóváhagyja az OGYTT tagságát,
c) eseti jelleggel tagot delegál  
az OGYTT üléseire [az Országos 
Gyógyszerterápiás Tanács 
létrehozásáról szóló  
1503/2011. (XII. 29.)  
Korm. határozat 2–4. pontja]

egészségügyért felelős államtitkár Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály

38. Döntés meghozatala a 
gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmények 
besorolását illetően, tekintettel 
arra, hogy valamely anyag vagy 
készítmény a rendelet hatálya alá 
tartozásáról – vita esetén –  
az egészségügyi miniszter dönt  
[a gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású anyagok és 
készítmények nyilvántartásáról  
és forgalomba hozataláról szóló 
10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet  
1. § (4) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály

39. A gyógyászati ellátások 
ártárgyalásán elfogadott árakat  
és támogatási mértékeket az OEP 
az egészségügyért felelős 
miniszter elé terjeszti [a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. 
(XII. 1.) Korm. rendelet 10/F. §  
(3a) és (6) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

40. A gyógyászati segédeszközök 
támogatási csoportjainak 
megnyitására vagy 
megszüntetésére vonatkozó 
javaslatát az OEP az 
egészségügyért felelős miniszter 
elé terjeszti [a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló  
2006. évi XCVIII. törvény 34. §  
(4) bekezdése, a gyógyászati 
segédeszközök 
társadalombiztosítási 
támogatásba történő 
befogadásáról, támogatással 
történő rendeléséről, 
forgalmazásáról, javításáról  
és kölcsönzéséről szóló 14/2007. 
(III. 14.) EüM rendelet 6. §  
(3) bekezdése  
és 8. § (4) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály

41. Új közforgalmú gyógyszertár 
létesítését országos pályázat 
alapján az egészségügyi 
államigazgatási szerv 
engedélyezi. Az általa javasolt 
pályázatot az egészségügyi 
államigazgatási szerv előzetesen 
megküldi jóváhagyásra az 
egészségügyért felelős miniszter 
számára [a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló  
2006. évi XCVIII. törvény 49. §  
(3) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

42. A tételes elszámolásba 
besorolásra váró hatóanyagot 
tartalmazó gyógyszerek 
támogatásba történő 
befogadására, a támogatási 
feltételek módosítására javaslatot 
tevő bizottság tagjainak 
kijelölése. Az OEP az egyes 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
javaslatát, ha az jogszabály 
módosítását igényli, minden 
naptári negyedév első 
munkanapjáig megküldi az 
egészségbiztosításért felelős 
miniszternek. Az OEP javaslatának 
figyelembevételével a 
jogszabályban megjelölt 
szakértőből álló bizottság 
javaslatot tesz az 
egészségbiztosításért felelős 
miniszter számára az érintett 
gyógyszerek támogatásával 
kapcsolatos feltételekre  
[32/2004. (IV. 26.) 
ESZCSM rendelet 19/A. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint 
Egészségpolitikai Főosztály,
Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály

43. Szakmai fenntartói jogok 
gyakorlása:
a) az egészségügyi szolgáltató 
szakmai felügyelete, 
b) az egészségügyi szolgáltató 
által kötendő egészségügyi 
ellátási szerződés jóváhagyása, 
c) az egészségügyi szolgáltató 
kapacitásainak tartós 
kihasználatlanság miatti 
csökkentése, szakmai 
összetételének megváltoztatása, 
d) az egészségügyi szolgáltató 
ellátási területének módosítása, 
e) az egészségügyi szolgáltató 
szakellátási kapacitásainak 
átcsoportosítása, 
f ) váratlan esemény vagy előre 
nem látható módon bekövetkező 
ellátási szükséglet miatt 
szükséges többletkapacitásra 
kötendő finanszírozási szerződés 
kezdeményezése, 

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály, Egészségügyi 
Intézményfelügyeleti Főosztály
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

g) az egészségügyi szolgáltatónak 
az E. Alapból származó bevételeit 
tartalmazó számla 
megterheléséhez való 
hozzájárulás a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló törvény, valamint az ennek 
végrehajtására kiadott 
kormányrendelet szerint 
meghatározott esetben, 
h) az egészségügyi szolgáltató 
működését szabályozó 
dokumentumok jóváhagyása, 
i) az egészségügyi szolgáltató 
működési engedélyének 
módosítása iránti kérelem 
előzetes jóváhagyása az 
egészségügyi szolgáltató által 
végezhető szakmák, az ellátás 
progresszivitási szintje és formája, 
az ágyszám és a heti rendelési idő 
tekintetében,
j) az egészségügyi szolgáltató 
működési engedélyében szereplő 
egészségügyi szolgáltatás 
szüneteltetéséhez és annak 
meghosszabbításához való 
hozzájárulás,
k) az állami egészségügyi 
felsőoktatási intézmény 
egészségügyi szolgáltatóját 
érintő fejlesztési célú pályázathoz 
szükséges fenntartói nyilatkozat 
megtétele 
[az egészségügyről szóló  
1997. évi CLIV. törvény 155. §  
(5) bekezdése]

44. Az egészségügyi szakmai 
irányelvek kezdeményezésével, 
előkészítésével és kiadásával 
kapcsolatos miniszteri feladatok 
[a vizsgálati és terápiás eljárási 
rendek kidolgozásának, 
szerkesztésének, valamint  
az ezeket érintő szakmai 
egyeztetések lefolytatásának 
egységes szabályairól szóló 
18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet  
6. és 9. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály,
Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

45. Az elsőként választott államilag 
támogatott szakorvosi 
szakképesítés folytatására 
egészségügyi okból 
alkalmatlanná vált jelölt esetében 
a szakváltás lehetőségének 
biztosítása oly módon, hogy  
a támogatási jogosultság az 
újonnan választott szak teljes 
időtartamára fennálljon 
[122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 
14. § (3) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Egészségügyi Ágazati 
Humánerőforrás és Ápolásügyi 
Főosztály

46. A közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elveknek az 
egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában történő 
érvényesítéséről és 
végrehajtásáról szóló  
124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 
1. § (2) bekezdés b) pontjában és 
(5) bekezdésében meghatározott 
miniszteri jóváhagyási, döntési és 
kapcsolódó jogkörök gyakorlása

egészségügyért felelős államtitkár Egészségügyi Ágazati 
Humánerőforrás és Ápolásügyi 
Főosztály

47. Az egészségügyi rendszer 
teljesítményértékelési tervének, 
valamint az előkészített átfogó és 
időszakos jelentésnek a 
jóváhagyásával, továbbá az 
Egészségügyi Rendszer 
Teljesítményértékelési 
Munkacsoportja egyes tagjainak 
felkérésével kapcsolatos 
miniszteri jogkörök gyakorlása  
[az egészségügyi rendszer 
teljesítményértékelésének 
eljárásrendjére vonatkozó 
szabályokról szóló  
36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet 
3–4. §-a és 6. §-a; az Egészségügyi 
Rendszer Teljesítményértékelési 
Munkacsoportjáról szóló  
19/2013. (V. 24.) EMMI utasítás  
3. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

48. A Nemzeti Betegfórummal való 
kapcsolattartás a Nemzeti 
Betegfórum Választmányán és 
koordinátorán keresztül  
[az egészségügyről szóló  
1997. évi CLIV. törvény 151. §  
(1) bekezdése; a Nemzeti 
Betegfórumról szóló 50/2012.  
(XII. 19.) EMMI rendelet 4. §  
(3) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

49. Szakfelügyeleti eljárásban és  
a szakmai minőségértékelés 
során az egészségügyi szakmai 
kollégiumot az egészségügyért 
felelős miniszteren keresztül kell 
felkérni [az egészségügyi 
szolgáltatók hatósági 
szakfelügyeletéről, szakmai 
minőségértékeléséről és 
a minőségügyi vezetőkről szóló 
33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet  
4. § (4) bekezdése, 10. §  
(4) bekezdése,  
22. § (2) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

50. Az államháztartásért felelős 
miniszter megkeresése 
adósságátvállalás és 
kezességvállalás során. 
Jóváhagyás lekötött kapacitáson 
felüli kapacitásra történő 
finanszírozási szerződés 
megkötéséhez. 
Kapacitásbefogadásra kötött 
finanszírozási szerződéshez 
egyetértés megadása  
[az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény 1/D. §  
(5) bekezdése,  
10. § (2) bekezdése,  
11/A. § (3) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint 
Egészségpolitikai Főosztály 
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

51. Döntés a szakellátási kapacitás 
egység megállapításáról.
Döntés, jóváhagyásra megküldés 
és értesítés  finanszírozási 
szerződés megkötésére irányuló 
kérelem esetén.  
Többletkapacitás-befogadási 
Bizottságba tag jelölés  
[az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény végrehajtásáról 
szóló 337/2008. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése, 
8. § (16) bekezdése,  
11. § (4) bekezdése  
és (7) bekezdése, 11/D. §-a, 12. § 
(4) bekezdése, 12/A. § 
(1) bekezdése, 12/C. §-a, 14. § 
(2) bekezdése, 15/A. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint 
Egészségpolitikai Főosztály

52. Meghatározza a fővárosi és 
megyei kormányhivatal felé 
szolgáltatandó adatok körét. 
Különleges jogrendi időszakban 
alkalmazandó határozatot készít 
elő a köznevelési intézmények 
működésével kapcsolatban  
[az emberi erőforrások 
miniszterének feladatkörét érintő 
ágazati honvédelmi feladatokról 
szóló 66/2013. (IX. 23.)  
EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése; 
17. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

53. Pályázati felhívás jóváhagyása  
[a közforgalmú gyógyszertári 
tulajdoni hányadra vonatkozó 
elővásárlási jog gyakorlásának és 
az állam tulajdoni hányadának 
értékesítésére vonatkozó pályázat 
szabályairól szóló 331/2013.  
(IX. 5.) Korm. rendelet 6. §  
(5) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Gyógyszerészeti és 
Orvostechnikai Főosztály 
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

54. A népegészségügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalokkal 
kapcsolatban a szakmai irányító 
minisztert megillető hatáskörök 
[az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról, 
a népegészségügyi szakigazgatási 
feladatok ellátásáról, valamint  
a gyógyszerészeti államigazgatási 
szerv kijelöléséről szóló  
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 
8. § (1) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

55. A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok valamennyi 
egészségbiztosítást érintő 
feladatával kapcsolatban  
a szakmai irányító minisztert 
megillető hatáskörök  
[az egészségbiztosítási szervekről 
szóló 319/2010. (XII. 27.)  
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint 
Egészségpolitikai Főosztály 

56. Szakorvosi licenc vizsgáztatók 
kijelölése az egészségügyi 
felsőfokú szakirányú 
továbbképzésben  
[23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 
8. § (5) bekezdés b) pontja és 
(6) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Egészségügyi Ágazati 
Humánerőforrás és Ápolásügyi 
Főosztály

57. A szakképzésről szóló 1993. évi 
LXXVI. törvény alapján 
megkezdett, az egészségügyi 
ágazatba tartozó szakképesítések 
tekintetében a szakmai 
vizsgabizottság elnökének 
megbízása, ha a vizsgaszervező 
az ENKK [29/2015. (II. 25.)  
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Egészségügyi Ágazati 
Humánerőforrás és Ápolásügyi 
Főosztály

58. A szakképzésről szóló 1993. évi 
LXXVI. törvény alapján 
megkezdett, az egészségügyi 
ágazatba tartozó szakképesítések 
tekintetében a vizsgaelnöki 
névjegyzék vezetése [1993. évi 
LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés 
g) pontja]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Egészségügyi Ágazati 
Humánerőforrás és Ápolásügyi 
Főosztály
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

59. Szakdolgozói szabadon 
választható továbbképzések 
pontértékének megállapítása,  
ha a továbbképzés szervezője  
az ENKK [63/2011. (XI. 29.) 
NEFMI rendelet 7. §  
(2e) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Egészségügyi Ágazati 
Humánerőforrás és Ápolásügyi 
Főosztály

60. Ha váratlan esemény vagy előre 
nem látható módon 
bekövetkezett ellátási szükséglet 
többletkapacitás-bevonási igény 
nélküli teljesítményvolumen-
növekedéssel jár, az 
egészségügyért felelős miniszter 
az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével az 
egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet  
28. számú melléklete szerinti 
tartalék terhére engedélyezheti 
az ennek megfelelő, országos 
alapdíjjal történő díjazás 
kifizetését

egészségügyért felelős államtitkár Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint 
Egészségpolitikai Főosztály

61. Az egészségügyi válsághelyzeti 
ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók, betegszállítók,  
az ellátásban, illetve az ellátás 
működési feltételeinek 
biztosításában közreműködő jogi 
személyek, jogi személyiség 
nélküli szervezetek és 
természetes személyek 
egészségügyi válsághelyzeti 
felkészülési tevékenységének 
ellenőrzése [az egészségügyi 
válsághelyzeti ellátásról szóló 
521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
10. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

62. Az országos tisztifőorvos,  
az Országos Mentőszolgálat 
főigazgatója, az Egészségügyi 
Készletgazdálkodási Intézet 
főigazgatója, az OEP főigazgatója, 
az ÁEEK főigazgatója, valamint  
az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet 
főigazgatója által felterjesztett,  
az egészségügyi válsághelyzeti 
feladatok ellátására vonatkozó 
résztervek alapján az 
Egészségügyi Válsághelyzetek 
Kezelésének Országos Tervének 
előkészítése és kiadása  
[az egészségügyi válsághelyzeti 
ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 10. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

63. Az Állami Egészségügyi Tartalék 
mértékének a meghatározása  
[az Állami Egészségügyi 
Tartalékkal való gazdálkodás 
szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) 
EMMI rendelet 3. § (3) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

64. A törzskészlet orvostechnikai 
eszköz- és gyógyszernormái 
módosítása tervezetének  
– az Országos Mentőszolgálat, 
valamint a miniszter által kijelölt 
fekvőbeteg-ellátó intézmények 
adatszolgáltatása alapján –  
az Egészségügyi Szakmai 
Kollégium Oxyológia-sürgősségi 
orvostan, toxikológia, honvéd és 
katasztrófa orvostan tagozata 
szakmai véleményének kikérése 
mellett történő jóváhagyása  
[az Állami Egészségügyi 
Tartalékkal való gazdálkodás 
szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) 
EMMI rendelet 3. § (5) bekezdése]

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

65. A rendeletben meghatározott 
esetekben az Állami Egészségügyi 
Tartalék egyes elemeinek 
kiadására irányuló írásbeli vagy 
– sürgős esetben – szóbeli 
utasítás [az Állami Egészségügyi 
Tartalékkal való gazdálkodás 
szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) 
EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése]

egészségügyi ágazati 
koordinációs helyettes államtitkár

Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály
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Ügytípus megnevezése 
Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése 
Előkészítésért felel

66. Az Egészségbiztosítási Alap 
fejezet 2. cím, 3. alcím,  
1. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoporton belül  
az 1–18. jogcímek között,  
a 4. Gyógyszertámogatás 
jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme 
között, valamint az 5. Gyógyászati 
segédeszköz támogatás 
jogcímcsoporton belül  
a jogcímek közötti 
átcsoportosítás az 
államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével.  
A tárgyév utolsó hónapjában 
a havi kifizetést követően és az 
átcsoportosítás után az egyes 
szakfeladatokon még 
rendelkezésre álló előirányzat 
felosztása az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével 
[43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet  
6. § (4) bekezdése, 2015. évi  
C. törvény 13. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint 
Egészségpolitikai Főosztály

67. A tételes gyógyszerek intézményi 
körének bővítésére vonatkozó 
egészségügyi szolgáltatói 
kérelmek befogadása  
[az egészségügyi szakellátás 
társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes 
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet 2/B. §-a]

egészségügyért felelős államtitkár Egészségbiztosítási és 
Finanszírozási, valamint 
Egészségpolitikai Főosztály

68. A Kémiai Biztonságot Koordináló 
Tanács egy tagjának delegálása  
[a Kémiai Biztonságot Koordináló 
Tanács szervezetéről és 
működésének részletes 
szabályairól szóló 1685/2012.  
(XII. 29.) Korm. határozat 10. pont 
a) alpontja]

egészségügyért felelős államtitkár Közegészségügyi, Járványügyi, 
Egészségügyi Igazgatási és 
Védelmi Főosztály

”
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 2. Az SzMSz 6. függelék „VII. Egyházi, nemzetiségi és civil ágazat” rész „B) A kiadmányozási jogkör átruházása egyéb 
ügyekben” pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B) A kiadmányozási jogkör átruházása egyéb ügyekben

Ügytípus megnevezése  Ügytípus forrása
 Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése

1. Az Országgyűlés által elismert 
bevett egyházak és belső 
egyházi jogi személyek 
nyilvántartásának vezetése

A lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvény  
17. § (3) bekezdése

egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

2. A nyilvántartásba vett bevett 
egyházak és belső egyházi jogi 
személyek adatairól kiállított 
kivonat kiadmányozása

Az egyházi elismerésről és az 
egyházi jogi személyek 
jogállásának és működésének 
sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) 
Korm. rendelet 15. §-a

Egyházi Koordinációs és 
Kapcsolattartási Főosztály vezetője

3. A civil szervezetek állami 
támogatásainak monitoring 
rendszere, a megküldött iratok 
vizsgálata, az ezzel kapcsolatos 
döntés kiadmányozása

Az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint  
a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (Civil tv.) 53. §-a

egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

4. A Nemzeti Együttműködési Alap 
Tanácsa és kollégiumai 
ügyrendjének jóváhagyása

A Civil tv. 60. § (7) bekezdése egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

5. A Nemzeti Együttműködési Alap 
Tanácsa munkatervének 
jóváhagyása

A Civil tv. 60. § (4) bekezdése egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

6. A Nemzeti Együttműködési Alap 
Tanácsa, a kollégiumok és az 
Alapkezelő feladatkörüket érintő 
kérdésben történő megkeresése

A Civil tv. 70. § (3) bekezdése egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

7. A nemzetiségi önkormányzatok 
feladatalapú támogatásának 
megállapítása során tett 
észrevételek kivizsgálása 
tárgyában hozott döntés

A nemzetiségi célú 
előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről 
és elszámolásnak rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet  
5. § (3)–(5) bekezdése

egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

8. Előzetes hozzájárulás megadása 
a helyi önkormányzat és az 
országos nemzetiségi 
önkormányzat megállapodása 
alapján a köznevelési intézmény 
vagy a kulturális intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon 
ingyenesen az országos 
nemzetiségi önkormányzat 
tulajdonába kerüléséhez

A nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX.  törvény 125. § 
(5) bekezdése szerint  
a fenntartói jog 24. § 
(1) bekezdése vagy 36. §-a 
szerinti átadása

egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár
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Ügytípus megnevezése  Ügytípus forrása
 Átruházott jogkörben eljáró személy 

megnevezése

9. A nemzetiségi tanulmányi 
ösztöndíjasok beszámolójának 
elfogadásáról szóló döntési/
kiadmányozási jogkör

A Nemzetiségi Tanulmányi 
Ösztöndíjról szóló 44/2013.  
(VI. 26.) EMMI rendelet 4. §  
(3) bekezdése

egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

10. Nemzetiségi önkormányzatok 
feladatalapú támogatásával 
kapcsolatos döntés 
kiadmányozása 

A nemzetiségi célú 
előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről 
és elszámolásának rendjéről 
szóló 428/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 5. §-a

egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

11. Előzetes hozzájárulás 
kiadmányozása helyi 
önkormányzati vagyon 
nemzetiségi önkormányzat 
részére történő ingyenes 
tulajdonba adásáról szóló 
megállapodáshoz

A nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 125. § 
(5) bekezdése

egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

12. A miniszter által nyújtott 
nemzetiségi tanulmányi 
ösztöndíj felhasználásáról szóló 
beszámoló elfogadásának 
kiadmányozása

A Nemzeti Tanulmányi 
Ösztöndíjról szóló 44/2013.  
(VI. 26.) EMMI rendelet 4. § 
(3) bekezdése 

egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

13. A fejezeti és az egyes központi 
kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról 
szóló NFM rendeletben 
meghatározott, a Bírálati 
Bizottság nemzetiségi és civil 
kapcsolatokért felelős minisztert 
képviselő tagjának kijelölése

A fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezelésének és felhasználásának 
szabályairól szóló NFM rendelet

egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár

”



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	51.	szám	 4841

Az emberi erőforrások minisztere 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítása  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása 
alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 
(4)  bekezdés c)  pontjára, valamint az  Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. 
(IX. 16.) EMMI utasítás 1. melléklet 3. § (2) bekezdésére – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 
miniszter jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. §  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős 
államtitkárának (a továbbiakban: államtitkár) irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk 
rendjéről szóló szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § (1) A Szabályzatot szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti felülvizsgálat megtörténtéről a  közigazgatási államtitkár a  felülvizsgálat eredményének 

egyidejű továbbításával tájékoztatja a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárát.

3. §  A 2. § (1) bekezdésétől eltérően a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter
a) a közigazgatás fejlesztése okán szükséges szervezeti és működési szabályok változása, valamint
b) jogszabályváltozás
miatt bármikor kezdeményezheti a Szabályzat 30 napon belül történő módosítását. A módosítás elmulasztása esetén 
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter gondoskodik a megfelelő módosítás érvényesüléséről 
és az azzal kapcsolatos intézkedés hatálybalépéséről.

4. §  Ha ez az utasítás eltérően nem rendelkezik, az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladataira és 
eljárásuk rendjére az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) 
EMMI utasítást (a továbbiakban: EMMI SZMSZ) kell megfelelően alkalmazni.

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

6. §  Hatályát veszti az  Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának 
irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 42/2014. (XII. 5.) EMMI utasítás.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Jóváhagyom:

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 48/2016. (X. 14.) EMMI utasításhoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása 
alá tartozó szervezeti egységek feladatai és eljárásuk rendje

1. Állami vezetők, irányítási jogkörök gyakorlása

1. §  Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítja az államtitkár tevékenységét.

2. § (1) Az államtitkár irányítja
a) az EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár és
b) az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.

 (2) Az  EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár a  központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 62/A. § (3) bekezdése alapján az európai 
uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében nem utasítható.

3. § (1) Az államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
 (2) Az államtitkár kabinetfőnöke ellátja az EMMI SZMSZ 1. melléklet 59. §-ában meghatározott feladatokat.
 (3) Az  Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság ellátja az  EMMI SZMSZ 1.  melléklet 132.  § 

(6) bekezdésében meghatározott feladatokat.

4. §  Az államtitkár irányítja
a) a kabinetfőnöke és
b) az Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály vezetőjének
tevékenységét.

5. §  Az EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) az EU Tervezési Koordinációs Főosztály vezetőjének,
b) a Fejlesztés-módszertani Főosztály vezetőjének,
c) a Partnerségi Együttműködési Főosztály vezetőjének,
d) az Intézménytámogatási Főosztály vezetőjének,
e) a Programelemzési Főosztály vezetőjének és
f ) a Projektfejlesztési Főosztály vezetőjének
tevékenységét.

6. §  Az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) a Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztály vezetőjének,
b) a Beruházás-végrehajtási Főosztály vezetőjének,
c) az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztály vezetőjének,
d) a Módszertani és Szabályozási Főosztály vezetőjének,
e) a Pénzügyi Főosztály vezetőjének,
f ) az EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya vezetőjének,
g) az Infrastruktúra és Allokációs Főosztály vezetőjének és
h) a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály vezetőjének
tevékenységét.

7. § (1) Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében a szervezeti felépítést az 1. függelék tartalmazza.
 (2) Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek felsorolását a 2. függelék tartalmazza.
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2. Munkáltatói jogok gyakorlása

8. §  Az EMMI SZMSZ 7. függelékében szabályozott munkáltatói jogokat – az EMMI SZMSZ 7. függelék I. részében foglalt 
táblázat 1–4. pontjában foglalt eltérésekkel – az irányítási jogköröket gyakorló vezetők gyakorolják.

9. §  A közigazgatási államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat azokban az esetekben, amelyekben a munkáltatói jog 
gyakorlására jogosult személy nem állapítható meg.

3. Az államtitkár

10. §  Az államtitkár
a) szakmai, politikai irányítást gyakorol a minisztériumot érintő európai uniós fejlesztéspolitika tekintetében,
b) összehangolja a minisztérium ágazati fejlesztéspolitikáit,
c) szakmailag összehangolja a  minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós programokból 

finanszírozott fejlesztések előkészítését és megvalósítását, gondoskodik – a  nemzeti stratégiákkal 
összhangban – a hazai és európai uniós programok illeszkedéséről,

d) az  európai uniós programokból megvalósuló fejlesztések hatékonyságának és eredményességének javítása 
érdekében javaslatot tesz az ágazati területekért felelős államtitkárságok részére programjaik és tevékenységeik 
összehangolt tervezésére és megvalósítására, megteremti a  szinergiát a  2007–2013 és a  2014–2020 
programozási időszak között a minisztériumot érintő fejlesztési feladatok tekintetében,

e) ellátja a  2014–2020 közötti európai uniós időszak fejlesztési programjai minisztériumot érintő stratégiai 
tervezési feladatainak előkészítését,

f ) közreműködik a  fejlesztési programok végrehajtásához szükséges humán kapacitás fejlesztési és tervezési 
feladatokban.

11. §  Az államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén szakmai 
ügyekben az irányítása alá tartozó, feladatköre szerint illetékes helyettes államtitkár, egyéb esetekben a kabinetfőnöke 
helyettesíti.

4. Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet

12. §  Az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet az  EMMI SZMSZ 1.  melléklet 59.  §-ában 
meghatározott feladatokon túlmutatóan
a) felel a következő feladatok ellátásáért:

aa) a fejlesztéspolitikai tárgyú előterjesztések előkészítésének koordinációja,
ab) az operatív programok közötti összhang stratégiai szintű nyomon követése,
ac) a minisztérium államtitkári kabinetjeivel való kapcsolattartás,
ad) az  államtitkárság kommunikációs tevékenységének koordinációja és a  kommunikációs stratégia 

kialakítása,
ae) a  humánerőforrás fejlesztési feladatok tervezése, megszervezése, koordinálása (a képzések 

tekintetében az Intézménytámogatási Főosztály támogatásával);
b) az  illetékes szervezeti egységek közreműködésével gondoskodik az  államtitkár által kért felkészítők, 

háttéranyagok elkészítésének koordinálásáról és a felkészítők és háttéranyagok véglegesítéséről;
c) részt vesz ágazatközi egyeztetéseken, illetve ágazatközi egyeztetéseket szervez és készít elő.

5. Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály

13. §  Az Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály funkcionális feladatai körében
a) koordinálja a külső és belső megkeresésekre az adatszolgáltatások és az információnyújtás teljesítését,
b) gondoskodik az  államtitkár és az  irányítása alá tartozó személyek, szervezeti egységek kezelésében lévő 

közérdekű adatokra vonatkozó igények teljesítéséről, egyeztetve a minisztérium belső adatvédelmi felelősével,
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c) elvégzi a külső partnerek felé történő adatszolgáltatás minőségbiztosítását,
d) a minisztérium érintett szervezeti egységei számára a sajtómegkeresésekre, országgyűlési írásbeli kérdésekre 

és interpellációkra adott válaszok elkészítéséhez adatellenőrzés, adatelemzés formájában támogatást nyújt,
e) adatvagyont érintő ügyekben ellenőrzi a pályázóknak nyújtott információk, tájékoztató anyagok elkészítését; 

javaslatot tesz a kommunikáció eredményességének javítását célzó intézkedésekre,
f ) támogatja az  európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységre irányuló 

adat- és információszolgáltatást,
g) kidolgozza az  európai uniós fejlesztésekre és az  azokhoz kapcsolódó stratégiákra vonatkozó vezetői 

információszolgáltatás rendszerét, valamint irányítja az  ehhez szükséges komplex ágazatközi adatvagyon 
menedzsment rendszer és szervezeti háttér létrehozását és működtetését,

h) a  vezetői információszolgáltatáshoz kötődően összehangolja a  különböző főosztályok által kezelt adatok 
együttes elemzését, és azokból rendszeres időközönként vezetői kimutatásokat készít,

i) a  naprakész vezetői információszolgáltatás biztosítása érdekében javaslatot tesz azt támogató információs 
rendszerek kidolgozására, illetve koordinálja a fejlesztéssel és működtetéssel kapcsolatos tevékenységeket,

j) irányítja a  vezetői információszolgáltatáshoz, valamint a  vezetői információszolgáltatást biztosító komplex, 
európai uniós fejlesztésekre vonatkozó ágazatközi adatvagyon menedzsment rendszerhez kapcsolódó 
szakmai egyeztetéseket, ennek keretében szakmai konferenciákat szervez,

k) a végrehajtási adatokra és tervezési információkra támaszkodva terület- és ágazatspecifikus adatszolgáltatást 
készít,

l) adatvagyon-gazdálkodás szempontjából ellenőrzi és véleményezi az  államtitkárságot érintő szakmai 
anyagokat és egyéb dokumentációkat,

m) a komplex, európai uniós fejlesztésekre és az azokhoz kötődő stratégiákra vonatkozó ágazatközi adatvagyonra 
építve adatelemzéseket, kutatásokat kezdeményez, irányít és ellenőriz,

n) ellátja a közadatok újrahasznosításával kapcsolatos feladatokat,
o) ellátja az államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.

6. Az EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár

14. §  Az EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár
a) felel a  2014–2020 programozási időszakban megvalósuló, a  miniszter felelősségi körébe tartozó operatív 

programok
aa) tervezési feladatainak előkészítéséért, valamint a  kormányzati stratégiákkal való összhang 

megteremtéséért, illetve az operatív programok szakmai-tartalmi módosításának előkészítéséért,
ab) éves fejlesztési kereteinek és azok módosításainak összeállításáért, valamint felel az éves fejlesztési 

keretről szóló előterjesztések előkészítéséért, az  operatív program módosítási javaslatainak 
előkészítéséért,

ac) szakmai nyomonkövetési, kockázatmenedzsment rendszerének kialakításáért, valamint 
minőségbiztosítási mechanizmusainak kialakításáért és érvényesítéséért,

ad) stratégiai szintű, az operatív program egészét érintő vagy tematikus értékelésének, hatásvizsgálatának 
koordinációjáért vagy lefolytatásáért,

ae) végrehajtásában közreműködő, a minisztérium fenntartásában és felügyelete alatt álló intézmények 
támogató mechanizmusainak kialakításáért;

b) megteremti a szinergiát a 2007–2013 és a 2014–2020 programozási időszak között a minisztériumot érintő 
fejlesztési feladatok tekintetében;

c) szakmailag összehangolja a  minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós programokból 
társfinanszírozott fejlesztések előkészítését és megvalósítását, gondoskodik – a  nemzeti stratégiákkal 
összhangban – a hazai és európai uniós programok illeszkedéséről;

d) az  európai uniós programokból megvalósuló fejlesztések hatékonyságának és eredményességének javítása 
érdekében javaslatot tesz az ágazati területekért felelős államtitkárságok részére programjaik és tevékenységeik 
összehangolt tervezésére és megvalósítására;

e) részt vesz az operatív programok módszertani támogatásában;
f ) ellátja a támogatást igénylők szakmai támogatásával kapcsolatos feladatokat;
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g) ellátja a minisztérium felelősségi körébe tartozó, a 2014–2020 programozási időszakban a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP), a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(a  továbbiakban: TOP), a  Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP), a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás 
Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) és a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program (a továbbiakban: KEHOP) végrehajtásával kapcsolatos koordinációs és szakmai feladatokat.

15. § (1) Az EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása 
érdekében titkárság működik.

 (2) Az  EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár irányítja a  titkársága vezetőjének 
tevékenységét.

16. §  Az EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte 
esetén az EU Tervezési Koordinációs Főosztály vezetője helyettesíti.

7. Az EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár által irányított  
szervezeti egységek

7.1. EU Fejlesztések Koordinációjáért és Stratégiákért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

17. § (1) Az EU Fejlesztések Koordinációjáért és Stratégiákért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az EMMI SZMSZ 
1. melléklet 132. §-ában meghatározott feladatokat.

 (2) Az  EU Fejlesztések Koordinációjáért és Stratégiákért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság koordinációs feladatai 
körében ellátja a  belső és közigazgatási egyeztetések keretében érkezett, a  központi államigazgatási szervek által 
készített előterjesztések, jelentések, valamint a  jogszabályok és tervezetek véleményezésének vonatkozásában 
felmerülő koordinációs feladatokat az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárság vonatkozásában.

7.2. EU Tervezési Koordinációs Főosztály

18. § (1) Az EU Tervezési Koordinációs Főosztály stratégiai feladatai körében
a) felel

aa) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) és a Rászoruló Személyeket 
Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) éves fejlesztési keret összeállításáért és 
módosításáért, valamint az  éves fejlesztési keretről szóló előterjesztés előkészítéséért, az  operatív 
program módosítási javaslatok összegzéséért, módosítási javaslatok megfogalmazásáért, valamint 
az operatív program módosításáról szóló előterjesztés előkészítéséért,

ab) a stratégiai szintű, az operatív program egészét érintő vagy tematikus értékelések, hatásvizsgálatok 
koordinációjáért vagy lefolytatásáért,

ac) az államtitkárságot érintő nemzetközi vonatkozású ügyek intézéséért, koordinációjáért, – az EFOP és 
az  RSZTOP végrehajtásának technikai kérdéseit és ellenőrzéseit érintő témaköröket kivéve – 
az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért, valamint az államtitkárságon belül – a Végrehajtási 
Koordinációt Ellátó Főosztállyal egyetértésben – az információszolgáltatásért;

b) gondoskodik a minisztérium egyes államtitkárságai által tervezett szakmai tartalom és beavatkozások közti 
szinergikus hatások megerősítéséről és az  egyes konstrukciók közötti összhang megteremtéséről, 
a párhuzamosságok elkerüléséről, ezek érdekében
ba) az  illetékes helyettes államtitkár által előkészített, a  felhívások alapjául szolgáló részletes szakmai 

koncepciókat és azok módosításait – kiemelten az  alátámasztottság, koherencia szempontjából –  
véleményezi,

bb) megvizsgálja a tervezett konstrukciók egymáshoz való kapcsolódását,
bc) megvizsgálja a  tervezett konstrukciók kapcsolódását a  2007–2013 programozási időszakban 

megvalósított projektekhez, programokhoz,
bd) javaslatot tehet előzetes értékelés, hatásvizsgálat lefolytatására,



4846	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	51.	szám	

be) szakmai egyeztetéseket tarthat a minisztérium érintett szervezeti egységeivel és más partnerekkel, 
a többi illetékes államtitkársági szervezeti egység tájékoztatása és bevonása mellett;

c) a  Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztállyal egyetértésben ellátja az  EU fejlesztések koordinációjáért és 
stratégiákért felelős helyettes államtitkár által rábízott nemzetközi együttműködést igénylő feladatokat;

d) részt vesz a  miniszteri, illetve államtitkári szinten fejlesztéspolitikai témában folytatott ágazati egyezetések 
háttéranyagai előkészítésében; részt vesz a Fejlesztéspolitika Tanács és a Társadalompolitikai Bizottság érintett 
napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések és háttéranyagok előkészítésében;

e) véleményezi a  feladatköréhez kapcsolódó minisztériumi, Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottsági 
(a továbbiakban: FKB) vagy Kormány előterjesztéseket;

f ) ellátja az  EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár által meghatározott 
egyéb feladatokat.

 (2) Az EU Tervezési Koordinációs Főosztály stratégiai feladatai körében
a) összehangolja az  aktuális feladat- és hatáskörébe tartozó azon stratégiai tervdokumentumok kidolgozását, 

melyek az EU 2020 stratégia kapcsán érintettek,
b) előkészíti, stratégiai illeszkedés szempontjából értékeli a minisztérium hatáskörébe tartozó operatív programok 

(EFOP és RSZTOP) módosítását,
c) elősegíti az együttműködést a minisztérium stratégiai tervezésért felelős szervezeti egységei között,
d) munkája során együttműködik a  minisztérium államtitkárságainak keretében működő, ezen a  területen 

feladatokat ellátó szervezeti egységekkel, illetve tájékoztatást nyújt számukra a szakterületet érintő ügyekben,
e) megvizsgálja a  fejlesztési javaslatoknak a  miniszter hatáskörébe tartozó közösségi finanszírozású operatív 

programokhoz való illeszkedését, javaslatot tesz az azokból történő támogathatóságra,
f ) felel a  társadalompolitikai célkitűzések mentén fogalmazott és a közszolgáltatások területi differenciálására 

irányuló stratégiai dokumentumok elkészítéséért és összehangolásáért.
 (3) Az EU Tervezési Koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében

a) ellátja a  Társadalompolitikai Bizottsággal kapcsolatos előkészítési, végrehajtási, szakmai és titkársági 
feladatokat,

b) felel a  társadalompolitikai célkitűzések mentén fogalmazott és a közszolgáltatások területi differenciálására 
irányuló stratégiai dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkacsoportok összehívásáért és munkájuk 
koordinálásáért,

c) gondoskodik az EFOP-ban rögzített előzetes feltételek teljesítéséről, valamint nyomon követi a teljesülésüket, 
ennek érdekében együttműködik az  érintett ágazatok szervezeti egységeivel, és összehangolja az  ehhez 
kapcsolódó munkát,

d) felel a minisztériumon belüli kommunikációért,
e) előkészíti az Európai Bizottság felé történő tájékoztatást.

7.3. Fejlesztés-módszertani Főosztály

19. §  A Fejlesztés-módszertani Főosztály feladatai körében
a) részt vesz az  európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódóan a  jogszabályi 

környezet megfelelőségének vizsgálatában, a hatékony és szabályszerű végrehajtás érdekében javaslatot tesz 
az egyes jogszabályok módosítására,

b) az  EU Tervezési Koordinációs Főosztállyal együttműködésben javaslatot tesz a  tervezési folyamatok 
optimalizálására,

c) koordinálja az új típusú menedzsmenteszközök alkalmazásához szükséges eljárásrendek kialakítását,
d) koordinálja az egyszerűsített elszámolási módszerek bevezetésének előkészítését,
e) részt vesz az  abszorpció növelésére irányuló intézkedések és a  programzáráshoz kapcsolódó feladatok 

meghatározásában,
f ) egyeztetéseket folytat az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódó önerő 

biztosítása és a normatív finanszírozással való összhang megteremtése érdekében,
g) az európai uniós támogatásokra vonatkozó fenntarthatósági követelmények teljesíthetősége szempontjából, 

továbbá a kettős finanszírozás elkerülése céljából vizsgálati rendszert dolgoz ki,
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h) részt vesz az EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár által meghatározott 
témákban az Európai Bizottság által működtetett bizottságok, munkacsoportok munkájában az EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárral egyetértésben,

i) gondoskodik a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós társfinanszírozású kiemelt jelentőségű 
projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításának nyomon követéséről – különös tekintettel 
a szakmai célok elérésében történt előrehaladásra – és annak visszacsatolásáról a tervezési folyamatokba,

j) ellátja az  EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár által meghatározott 
egyéb feladatokat.

7.4. Partnerségi Együttműködési Főosztály

20. §  A Partnerségi Együttműködési Főosztály funkcionális feladatai körében
a) ellátja a  minisztérium felelősségi körébe tartozó, a  2014–2020 programozási időszakban a  GINOP, a  TOP, 

a VP, a KÖFOP és a KEHOP végrehajtásával kapcsolatos koordinációs és szakmai feladatokat, ennek keretében
aa) nyomon követi az érintett operatív programokban megvalósuló, a minisztérium feladatkörét érintő 

fejlesztéseket, ezekről tájékoztatja a minisztérium illetékes államtitkárságait,
ab) egyeztetéseket kezdeményez, és részt is vesz azokon, továbbá kapcsolatot tart az  érintett 

minisztériumok, valamint a minisztérium egyes államtitkárságainak európai uniós fejlesztéspolitikáért 
felelős szervezeti egységeivel,

ac) véleményezi a  minisztérium egyes államtitkárságainak fejlesztési javaslatait, kiemelten az  operatív 
programokhoz, a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, valamint a Kormány által kiadott stratégiai 
dokumentumaihoz való illeszkedés szempontjából, szükség esetén részt vesz azok átdolgozásában, 
és felel az illetékes minisztériumokhoz történő eljuttatásukért;

b) megvizsgálja a miniszter feladat- és hatásköréhez illeszkedő fejlesztési javaslatok koncepcionális illeszkedésének 
lehetőségét a más miniszter feladat- és hatáskörében megvalósuló operatív programok beavatkozásaihoz;

c) munkája során együttműködik a minisztérium államtitkárságainak keretében működő szervezeti egységekkel, 
illetve tájékoztatást nyújt számukra a szakterületet érintő ügyekben;

d) ellátja az  EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár által meghatározott 
egyéb feladatokat.

7.5. Intézménytámogatási Főosztály

21. §  Az Intézménytámogatási Főosztály funkcionális feladatai körében
a) nyomon követi az  európai uniós társfinanszírozású programok végrehajtásában érintett intézmények 

vonatkozásában fenntartói feladatokat ellátó költségvetési háttérintézmények tevékenységét az európai uniós 
társfinanszírozással megvalósuló projektek ütemezett végrehajtása tekintetében, különös tekintettel 
a beszerzési folyamatokra; ennek érdekében
aa) kialakítja a nyomon követés rendszerét, folyamatait, eljárásrendjét,
ab) közvetlenül információkat, adatokat kérhet a projektek megvalósítóitól,
ac) tájékoztatást, adatot, információt kérhet a  minisztérium projektért, programért, pályázatért 

szakmailag felelős szervezeti egységétől,
ad) részt vehet a  kapcsolódó monitoring látogatásokon, valamint kezdeményezheti egyeztető 

megbeszélések összehívását;
b) részt vesz a  továbbpályáztatott támogatásokat lebonyolító közreműködő szervezetek kiválasztási és 

minőségbiztosítási eljárásrendjének kidolgozásában és kapcsolódó végrehajtási eljárásrendek kialakításában;
c) gondoskodik a minisztérium felügyelete és irányítása alatt álló, európai uniós társfinanszírozású projekteket 

végrehajtó háttérintézmények menedzsmenttevékenységének értékeléséről és a  projektvégrehajtáshoz 
kapcsolódó menedzsmenttechnikákra vonatkozó jó gyakorlatok megosztásáról;

d) javaslatot tesz a  végrehajtási intézményrendszer tevékenységének értékelésére, és a  hatékonyság javítása 
érdekében javaslatot fogalmaz meg a folyamatok, eljárásrendek kidolgozására, módosítására;

e) elősegíti a  minisztérium felelősségi körébe tartozó kiemelt projektek és pályázatok állami feladatkörben 
történő pályázatírási és menedzsment feladatainak megszervezését, intézményes kereteinek biztosítását;
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f ) szakmai támogatást nyújt az  európai uniós projektek végrehajtásában érintett, a  minisztérium felelősségi 
körébe tartozó költségvetési szervek, gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok projekt 
menedzsment és pénzügyi menedzsment feladatainak ellátásában, így különösen javaslatot tehet
fa) az új típusú menedzsmenteszközök alkalmazására, valamint a bevezetésükhöz szükséges intézményi 

kapacitások kialakítására,
fb) a beszerzési folyamatok menedzselésére,
fc) az intézmény projektirányítási rendszerének felülvizsgálatára, korrekciójára;

g) feladatai ellátása körében szorosan együttműködik a projektek megvalósításában érintett főosztályokkal;
h) ellátja az  EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár által meghatározott 

egyéb feladatokat.

7.6. Programelemzési Főosztály

22. §  A Programelemzési Főosztály feladatai körében
a) az európai uniós társfinanszírozású programok megvalósításáért felelős szervezeti egységeket és 

háttérintézményeket érintő kockázatok tekintetében
aa) információkat, adatokat kérhet a minisztérium projektért, programért, pályázatért szakmailag felelős 

szervezeti egységétől,
ab) részt vesz programok megvalósításáért felelős szervezeti egységeket és háttérintézményeket érintő 

ellenőrzéseken, auditokon, valamint kezdeményezheti egyeztető megbeszélések összehívását;
b) azonosítja és értékeli az intézményrendszer működésének folyamatait és az azt befolyásoló

ba) jogszabályi környezetből és annak változásából,
bb) pénzügyi okokból,
bc) közbeszerzési tevékenységekből,
bd) szervezeti struktúrából,
be) szakmai okokból (projektvégrehajtás és menedzsmenttevékenység)

eredő kockázati tényezőket;
c) elvégzi az intézményrendszert és annak folyamatait érintő kockázatok elemzését és értékelését;
d) elkészíti és időszakonként aktualizálja az intézményrendszer és azok folyamatainak kockázati térképét;
e) kialakítja az intézményrendszerre vonatkozó kockázatkezelési eljárásrendet és szabályzatot;
f ) időszakonként felülvizsgálja és újraértékeli az egyes kockázati tényezőket;
g) a kockázatkezelési folyamatok eredményéről tájékoztatást ad az érintett szervezeti egységeknek;
h) intézkedési terveket határoz meg az egyes kockázatokra vonatkozóan;
i) előkészíti a  kockázatkezeléssel kapcsolatos folyamatok és értékelési eredmények magasabb szintű 

kommunikációját;
j) ellátja az  EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár által meghatározott 

egyéb feladatokat.

7.7. Projektfejlesztési Főosztály

23. §  A Projektfejlesztési Főosztály funkcionális feladatai körében
a) támogatást nyújt a kiemelt, standard és egyszerűsített felhívások szakmai koncepcióinak operacionalizálásához

aa) a szakmai koncepciók részletes kidolgozásának támogatásával,
ab) a szakmai koncepciók véleményezésével elsősorban a megvalósíthatóság szempontjából;

b) a szakmai koncepciókban foglaltak véleményezését figyelemmel kíséri;
c) közvetlenül információt kérhet a projektgazdától, illetve a kedvezményezettől;
d) részt vesz a  felhívások véleményezésében, valamint a  kiemelt felhívások esetén az  irányító hatóság 

kezdeményezése nyomán megvalósított projektfejlesztésben;
e) egyeztetést kezdeményezhet a  szakmai koncepció előkészítéséhez, illetve a  szakmai koncepció 

megvalósíthatóságához kapcsolódó kérdésekben;
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f ) együttműködik az EFOP keretében, továbbá az EFOP keretében, a TOP fejlesztéseihez kapcsolódóan elindított 
területi célzású programok támogatást igénylőivel a részletes szakmai tartalom kidolgozásában, és nyomon 
követi annak megvalósulását;

g) vizsgálja a  területi célzású programoknak a  helyi esélyegyenlőségi tervekben foglalt célokhoz való 
hozzájárulását, és a hatékonyság javítása érdekében javaslatokat fogalmaz meg;

h) nyomon követi – a Partnerségi Együttműködési Főosztállyal együttműködésben – a más miniszter feladat- és 
hatáskörében megvalósuló operatív programok (GINOP, TOP, KEHOP) keretében végrehajtott területi célzású 
EFOP programokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, és javaslatot fogalmaz meg további, a területi 
célzású programok eredményességének növeléséhez hozzájáruló beavatkozások elindítására;

i) közreműködik a  területi célzású programok célrendszeréhez igazodó ágazati kiemelt projektek nyomon 
követésében;

j) munkája során együttműködik a  minisztérium államtitkárságainak keretében működő, ezen a  területen 
feladatokat ellátó szervezeti egységekkel, illetve tájékoztatást nyújt számukra a szakterületet érintő ügyekben;

k) feladatkörében jogosult a kapcsolattartásra, illetve a minisztériumi szintű álláspont képviseletére az érintett 
kormányzati szervekkel;

l) ellátja az  EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár által meghatározott 
egyéb feladatokat.

8. Az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

24. §  Az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár
a) felel a 2004–2006, a 2007–2013 és a 2014–2020 programozási időszakban megvalósuló, a miniszter felelősségi 

körébe tartozó operatív programokért, ennek keretében
aa) a végrehajtás előkészítéséért, valamint a hatékony és eredményes végrehajtás érdekében szükséges 

eljárásrendek és információáramlási folyamatok kialakításáért,
ab) a felhívások meghirdetéséért, illetve az előrehaladáshoz illeszkedően az operatív programok szakmai-

tartalmi módosításainak elkészítéséért,
ac) végrehajtási, pénzügyi, elszámolási, dokumentációs feladatainak ellátásért,
ad) nyomonkövetési rendszerének kialakításáért, valamint minőségbiztosítási mechanizmusainak 

kialakításáért és érvényesítéséért;
b) együttműködik az EU Fejlesztések Koordinációjáért és Stratégiákért Felelős Helyettes Államtitkársággal az éves 

fejlesztési keretről szóló előterjesztések, az  operatív program módosítási javaslatok, valamint az  operatív 
program módosításáról szóló előterjesztések elkészítésében;

c) megteremti a szinergiát a 2007–2013 és a 2014–2020 programozási időszak között a minisztériumot érintő 
fejlesztési feladatok tekintetében;

d) elkészíti a  felelősségébe tartozó operatív programok éves és záró jelentésének tervezetét, és jóváhagyást 
követően felterjeszti azt a  Monitoring Bizottság általi megtárgyalás céljából, és jóváhagyás után megküldi 
az Európai Bizottság számára;

e) gondoskodik a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdés a)–d) és f ) pontjában meghatározott feladatok ellátásáról;

f ) ellátja a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdés e) és g)–v) pontjában meghatározott feladatokat;

g) gondoskodik a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20.  §-ában és 24.  §-ában meghatározott 
feladatok ellátásáról;

h) gondoskodik a végrehajtáshoz kapcsolódó humán kapacitás fejlesztési és tervezési feladatok ellátásáról;
i) gondoskodik a korábbi programozási időszaki tapasztalatok továbbviteléről.



4850	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	51.	szám	

25. § (1) Az  EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében 
titkárság működik.

 (2) Az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

26. §  Az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Végrehajtási 
Koordinációt Ellátó Főosztály vezetője helyettesíti.

9. Az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

9.1. EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

27. § (1) Az  EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az  EMMI SZMSZ 1.  melléklet 
132. §-ában meghatározott feladatokat.

 (2) Az EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság koordinációs feladatai körében
a) ellátja az FKB üléseire a minisztérium szervezeti egységei által előkészített, európai uniós fejlesztési forrásokkal 

kapcsolatos és fejlesztéspolitikai tárgyú előterjesztések, jelentések benyújtásával és az üléseken tárgyalandó 
előterjesztések minisztériumon belüli egyeztetésével összefüggő feladatokat:
aa) a  beérkezett véleményeket, kiegészítéseket, korrekciós javaslatokat összesíti, szükség szerint 

egyeztetést kezdeményez az észrevételt tevők között,
ab) a kialakított egységes minisztériumi álláspontot jóváhagyásra megküldi, illetve a  fennmaradt vitás 

kérdéseket továbbítja döntésre az  államtitkár irányítása alá tartozó illetékes helyettes államtitkár 
részére,

ac) nyomon követi a fejlesztéspolitikai tárgyú előterjesztésekkel kapcsolatos döntéseket és feladatokat;
b) az FKB döntéseiről szóló tájékoztatást a  beérkezését követően továbbítja a  Miniszteri Kabinet, az  illetékes 

ágazati államtitkárság(ok), az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet, az EU fejlesztések 
koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár és titkársága, a  Koordinációs Főosztály, az  EU 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság illetékes főosztályai részére, jelezve egyúttal, hogy
ba) várhatóan a  saját és a  minisztériumot érintő előterjesztések közül mely előterjesztései kerülnek 

benyújtásra erről az ülésről a következő Stratégiai Kabinetülésre vagy Kormányülésre,
bb) korábbi FKB döntés alapján a minisztérium mely előterjesztései kerülnek várhatóan megtárgyalásra 

a soron következő Stratégiai Kabinetülésen vagy Kormányülésen,
bc) mely más tárca által előkészített előterjesztés érinti a minisztériumot,
bd) a  miniszteri felkészítőn a  saját és a  minisztériumot érintő előterjesztések megbeszélésére milyen 

időtartamot szükséges előirányozni;
c) az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság főosztályaitól információkat, jelentéseket és 

adatokat kérhet, egyeztetéseket kezdeményezhet.

9.2. Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztály

28. §  A Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztály funkcionális feladatai körében a szociális és felzárkózási, a társadalmi 
együttműködés, a családi, ifjúság- és egészségügyi Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) típusú, valamint 
az RSZTOP-hoz kapcsolódó fejlesztések esetében
a) együttműködik a  miniszter aktuális feladat- és hatáskörébe tartozó operatív programok éves fejlesztési 

keretének, valamint az operatív programok módosítására vonatkozó javaslatoknak a véglegesítésében;
b) közreműködik a Monitoring Bizottság részére kiküldendő háttéranyagok, jelentések összeállításában;
c) részt vesz a program irányítási és kontrollrendszerének kialakításában;
d) részt vesz a  monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat- és 

információtartalmának meghatározásában, biztosítja az adatok rendelkezésre állását;
e) ellátja az operatív programok vonatkozásában a végrehajtási feladatokat, ennek keretében

ea) előkészíti a  felhívást és mellékleteit megjelentetésre, azt feltölti a  monitoring és információs 
rendszerbe,
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eb) javaslatot tesz a  felhívások vonatkozásában a  kiválasztási kritériumokra, valamint a  nemek közötti 
egyenlőség és a  hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítása és a  fenntartható fejlődés 
biztosítása érdekében alkalmazandó intézkedésekre,

ec) a minisztérium államtitkárságaival, az érintett egyéb szervezeti egységekkel és a külső szervezetekkel, 
valamint a Fejlesztés-módszertani Osztállyal, a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztállyal, valamint 
Módszertani és Szabályozási Főosztállyal való egyeztetést követően véglegesíti és felterjeszti az EU 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárnak jóváhagyásra a felhívást, a  jóváhagyást 
követően gondoskodik a felhívás megjelentetéséről,

ed) gondoskodik a benyújtott projektekre vonatkozó ellenőrzések elvégzéséről, az értékelésre történő 
előkészítéséről és az értékelések elvégzése után az értékelések minőségbiztosításáról, az értékelők 
minősítéséről, valamint dönt a projektjavaslatok támogatásáról vagy elutasításáról,

ee) átruházott hatáskörben megköti a  kedvezményezettekkel a  támogatási szerződést, kibocsátja 
a támogatói okiratot,

ef ) nyomon követi az  operatív programok és projektek pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös 
tekintettel az indikátorok teljesítésére,

eg) felelős az operatív programok monitoringjának végrehajtásáért,
eh) ellenőrzi a kedvezményezettek által benyújtott előleg- és kifizetési igényléseket,
ei) ellátja az operatív programok zárásával, fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
ej) eredményes és arányos csalásellenes intézkedéseket alkalmaz;

f ) gondoskodik a  kiemelt projektek kiválasztásának előkészítéséről, a  projektek előrehaladásának nyomon 
követéséről és támogatásáról a kiemelt projektekre vonatkozó szabályoknak megfelelően;

g) együttműködik és adatot szolgáltat a külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatok során;
h) közreműködik az  operatív programokra vonatkozó értékelési terv összeállításában és az  értékelések 

lefolytatásában, valamint az éves és záró jelentés elkészítésében;
i) részt vehet az Európai Bizottság érintett főigazgatóságaival az operatív programok vonatkozásában folytatott 

egyeztetéseken; közreműködik az egyeztetések háttéranyagainak elkészítésében;
j) a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztállyal együttműködésben ellátja a nagyprojektek megvalósításával és 

nyomon követésével összefüggő szakmai feladatokat;
k) részt vesz a  tájékoztatási és információs tevékenység végzéséhez kapcsolódó munkában, részt vesz 

a közreműködő szervezeti feladatok külső ellenőrzésében, tényfeltáró látogatáson, helyszíni ellenőrzéseken;
l) a  pályázati folyamatok egységességének érdekében javaslatot tesz szabályozó dokumentumok, eljárások, 

sablonok elkészítésére, illetve véleményezi azokat;
m) az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság valamennyi főosztályával együttműködésben 

javaslatot tesz az integrált szakmai monitoring és jelentési rendszer kialakítására, ennek keretében
ma) megvizsgálja, milyen információk, adatok állnak rendelkezésre az  intézményi és egyéni szintű 

bemeneti, kimeneti és eredménymutatók mérésére,
mb) egyeztetést kezdeményez a rendelkezésre álló információs rendszerek adattartalmának elemzése és 

fejlesztése érdekében,
mc) javaslatot tesz a jelentéstételi rendszerre;

n) részt vesz az operatív programok megvalósításával összefüggő előterjesztések elkészítésében;
o) közreműködik az  abszorpció növelésére irányuló intézkedések és programzáráshoz kapcsolódó feladatok 

meghatározásában;
p) részt vesz a projektfelügyeleti rendszer működtetésében a határidőre nem teljesítő projektek esetében;
q) gondoskodik a korábbi programozási időszaki tapasztalatok továbbviteléről;
r) egyeztetéseken vehet részt az érintett államtitkárságokkal a szakmai koncepciók tervezetéről, illetve az éves 

fejlesztési keret tartalmáról, annak módosításáról, a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály, illetve az  EU 
Tervezési Koordinációs Főosztály bevonásával;

s) ellátja valamennyi operatív program fenntartásával és ellenőrzésével összefüggő szakmai feladatokat, illetve 
a követelések kezelésének, rendezésének feladatait;

t) ellátja az abszorpció növelésére irányuló intézkedések és programzáráshoz kapcsolódó feladatok végrehajtását;
u) véleményezi a feladatok tekintetében rendszeres időközönként az ellenőrzési nyomvonal aktualizálását;
v) éves munkatervet és szakmai jelentéseket készít a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály koordinálásával;
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w) ellátja a  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: HEFOP) és az  EQUAL Közösségi 
Kezdeményezés Program (a továbbiakban: EQUAL) fenntartásával és ellenőrzésével összefüggő szakmai 
feladatokat;

x) ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.

9.3. Beruházás-végrehajtási Főosztály

29. §  A Beruházás-végrehajtási Főosztály funkcionális feladatai körében az  egészségügyi, a  társadalmi együttműködés, 
kulturális, köznevelési és felsőoktatási, valamint a szociális és felzárkózási infrastrukturális fejlesztések esetében:
a) együttműködik a  miniszter aktuális feladat- és hatáskörébe tartozó operatív programok éves fejlesztési 

keretének, valamint az operatív programok módosítására vonatkozó javaslatoknak a véglegesítésében;
b) közreműködik a Monitoring Bizottság részére kiküldendő háttéranyagok, jelentések összeállításában;
c) részt vesz a program irányítási és kontrollrendszerének kialakításában;
d) részt vesz a  monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat- és 

információtartalmának meghatározásában, biztosítja az adatok rendelkezésre állását;
e) ellátja az operatív programok vonatkozásában a végrehajtási feladatokat, ennek keretében

ea) előkészíti a  felhívást és mellékleteit megjelentetésre, azt feltölti a  monitoring és információs 
rendszerbe,

eb) javaslatot tesz a  felhívások vonatkozásában a  kiválasztási kritériumokra, valamint a  nemek közötti 
egyenlőség és a  hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítása és a  fenntartható fejlődés 
biztosítása érdekében alkalmazandó intézkedésekre,

ec) a minisztérium államtitkárságaival, az érintett egyéb szervezeti egységekkel és a külső szervezetekkel, 
valamint a Fejlesztés-módszertani Osztállyal, a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztállyal, valamint 
a Módszertani és Szabályozási Főosztállyal való egyeztetést követően véglegesíti és felterjeszti az EU 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárnak jóváhagyásra a felhívást, a  jóváhagyást 
követően gondoskodik a felhívás megjelentetéséről,

ed) gondoskodik a benyújtott projektekre vonatkozó ellenőrzések elvégzéséről, az értékelésre történő 
előkészítéséről és az értékelések elvégzése után az értékelések minőségbiztosításáról, az értékelők 
minősítéséről, valamint dönt a projektjavaslatok támogatásáról vagy elutasításáról,

ee) átruházott hatáskörben megköti a  kedvezményezettekkel a  támogatási szerződést, kibocsátja 
a támogatói okiratot,

ef ) nyomon követi az  operatív programok és projektek pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös 
tekintettel az indikátorok teljesítésére,

eg) felelős az operatív programok monitoringjának végrehajtásáért,
eh) ellenőrzi a kedvezményezettek által benyújtott előleg- és kifizetési igényléseket,
ei) ellátja az operatív programok zárásával, fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
ej) eredményes és arányos csalásellenes intézkedéseket alkalmaz;

f ) gondoskodik a  kiemelt projektek kiválasztásának előkészítéséről, a  projektek előrehaladásának nyomon 
követéséről és támogatásáról a kiemelt projektekre vonatkozó szabályoknak megfelelően;

g) együttműködik és adatot szolgáltat a külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatok során;
h) közreműködik az  operatív programokra vonatkozó értékelési terv összeállításában és az  értékelések 

lefolytatásában, valamint az éves és záró jelentés elkészítésében;
i) részt vehet az Európai Bizottság érintett főigazgatóságaival az operatív programok vonatkozásában folytatott 

egyeztetéseken; közreműködik az egyeztetések háttéranyagainak elkészítésében;
j) a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztállyal együttműködésben ellátja a nagyprojektek megvalósításával és 

nyomon követésével összefüggő szakmai feladatokat;
k) részt vesz a  tájékoztatási és információs tevékenység végzéséhez kapcsolódó munkában, részt vesz 

a közreműködő szervezeti feladatok külső ellenőrzésében, tényfeltáró látogatáson, helyszíni ellenőrzéseken;
l) a  pályázati folyamatok egységességének érdekében javaslatot tesz szabályozó dokumentumok, eljárások, 

sablonok elkészítésére, illetve véleményezi azokat;
m) az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság valamennyi főosztályával együttműködésben 

javaslatot tesz az integrált szakmai monitoring és jelentési rendszer kialakítására, ennek keretében
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ma) megvizsgálja, milyen információk, adatok állnak rendelkezésre az  intézményi és egyéni szintű 
bemeneti, kimeneti és eredménymutatók mérésére,

mb) egyeztetést kezdeményez a rendelkezésre álló információs rendszerek adattartalmának elemzése és 
fejlesztése érdekében,

mc) javaslatot tesz a jelentéstételi rendszerre;
n) részt vesz az operatív programok megvalósításával összefüggő előterjesztések elkészítésében;
o) közreműködik az  abszorpció növelésére irányuló intézkedések és programzáráshoz kapcsolódó feladatok 

meghatározásában;
p) részt vesz a projektfelügyeleti rendszer működtetésében a határidőre nem teljesítő projektek esetében;
q) gondoskodik a korábbi programozási időszaki tapasztalatok továbbviteléről;
r) egyeztetéseken vehet részt az érintett államtitkárságokkal a szakmai koncepciók tervezetéről, illetve az éves 

fejlesztési keret tartalmáról, annak módosításáról, a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály, illetve az  EU 
Tervezési Koordinációs Főosztály bevonásával;

s) ellátja valamennyi operatív program fenntartásával és ellenőrzésével összefüggő szakmai feladatokat, illetve 
a követelések kezelésének, rendezésének feladatait;

t) ellátja az abszorpció növelésére irányuló intézkedések és programzáráshoz kapcsolódó feladatok végrehajtását;
u) véleményezi a feladatok tekintetében rendszeres időközönként az ellenőrzési nyomvonal aktualizálását;
v) éves munkatervet és szakmai jelentéseket készít a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály koordinálásával;
w) ellátja a HEFOP és az EQUAL fenntartásával és ellenőrzésével összefüggő szakmai feladatokat;
x) ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.

9.4. Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztály

30. §  Az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztály funkcionális feladatai körében a köznevelési, a felsőoktatási, a kulturális 
ESZA típusú és a humán fejlesztések, valamint a pénzügyi eszközöket érintő fejlesztések esetében
a) együttműködik a  miniszter aktuális feladat- és hatáskörébe tartozó operatív programok éves fejlesztési 

keretének, valamint az operatív programok módosítására vonatkozó javaslatoknak a véglegesítésében;
b) közreműködik a Monitoring Bizottság részére kiküldendő háttéranyagok, jelentések összeállításában;
c) részt vesz a program irányítási és kontrollrendszerének kialakításában;
d) részt vesz a  monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat- és 

információtartalmának meghatározásában, biztosítja az adatok rendelkezésre állását;
e) ellátja az operatív programok vonatkozásában a végrehajtási feladatokat, ennek keretében

ea) előkészíti a  felhívást és mellékleteit megjelentetésre, azt feltölti a  monitoring és információs 
rendszerbe,

eb) javaslatot tesz a  felhívások vonatkozásában a  kiválasztási kritériumokra, valamint a  nemek közötti 
egyenlőség és a  hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítása és a  fenntartható fejlődés 
biztosítása érdekében alkalmazandó intézkedésekre,

ec) a minisztérium államtitkárságaival, az érintett egyéb szervezeti egységekkel és a külső szervezetekkel, 
valamint a Fejlesztés-módszertani Osztállyal, a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztállyal, valamint 
Módszertani és Szabályozási Főosztállyal való egyeztetést követően véglegesíti és felterjeszti az EU 
fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárnak jóváhagyásra a felhívást, a  jóváhagyást 
követően gondoskodik a felhívás megjelentetéséről,

ed) gondoskodik a benyújtott projektekre vonatkozó ellenőrzések elvégzéséről, az értékelésre történő 
előkészítéséről és az értékelések elvégzése után az értékelések minőségbiztosításáról, az értékelők 
minősítéséről, valamint dönt a projektjavaslatok támogatásáról vagy elutasításáról,

ee) átruházott hatáskörben megköti a  kedvezményezettekkel a  támogatási szerződést, kibocsátja 
a támogatói okiratot,

ef ) nyomon követi az  operatív programok és projektek pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös 
tekintettel az indikátorok teljesítésére,

eg) felelős az operatív programok monitoringjának végrehajtásáért,
eh) ellenőrzi a kedvezményezettek által benyújtott előleg- és kifizetési igényléseket,
ei) ellátja az operatív programok zárásával, fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
ej) eredményes és arányos csalásellenes intézkedéseket alkalmaz;
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f ) gondoskodik a  kiemelt projektek kiválasztásának előkészítéséről, a  projektek előrehaladásának nyomon 
követéséről és támogatásáról a kiemelt projektekre vonatkozó szabályoknak megfelelően;

g) együttműködik és adatot szolgáltat a külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatok során;
h) közreműködik az  operatív programokra vonatkozó értékelési terv összeállításában és az  értékelések 

lefolytatásában, valamint az éves és záró jelentés elkészítésében;
i) részt vehet az Európai Bizottság érintett főigazgatóságaival az operatív programok vonatkozásában folytatott 

egyeztetéseken; közreműködik az egyeztetések háttéranyagainak elkészítésében;
j) a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztállyal együttműködésben ellátja a nagyprojektek megvalósításával és 

nyomon követésével összefüggő szakmai feladatokat;
k) részt vesz a  tájékoztatási és információs tevékenység végzéséhez kapcsolódó munkában; részt vesz 

a közreműködő szervezeti feladatok külső ellenőrzésében, tényfeltáró látogatáson, helyszíni ellenőrzéseken;
l) a  pályázati folyamatok egységességének érdekében javaslatot tesz szabályozó dokumentumok, eljárások, 

sablonok elkészítésére, illetve véleményezi azokat;
m) az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság valamennyi főosztályával együttműködésben 

javaslatot tesz az integrált szakmai monitoring és jelentési rendszer kialakítására, ennek keretében
ma) megvizsgálja, milyen információk, adatok állnak rendelkezésre az  intézményi és egyéni szintű 

bemeneti, kimeneti és eredménymutatók mérésére,
mb) egyeztetést kezdeményez a rendelkezésre álló információs rendszerek adattartalmának elemzése és 

fejlesztése érdekében,
mc) javaslatot tesz a jelentéstételi rendszerre;

n) részt vesz az operatív programok megvalósításával összefüggő előterjesztések elkészítésében;
o) közreműködik az  abszorpció növelésére irányuló intézkedések és programzáráshoz kapcsolódó feladatok 

meghatározásában;
p) részt vesz a projektfelügyeleti rendszer működtetésében a határidőre nem teljesítő projektek esetében;
q) gondoskodik a korábbi programozási időszaki tapasztalatok továbbviteléről;
r) egyeztetéseken vehet részt az érintett államtitkárságokkal a szakmai koncepciók tervezetéről, illetve az éves 

fejlesztési keret tartalmáról, annak módosításáról, a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály, illetve az  EU 
Tervezési Koordinációs Főosztály bevonásával;

s) ellátja valamennyi operatív program fenntartásával és ellenőrzésével összefüggő szakmai feladatokat, illetve 
a követelések kezelésének, rendezésének feladatait;

t) ellátja az abszorpció növelésére irányuló intézkedések és programzáráshoz kapcsolódó feladatok végrehajtását;
u) véleményezi a feladatok tekintetében rendszeres időközönként az ellenőrzési nyomvonal aktualizálását;
v) éves munkatervet és szakmai jelentéseket készít a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály koordinálásával;
w) ellátja a HEFOP és az EQUAL fenntartásával és ellenőrzésével összefüggő szakmai feladatokat;
x) ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.

9.5. Módszertani és Szabályozási Főosztály

31. §  A Módszertani és Szabályozási Főosztály feladatai körében
a) koordinálja az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programok irányítási és kontrollrendszerének 

kialakítását, valamint belső eljárásrendjeinek kialakítását,
b) részt vesz a folyamatok egységessége érdekében a szabályozó dokumentumok, sablonok előkészítésében,
c) az EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztályával együttműködve 

megvizsgálja az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódóan a jogszabályi 
környezet megfelelőségét, a  hatékony és szabályszerű végrehajtás érdekében javaslatot tesz az  egyes 
jogszabályok módosítására,

d) az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság főosztályaival együttműködésben javaslatot 
tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására,

e) részt vesz az új típusú menedzsmenteszközök alkalmazásához szükséges eljárásrendek kialakításában,
f ) részt vesz az egyszerűsített elszámolási módszerek bevezetésének előkészítésében,
g) részt vesz a felhívások és a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumok minőségbiztosításában,
h) koordinálja az  európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódó informatikai 

rendszereket érintő fejlesztések véleményezését, valamint javaslatot tesz adat- és információtartalmának 
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meghatározására, kezdeményezi a  szükséges adatjavításokat, a  fejlesztést a  beérkező javaslatok alapján, 
továbbá felelős annak ellenőrzéséért, hogy az adatok az informatikai rendszerekben teljes körűen rögzítésre 
kerültek,

i) ellátja a programvégrehajtáshoz kapcsolódó információs rendszerek felhasználó támogatói feladatait,
j) a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztállyal egyetértésben módszertani iránymutatásokat készít elő az egyes 

operatív programok keretében finanszírozott fejlesztések hatékonyságának javítása érdekében,
k) részt vesz az  abszorpció növelésére irányuló intézkedések és a  programzáráshoz kapcsolódó feladatok 

meghatározásában,
l) részt vesz az  EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott témákban 

az Európai Bizottság által működtetett bizottságok, munkacsoportok munkájában,
m) rendszeres időközönként koordinálja az ellenőrzési nyomvonal aktualizálását,
n) közreműködik az  EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár és az  irányítása alá tartozó 

személyek, szervezeti egységek végrehajtási feladataihoz kötődő adat és információ kezelésében, 
összegyűjtésében,

o) koordinálja az  európai uniós finanszírozásból megvalósuló információs rendszerek oktatásához kapcsolódó 
tevékenységeket, közreműködik a  végrehajtáshoz kapcsolódó oktatási, képzési tevékenységek 
megvalósításában,

p) együttműködik és adatot szolgáltat a külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatok során,
q) közreműködik a funkcionális feladatokkal kapcsolatos jelentések összeállításában,
r) ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.

9.6. Pénzügyi Főosztály

32. §  A Pénzügyi Főosztály funkcionális feladatai körében
a) az  operatív programok pénzügyi végrehajtásával összefüggésben szabályozási feladatokat lát el, pénzügyi 

eljárásrendeket dolgoz ki;
b) ellátja az  operatív programhoz kapcsolódó pénzügyi tervezési, lebonyolítási és pénzügyi nyomonkövetési 

feladatokat, ennek keretében
ba) elkészíti az operatív programok éves és többéves kötelezettségvállalási és kifizetési tervét,
bb) éves kötelezettségvállalási és kifizetési munkatervet készít,
bc) nyomon követi és nyilvántartja az  operatív programok forrásaira rendelkezésre álló kereteit, 

a kötelezettségvállalásokat, valamint a kifizetéseket;
c) az  operatív programok megvalósítása érdekében igénybe vett nemzetközi hitelekkel kapcsolatosan adatot 

szolgáltat, éves és egyéb pénzügyi jelentéseket készít elő;
d) gondoskodik az éves pénzügyi beszámolók elkészítéséről;
e) ellátja az RSZTOP Technikai segítségnyújtás intézkedéseihez, a KÖFOP Technikai segítségnyújtás intézkedéseihez 

és a hazai működési forrásokhoz kapcsolódó pénzügyi koordinációs, tervezési és ellenőrzési feladatokat;
f ) az operatív programok végrehajtásával kapcsolatban

fa) megvizsgálja a felhívások pénzügyi szempontú megfelelőségét,
fb) javaslatot tesz a felhívások vonatkozásában az elszámolható költségekre,
fc) gondoskodik a felhívásokra vonatkozó döntési javaslatok pénzügyi ellenjegyzésről,
fd) ellátja a  forráslehívással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a  támogatások kifizetéséről és 

szabályszerű felhasználásáról,
fe) ellátja az operatív programok zárásához kapcsolódó valamennyi pénzügyi feladatot,
ff) gondoskodik az  európai uniós programok finanszírozásához, követeléskezeléséhez kapcsolódó 

feladatok ellátásáról,
fg) gondoskodik a  pénzügyi tranzakciók, a  bankszámlaforgalom nyilvántartásáról, rendezéséről, 

a bankszámlakivonatok kezeléséről,
fh) részt vesz a pályázati folyamatok egységességének érdekében szabályozó dokumentumok, eljárások, 

sablonok előkészítésében pénzügyi területen;
g) közreműködik a programvégrehajtáshoz kapcsolódó információs rendszer fejlesztésének kezdeményezésében, 

a fejlesztések véleményezésében;
h) együttműködik az Igazoló Hatósággal a költségnyilatkozat előkészítésében;
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i) együttműködik és adatot szolgáltat a külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatok során;
j) részt vesz az államtitkárság feladataihoz kapcsolódó beszerzések pénzügyi előkészítésében;
k) közreműködik az  abszorpció növelésére irányuló intézkedések és programzáráshoz kapcsolódó feladatok 

meghatározásában és végrehajtásában;
l) együttműködik az operatív programok pénzügyi végrehajtásának és zárásának szabályozásában;
m) részt vesz az operatív programok megvalósításával összefüggő előterjesztések elkészítésében;
n) felel a  Monitoring Bizottság részére kiküldendő háttéranyagok, jelentések pénzügyi vonatkozású részeinek 

összeállításáért;
o) felel az operatív programokra vonatkozó éves és záró jelentés pénzügyi vonatkozású részeinek elkészítéséért;
p) ellátja a HEFOP-hoz és az EQUAL-hoz kapcsolódó követelések kezelésének, rendezésének feladatait;
q) részt vesz a miniszter aktuális feladat- és hatáskörébe tartozó operatív programok éves fejlesztési keretének, 

valamint az operatív programok módosítására vonatkozó javaslatok pénzügyi szempontú elkészítésében;
r) pénzügyi szempontú minőségbiztosítást végez a  pályázatok kiírásával és végrehajtásával kapcsolatos 

ügyekben;
s) ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.

9.7. EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya

33. §  Az EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya
a) ellátja a szabálytalanságkezeléssel összefüggő feladatokat,
b) ellátja a pályázatkezeléssel összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatokat,
c) ellátja a  kifogáskezeléssel összefüggő feladatokat, önrevízió feltételeinek fennállása esetén döntést hoz 

a hatáskörébe tartozó ügyekben,
d) az  EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által rá delegált hatáskörben dönt 

a szabálytalanság- és kifogáskezelési ügyekben,
e) ellátja a pályázatkezeléssel, támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos, valamint általános jogi feladatokat,
f ) ellátja a pályázatkezeléssel, támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos közbeszerzésjogi szempontú ellenőrzési 

feladatokat,
g) jogi szempontú minőségbiztosítást végez a felhívások kiírásával és végrehajtásával kapcsolatos ügyekben,
h) közreműködik jelentések összeállításában,
i) koordinálja az  államtitkárság feladataihoz kapcsolódó beszerzések előkészítését, és nyomon követi azok 

teljesülését,
j) megvizsgálja az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódóan a jogszabályi 

környezet megfelelőségét, a  hatékony és szabályszerű végrehajtás érdekében javaslatot tesz az  egyes 
jogszabályok módosítására,

k) részt vesz az operatív programok megvalósításával összefüggő előterjesztések elkészítésében,
l) ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.

9.8. Infrastruktúra és Allokációs Főosztály

34. §  Az Infrastruktúra és Allokációs Főosztály funkcionális feladatai körében
a) elvégzi a pályázók, kedvezményezettek tájékoztatását, az ügyfél-reklamációk kezelését,
b) ellátja a projektek kommunikációs tevékenységének szakmai ellenőrzését,
c) gondoskodik a telefonos és személyes ügyfélszolgálat üzemeltetéséről,
d) közreműködik a programvégrehajtáshoz kapcsolódó információs rendszer fejlesztésének kezdeményezésében, 

a fejlesztések véleményezésében,
e) ellátja a pályázati és pályázói infrastruktúra feltételek biztosításához kötődő szervezeti feladatokat,
f ) ellátja a bejövő és kimenő dokumentumok kezeléséhez kötődő feladatokat,
g) felügyeli az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság humán kapacitását, és javaslatot 

tesz a szervezeti egységek között kapacitások allokációjára az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes 
államtitkárnak,

h) ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.
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9.9. Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály

35. §  A Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály feladatai körében
1. koordinálja és részt vesz az Európai Bizottság érintett főigazgatóságaival az operatív programok vonatkozásában 

folytatott egyeztetéseken; közreműködik és koordinálja az egyeztetések háttéranyagainak elkészítését,
2. ellátja a  Monitoring Bizottság titkársági feladatait, koordinálja a  Monitoring Bizottság részére kiküldendő 

háttéranyagok és jelentések elkészítését,
3. ellátja a külső ellenőrzési feladatok koordinációját, valamint adminisztrációját és nyomon követését,
4. együttműködik a belső és közigazgatási egyeztetések keretében érkezett előterjesztések véleményezésében,
5. együttműködik az FKB üléseire a minisztérium szervezeti egységei által előkészített, európai uniós fejlesztési 

forrásokkal kapcsolatos és fejlesztéspolitikai tárgyú előterjesztések, jelentések benyújtásával és az üléseken 
tárgyalandó előterjesztések minisztériumon belüli egyeztetésével összefüggő feladatokban,

6. részt vesz az  operatív programokra vonatkozó értékelési tervek összeállításában és az  értékelések 
lefolytatásában,

7. részt vesz az éves fejlesztési keretről szóló előterjesztések, illetve a kapcsolódó dokumentumok elkészítésében, 
és gondoskodik annak felterjesztéséről az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár részére,

8. részt vesz az érintett államtitkárságokkal folytatott egyeztetéseken, melyek a szakmai koncepciók tervezetéről, 
az éves fejlesztési keret tartalmáról és annak módosításáról szólnak,

9. részt vesz az operatív program módosítási javaslatok összegzésében, módosítási javaslatok megfogalmazásában, 
valamint az operatív program módosításáról szóló előterjesztés elkészítésében az EU Tervezési Koordinációs 
Főosztály irányítása mellett, és gondoskodik annak felterjesztéséről az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős 
helyettes államtitkár részére,

10. koordinálja a HEFOP és az EQUAL fenntartásával és ellenőrzésével összefüggő szakmai feladatokat,
11. felel a programzáráshoz kapcsolódó feladatok meghatározásáért és végrehajtásának nyomon követéséért,
12. részt vesz az operatív programok pénzügyi végrehajtásának és zárásának szabályozásában,
13. koordinálja az abszorpció növelésére irányuló intézkedések végrehajtását,
14. koordinálja a projektfelügyeleti rendszer működtetését a határidőre nem teljesítő projektek esetén,
15. koordinálja az operatív programok éves és záró jelentéseinek elkészítését,
16. módszertani szempontú minőségbiztosítást végez a  pályázatok kiírásával és végrehajtásával kapcsolatos 

ügyekben a Módszertani és Szabályozási Főosztállyal együttműködésben,
17. ellátja az  RSZTOP, Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

technikai segítségnyújtás intézkedéseihez és a  KÖFOP technikai segítségnyújtás intézkedés forrásaihoz 
kapcsolódó koordinációs és ellenőrzési feladatokat, valamint a Végrehajtás Operatív Programhoz kapcsolódó 
kedvezményezetti feladatokat,

18. részt vesz az  európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódó informatikai 
rendszereket érintő fejlesztések véleményezésében, valamint javaslatot tehet adat- és információtartalmának 
meghatározására, adatjavításokra, fejlesztésekre a Módszertani és Szabályozási Főosztály felé,

19. javaslatot tehet a Módszertani és Szabályozási Főosztály részére a végrehajtási folyamatok optimalizálására,
20. koordinálja a  pályázati folyamatok egységességének érdekében szabályozó dokumentumok, eljárások, 

sablonok elkészítését, módosítását, valamint a  program- és projekt-végrehajtási eljárás során használandó 
dokumentumok egységes tartalmi és formai követelményeinek meghatározását,

21. a Módszertani és Szabályozási Főosztállyal egyetértésben közreműködik az  egyes operatív programok 
keretében finanszírozott fejlesztések hatékonyságának javítását célzó módszertani iránymutatások 
elkészítésében,

22. szakmai támogatást és a végrehajtást elősegítő iránymutatást nyújt, valamint állásfoglalást ad ki a feladatok 
hatékony, operatív program szinten egységes ellátása érdekében,

23. koordinálja a  Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztály, a  Beruházás-végrehajtási Főosztály és 
az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztály munkatervének és szakmai jelentéseinek elkészítését,

24. információkat, jelentéseket és adatokat kérhet be, egyeztetéseket kezdeményezhet az  EU fejlesztések 
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályoktól,

25. módszertani iránymutatást ad a nagyprojektek megvalósításával és nyomon követésével összefüggő szakmai 
feladatokhoz,
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26. ellenőrzi a  Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztály, a  Beruházás-végrehajtási Főosztály és 
az Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztály által elvégzett szakmai tevékenységeket,

27. együttműködik és adatot szolgáltat a külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatok során,
28. ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.

10. A fejlesztéspolitikai előterjesztések benyújtásának rendje

36. §  Az EMMI SZMSZ 1. melléklet 159–161. §-ában, valamint 162. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni 
a fejlesztéspolitikai előterjesztéseknek az FKB mint kormányzati döntéshozatalt előkészítő testület, illetve a Stratégiai 
Kabinet vagy a Kormány általi megtárgyalása céljából a Miniszterelnökség részére történő benyújtásakor.

37. §  A Stratégiai Kabinet vagy a  Kormány általi megtárgyalás céljából az  előterjesztéseket – a  minősített anyagok 
kivételével – az  EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője felsővezetői 
jóváhagyást követően a  Stratégiai Kabinet vagy a  Kormány ülését megelőző 2. munkanapon munkaidő végéig 
elektronikus úton megküldi a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Testületek Titkársági Főosztályának.

38. §  A minisztériumi saját és a  minisztériumot érintő előterjesztéseihez az  írásbeli miniszteri felkészítőt – a  végleges 
fejlesztéspolitikai napirend alapul vételével – az  EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári 
Titkárság vezetője küldi meg a  Koordinációs Főosztály részére a  Stratégiai Kabinetülés vagy a  Kormányülés 
időpontjához igazodva.
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1. függelék26

1. függelék

1. Az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti
egységek

1.1. Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet

1.1.1. Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság

1.2.2. Adatvagyon Publikációs Osztály

1.2.1. Rendszerfejlesztési és Koordinációs Osztály

1.2. Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály

1.2.3. Adatvagyon Fejlesztési és Karbantartási Osztály

2.2. EU Tervezési Koordinációs Főosztály

2. Az EU fejlesztések koordinációjáért és
stratégiákért felelős helyettes államtitkár
irányítása alá tartozó szervezeti egységek

3.2.1. Adatszolgáltatási és Minőségellenőrzési
Osztály

3.2. Társadalomfejlesztési Végrehajtási
Főosztály

3. Az EU végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek

3.2.2. Szociális és Felzárkózási Fejlesztések
Osztálya

3.2.3. Társadalmi együttműködés és RSZTOP
Fejlesztések Osztálya

3.2.4. Családi, Ifjúságügyi és Egészségügyi
Fejlesztések Osztálya

3.5.3. Oktatási Osztály

3.5.2. Végrehajtás-eljárásrendi Osztály

3.5.1. Végrehajtás-módszertani és Helpdesk
Osztály

3.5. Módszertani és Szabályozási Főosztály

3.2.5. Monitoring és Nyomonkövetési Osztály

3.6. Pénzügyi Főosztály
2.4. Partnerségi Együttműködési Főosztály

2.6. Programelemzési Főosztály

2.3.2. Fejlesztés-támogatási Osztály

2.3.1. Fejlesztés-módszertani Osztály

3.3.1. Adatszolgáltatási és Minőségellenőrzési
Osztály

3.3. Beruházás-végrehajtási Főosztály

3.3.2. Egészségügyi Infrastrukturális
Fejlesztések Osztálya

3.3.3. Társadalmi együttműködés, Kulturális, Köznevelési
és Felsőoktatási Infrastrukturális Beruházások Osztálya

3.3.5. Monitoring és Nyomonkövetési Osztály

3.4. Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztály

3.4.2. Köznevelési Fejlesztések Osztálya

3.4.1. Adatszolgáltatási és Minőségellenőrzési
Osztály

3.4.3. Felsőoktatási és Kulturális Fejlesztések
Osztálya

3.4.4. Humán Fejlesztések és Pénzügyi Eszköz
Fejlesztések Osztálya

3.6.4. Kifizetési Osztály

3.6.3. Pénzügyi Tervezési Osztály

3.6.2. Követeléskezelési Osztály

3.6.1. Kontrolling Osztály

3.7. EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési,
Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya

3.7.3. Jogi és Közbeszerzés Ellenőrzési
Osztály

3.7.2. Kifogáskezelési Osztály

3.7.1. Helyszíni Ellenőrzési Osztály

3.7.4. Szabálytalanságkezelési Osztály

2.2.1. EU Tervezési Osztály

2.2.2. EU Koordinációs Osztály

   2.4.1. Területi Programok Osztály

2.6.2. Folyamatelemzési és -értékelési Osztály

2.6.1. Folyamatfejlesztési Osztály

2.4.2. Ágazati Programok Osztály

2.5. Intézménytámogatási Főosztály

2.7. Projektfejlesztési Főosztály

2.5.1. Kedvezményezetti Működésfelügyeleti
Osztály

2.7.2. Szinergikus Programok Osztálya

2.7.1. Kiemelt Programok Osztálya

2.5.2. Menedzsment Felügyeleti Osztály

3.1. EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkári Titkárság

2.1. EU Fejlesztések Koordinációjáért és
Stratégiákért Felelős Helyettes Államtitkári

Titkárság

2.3. Fejlesztés-módszertani Főosztály

3.8. Infrastruktúra és Allokációs Főosztály

3.8.1. Ügyfélszolgálati és Arculati Osztály

3.8.2. Pályázati és Pályázói Infrastruktúra
Osztály

3.9. Végrehajtási Koordinációt Ellátó
Főosztály

3.9.1. EU Kapcsolatok Osztály

3.9.2. Külső Ellenőrzések Osztály3.4.5. Monitoring és Nyomonkövetési Osztály

3.8.3. Humán Allokációs Osztály

3.8.4. Dokumentumkezelési Osztály

3.9.3. Végrehajtási Koordinációs Osztály

3.9.4. Zárás Koordinációs Osztály

3.3.4. Szociális és Felzárkózási Infrastrukturális
Beruházások Osztálya
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2. függelék

1. Az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek

1.1. Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet
1.1.1. Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság

1.2. Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály
1.2.1. Rendszerfejlesztési és Koordinációs Osztály
1.2.2. Adatvagyon Publikációs Osztály
1.2.3. Adatvagyon Fejlesztési és Karbantartási Osztály

2. Az EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek

2.1. EU Fejlesztések Koordinációjáért és Stratégiákért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
2.2. EU Tervezési Koordinációs Főosztály

2.2.1. EU Tervezési Osztály
2.2.2. EU Koordinációs Osztály

2.3. Fejlesztés-módszertani Főosztály
2.3.1. Fejlesztés-módszertani Osztály
2.3.2. Fejlesztés-támogatási Osztály

2.4. Partnerségi Együttműködési Főosztály
2.4.1. Területi Programok Osztály
2.4.2. Ágazati Programok Osztály

2.5. Intézménytámogatási Főosztály
2.5.1. Kedvezményezetti Működésfelügyeleti Osztály
2.5.2. Menedzsment Felügyeleti Osztály

2.6. Programelemzési Főosztály
2.6.1. Folyamatfejlesztési Osztály
2.6.2. Folyamatelemzési és -értékelési Osztály

2.7. Projektfejlesztési Főosztály
2.7.1. Kiemelt Programok Osztálya
2.7.2. Szinergikus Programok Osztálya

3. Az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó  
szervezeti egységek

3.1. EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
3.2. Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztály

3.2.1. Adatszolgáltatási és Minőségellenőrzési Osztály
3.2.2. Szociális és Felzárkózási Fejlesztések Osztálya
3.2.3. Társadalmi együttműködés és RSZTOP Fejlesztések Osztálya
3.2.4. Családi, Ifjúságügyi és Egészségügyi Fejlesztések Osztálya
3.2.5. Monitoring és Nyomonkövetési Osztály
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3.3. Beruházás-végrehajtási Főosztály
3.3.1. Adatszolgáltatási és Minőségellenőrzési Osztály
3.3.2. Egészségügyi Infrastrukturális Fejlesztések Osztálya
3.3.3. Társadalmi együttműködés, Kulturális, Köznevelési és Felsőoktatási Infrastrukturális Beruházások 

Osztálya
3.3.4. Szociális és Felzárkózási Infrastrukturális Beruházások Osztálya
3.3.5. Monitoring és Nyomonkövetési Osztály

3.4. Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztály
3.4.1. Adatszolgáltatási és Minőségellenőrzési Osztály
3.4.2. Köznevelési Fejlesztések Osztálya
3.4.3. Felsőoktatási és Kulturális Fejlesztések Osztálya
3.4.4. Humán Fejlesztések és Pénzügyi Eszköz Fejlesztések Osztálya
3.4.5. Monitoring és Nyomonkövetési Osztály

3.5. Módszertani és Szabályozási Főosztály
3.5.1. Végrehajtás-módszertani és Helpdesk Osztály
3.5.2. Végrehajtás-eljárásrendi Osztály
3.5.3. Oktatási Osztály

3.6. Pénzügyi Főosztály
3.6.1. Kontrolling Osztály
3.6.2. Követeléskezelési Osztály
3.6.3. Pénzügyi Tervezési Osztály
3.6.4. Kifizetési Osztály

3.7. EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya
3.7.1. Helyszíni Ellenőrzési Osztály
3.7.2. Kifogáskezelési Osztály
3.7.3. Jogi és Közbeszerzés Ellenőrzési Osztály
3.7.4. Szabálytalanságkezelési Osztály

3.8. Infrastruktúra és Allokációs Főosztály
3.8.1. Ügyfélszolgálati és Arculati Osztály
3.8.2. Pályázati és Pályázói Infrastruktúra Osztály
3.8.3. Humán Allokációs Osztály
3.8.4. Dokumentumkezelési Osztály

3.9. Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály
3.9.1. EU Kapcsolatok Osztály
3.9.2. Külső Ellenőrzések Osztály
3.9.3. Végrehajtási Koordinációs Osztály
3.9.4. Zárás Koordinációs Osztály
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A földművelésügyi miniszter 10/2016. (X. 14.) FM utasítása  
a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás 
módosításáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 
(4)  bekezdés c)  pontjára – a  miniszterelnök és a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás Mellékletét 
(a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint módosítom.

2. §  Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

Jóváhagyom:

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet a 10/2016. (X. 14.) FM utasításhoz

1. §  A Szabályzat 27. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az állami földekért felelős államtitkár)
„i) felel a vadgazdálkodási tájegységi rendszer működtetéséért.”

2. §  A Szabályzat 65. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(Az állami földekért felelős helyettes államtitkár felelős)
„i) a vadgazdálkodási tájegységi rendszer működtetéséért.”

3. §  A Szabályzat 66. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Az állami földekért felelős helyettes államtitkár irányítja)
„d) a Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály”
(vezetőjének tevékenységét.)

4. §  A Szabályzat 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„68.  § Az  állami földekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az  Erdészeti és Vadgazdálkodási 
Főosztály vezetője, annak akadályoztatása esetén a  Földvagyon-gazdálkodási Főosztály vezetője, annak 
akadályoztatása esetén a  Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály vezetője, annak akadályoztatása esetén 
a Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály vezetője helyettesíti.”
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5. §  A Szabályzat 74. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  önálló eljárásra feljogosított kormánytisztviselőt akadályoztatása esetén az  önálló szervezeti egység 
ügyrendjében meghatározottak szerint az  önálló szervezeti egység vezetője által kijelölt kormánytisztviselő 
helyettesíti.”

6. §  A Szabályzat 2. függeléke a következő 7.1.5. ponttal egészül ki:
„7.1.5. Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály
1. A Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) felelős a vadászati jogszabályokban meghatározott, a hosszú távú tájegységi vadgazdálkodási tervben rögzített 
és a vadászati igazgatás által ellenőrzött szakszerű, tartamos (fenntartható) vadgazdálkodás érvényesítéséért;
b) felelős a vadászatra jogosult által elkészített vadászterületre vonatkozó éves vadgazdálkodási terv kidolgozásához 
szükséges szakmai segítség nyújtásáért;
c) felelős a  vadgazdálkodási üzemtervek időszakos felülvizsgálata során a  vadászati hatóságnak módosítási 
szakvélemény adásáért;
d) felelős a  fenntartható vadgazdálkodás biztosításának érdekében a  kötelező hivatásos vadászi létszám, illetve 
alkalmazási körülményeinek ellenőrzéséért, valamint ezzel kapcsolatban az elsőfokú vadászati hatósággal történő 
kapcsolattartásért;
e) felelős a vadkárral és vad-gépjármű ütközéssel kapcsolatos szakmai problémák kezeléséért;
f ) felelős a vadkár érzékeny területek csökkentési javaslatainak kidolgozásáért;
g) felelős a  tájegységek szintjén legalább negyedévenkénti egyeztetés tartásáért az  ágazati szereplőkkel, különös 
tekintettel a tájegység illetékességi területéhez tartozó elsőfokú vadászati hatósággal, az OMVK területileg illetékes 
szervével, valamint a vadászatra jogosultakkal;
h) felelős a vadászatra jogosultak fenntartható vadgazdálkodási gyakorlatának fejlesztéséért;
i) felelős a vadászatra jogosultak számára teljes körű (különösen a vadkár problémák kezelésével, a vadgazdálkodási 
tervezésével és az élőhelyfejlesztéssel kapcsolatos) szaktanácsadási feladatok ellátásáért;
j) együttműködik a természetvédelem vadgazdálkodást érintő kérdéseiben – különösen a nemzeti park igazgatóságok 
vadgazdálkodással kapcsolatos feladataiban – a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztállyal;
k) közreműködik a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó jogszabályok előkészítésében;
l) közreműködik a vadászvizsga rendjének és tananyagának előkészítésében;
m) közreműködik a  vadgazdálkodási tájegység vadállomány-szabályozási kvótáinak meghatározásában, annak 
végrehajtatásában;
n) közreműködik a  nemzeti park igazgatóságok vadászati jogosultsága alatt álló vadászterületeken folytatott 
vadgazdálkodási feladatok felügyeletében;
o) közreműködik a  tájegységek szintjén beérkező visszajelzések alapján a  tájegységi vadgazdálkodási tervek 
kidolgozásában;
p) javaslatot tesz a tájegységek szintjén a vadászható állatfajok hasznosítására;
q) javaslatot tesz a tájegységeken belül vadászati tilalmi intézkedésekre, vadászati kíméleti terület létrehozására.
2. A Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály koordinációs feladatai körében:
a) felelős a kényszerhasznosítás kezdeményezéséért;
b) felelős a  hatósági vadászat végrehajtásáért, kijelöli a  szükséges szakszemélyzetet, a  rendőrhatósági biztosítást 
előkészíti;
c) felelős a zárttéri vadtartás ellenőrzésében való közreműködésért;
d) felelős a kötelező vadászvizsga tanfolyami felkészítés ellenőrzéséért;
e) részt vesz az OMVK területileg illetékes szervei által szervezett vadászvizsga bizottság munkájában;
f ) felelős az ágazatot érintő témák vonatkozásában a vadászatra jogosultak tájékoztatásában;
g) közreműködik az ágazati kutatás, szakoktatás, az e területen működő intézmények tevékenységének segítésében, 
fejlesztési irányelveinek kidolgozásában;
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h) közreműködik a NAIK vadászati kutatással foglalkozó szervezeti egységei szakmai feladatainak kijelölésében;
i) közreműködik a  nemzeti parki vadászterületek vadgazdálkodási terveinek előkészítésben, jóváhagyás előtt 
felülvizsgálja az éves hasznosítási terveiket;
j) együttműködik a  NÉBIH-hel, a  nemzeti park igazgatóságokkal, a  NAIK-kal, az  FM Dunántúli Agrár-szakképző 
Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal, az FM Kelet-magyarországi 
Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal, az  FM Közép-magyarországi 
Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiummal, a  Baross László 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal, a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal, 
a  Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiummal, a  Bedő Albert Erdészeti 
Szakképző Iskola és Kollégiummal, a  Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégiummal, a  Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskolával, a  Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégiummal és a  Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal 
kapcsolatos szakmai döntések előkészítésében;
k) részt vesz a vadászatot, vadgazdálkodást érintő tevékenységek szakmai véleményezésében;
l) részt vesz a környezet- és természetvédelem vadászattal összefüggő tevékenységének összehangolásában, a védett 
természeti területek kialakításával kapcsolatos vadgazdálkodási szakmai feladatainak kialakításában;
m) a vadászati hatósággal legalább negyedévente konzultációt szervez.
3. A Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében:
a) felel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 
90. § (3a) bekezdése szerinti miniszteri feladatok ellátásáért;
b) kiadmányozza a Vtv. szerint a tájegységi fővadász feladatkörébe tartozó ügyekben keletkező iratokat.
4. A Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály egyéb feladatai körében:
a) felelős az ismétlődő, szakszerűtlen elejtések felméréséért, visszacsatolást nyújt a vadászatra jogosultnak;
b) felelős a  szakszerű vadgazdálkodás, valamint a  hatékony állományhasznosítás elérésében, ezáltal az  ágazati 
mérleget pozitív irányba tereli;
c) felelős a hivatásos vadászok szakmai tájékoztatásában, továbbképzésében való közreműködésért;
d) felelős a  vadászatra jogosultak és a  gazdálkodók időszakos szakmai tájékoztatásában, továbbképzésében való 
közreműködésért;
e) felelős az önkormányzatokkal, földtulajdonosi közösségekkel való szakmai kapcsolattartásért;
f ) közreműködik a Területi Vadgazdálkodási Tanácsok munkájában.”

7. § (1) A Szabályzat 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.
 (2) A Szabályzat 3. függeléke a 2. függelék szerint módosul.

8. § (1) A Szabályzat 2. függelék 7.1.3. pont 2. alpontjának q) pontjában a „hosszú távú vadászati körzettervekben” szövegrész 
helyébe a „vadgazdálkodási tájegységi tervekben” szöveg lép.

 (2) A Szabályzat 2. függelék 7.1.3. pont 2. alpontjának u) pontjában a „körzeti” szövegrész helyébe a „tájegységi” szöveg 
lép.

 (3) A  Szabályzat 2. függelék 7.1.3.  pont 3.  alpontjának c)  pontjában a  „körzetenkénti” szövegrész helyébe 
a „tájegységenkénti” szöveg lép.
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1. függelék a 10/2016. (X. 14.) FM utasításhoz

„1. függelék az FM Szervezeti és Működési Szabályzatához

”
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2. függelék a 10/2016. (X. 14.) FM utasításhoz

A Szabályzat 3. függelék „7.1. Állami földekért felelős helyettes államtitkár” sora a következő 7.1.5–7.1.5.5. sorokkal 
egészül ki:

(7.1. Állami földekért 
felelős helyettes 
államtitkár)

„7.1.5. Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály
7.1.5.1. Tiszántúli Vadgazdálkodási Táji Osztály
7.1.5.2. Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táji Osztály
7.1.5.3. Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táji Osztály
7.1.5.4. Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táji Osztály
7.1.5.5. Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táji Osztály”

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2016. (X. 14.) NFM utasítása  
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 
(4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás 
(a továbbiakban: NFM utasítás) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

Jóváhagyom:

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

Jóváhagyom:

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 21/2016. (X. 14.) NFM utasításhoz

1. §  Az NFM utasítás 1. melléklet 36. §-a a következő l)–n) ponttal egészül ki:
(A minisztériumban)
„l) közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár,
m) pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár és
n) közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár”
(működik.)

2. § (1) Az NFM utasítás 1. melléklet 68. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár ellátja)
„b) – az 5/A. függelék szerinti gazdasági társaságok kivételével – a vagyonpolitikai kérdésekkel,
c) – az 5/A. függelék szerinti gazdasági társaságok kivételével – a miniszter tulajdonosi joggyakorlásával,
d) – az  5/A. függelék szerinti gazdasági társaságok kivételével – az  éves költségvetés vagyongazdálkodással, 
a vagyonkezelő szervezetekkel, illetve azok portfóliójába tartozó társaságokkal,”
(kapcsolatos minisztériumi állami vezetői feladatokat.)

 (2) Az NFM utasítás 1. melléklet 68. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatainak 
ellátása során a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos tevékenységét és 
a  feladatkörébe tartozó szakterületek működését érintő szabályozási javaslatok előkészítése során a  postaügyért 
és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos véleményét beszerezve jár el.”

3. §  Az NFM utasítás 1. melléklete a következő 24/A–24/C. alcímmel és 70/A–70/G. §-sal egészül ki:
„24/A. A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár
70/A. § (1) A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár
a) ellátja a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer megszervezésével kapcsolatos feladatokat,
b) gondoskodik az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
ENKSZ Zrt.) és a  KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
KAF  Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, ideértve az  ENKSZ Zrt.-re és 
a KAF Zrt.-re vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat is, így különösen
ba) az  ENKSZ Zrt. és a  KAF Zrt. állami tulajdonú részesedései feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, valamint 
szabályozott piacra bevezetett és nem bevezetett kibocsátók által kibocsátott pénzügyi eszközök, így különösen 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagyonkezeléséről,
bb) az  ENKSZ Zrt., a  KAF Zrt. és vagyonelemeik tekintetében a  Kormány vagyongazdálkodási politikájának 
előkészítéséről és végrehajtásáról,
bc) az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. gazdálkodásának, kiemelt szerződéseinek irányításáról és ellenőrzéséről,
bd) az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt., valamint a feladatkörébe utalt további intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, 
átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntések előkészítéséről,
be) az ENKSZ Zrt., a KAF Zrt. és vagyonelemeik tekintetében, az egyes vagyonelemek rendeltetésének megváltoztatása, 
feleslegessé váló vagyonelemek értékesítése, új vagyonelemek megszerzése tekintetében szükséges döntések 
előkészítéséről és végrehajtásáról,
bf ) az ENKSZ Zrt.-nél és a KAF Zrt.-nél az üzemeltetési, működtetési, fejlesztési és informatikai feladatok ellátásának, 
valamint a  hozzájuk tartozó létesítményekkel (ingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok 
koordinálásáról,
c) gondoskodik a  Portfóliógazdálkodási Főosztály feladatkörébe utalt egyéb gazdasági társaságok működésével 
kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói feladatok ellátásáról.
(2) A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) a Közműszolgáltatási Főosztály, valamint
b) a Portfóliógazdálkodási Főosztály
vezetőjének tevékenységét.
(3) A  közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár tevékenységét a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítja.
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70/B.  § (1) A  közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár és a  pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes 
államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A  közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár irányítja az  (1)  bekezdés szerinti titkárság vezetőjének 
tevékenységét.
70/C. § A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Közműszolgáltatási 
Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a  Portfóliógazdálkodási Főosztály vezetője 
helyettesíti. A  közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a  tisztség betöltetlensége esetén 
a Közműszolgáltatási Főosztály vezetője látja el.

24/B. A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár
70/D. § (1) A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár
a) gondoskodik a  takarékszövetkezeti integráció továbbfejlesztésével kapcsolatos stratégiák kidolgozásáról és 
végrehajtásának koordinálásáról,
b) ellátja az agrár- és zöldbank, a vidék bankja hálózat kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
c) a gondoskodik – a 70/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eltéréssel – az MFB Magyar Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.), valamint az  MFB Zrt.-n keresztül az  MFB Zrt. 
közvetlen vagy közvetett tulajdonába és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok (a továbbiakban együtt: 
MFB-csoport), továbbá a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Posta Zrt.) 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, ideértve az  MFB Zrt.-re és a  Magyar 
Posta Zrt.-re vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat is, így különösen
ca) az  MFB-csoport és a  Magyar Posta Zrt. állami tulajdonú részesedései feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, 
valamint szabályozott piacra bevezetett és nem bevezetett kibocsátók által kibocsátott pénzügyi eszközök, így 
különösen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagyonkezeléséről,
cb) az MFB-csoport, a Magyar Posta Zrt. és vagyonelemeik tekintetében a Kormány vagyongazdálkodási politikájának 
előkészítéséről és végrehajtásáról,
cc) az MFB-csoport és a Magyar Posta Zrt. gazdálkodásának, kiemelt szerződéseinek irányításáról és ellenőrzéséről,
cd) az MFB-csoport és a Magyar Posta Zrt., valamint a feladatkörébe utalt további intézmények és egyéb szervezetek 
létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntések előkészítéséről,
ce) az MFB-csoport és a Magyar Posta Zrt. és vagyonelemeik tekintetében, az egyes vagyonelemek rendeltetésének 
megváltoztatása, feleslegessé váló vagyonelemek értékesítése, új vagyonelemek megszerzése tekintetében 
szükséges döntések előkészítéséről és végrehajtásáról,
cf ) az MFB-csoport és a Magyar Posta Zrt. üzemeltetési, működtetési, fejlesztési és informatikai feladatok ellátásának, 
valamint a  hozzájuk tartozó létesítményekkel (ingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok 
koordinálásáról,
d) közreműködik a nemzeti mobilfizetési rendszerrel kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítésében.
(2) A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) a Fejlesztési Banki Főosztály, valamint
b) a Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály
vezetőjének tevékenységét.
(3) A  pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár tevékenységét a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítja.
70/E. § A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Fejlesztési 
Banki Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a  Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi 
Szolgáltatásstratégiai Főosztály vezetője helyettesíti. A  pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár 
helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Fejlesztési Banki Főosztály vezetője látja el.

24/C. A  közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes 
államtitkár
70/F. § (1) A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár
a) gondoskodik a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszerre, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokra és a postai ágazatra 
vonatkozó szakpolitikák, stratégiák és egyedi kormánydöntések előkészítéséről és végrehajtások felügyeletéről,
b) ellátja a  nemzeti közmű-szolgáltatási, nemzeti pénzügyi szolgáltatási és postai ágazatok működésével és 
fejlesztésével kapcsolatos szabályozási feladatokat,
c) ellátja az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek általános kereteinek kialakításával, valamint 
az egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének megtérítésével kapcsolatos feladatokat,
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d) gondoskodik az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés megkötésével, módosításával és megszüntetésével, 
valamint az abban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
e) gondoskodik az  MFB Zrt., a  Magyar Posta Zrt., az  ENKSZ Zrt. és a  KAF Zrt. tevékenységét érintő nemzetközi 
megállapodások előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
f ) ellátja a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos által irányított helyettes 
államtitkárok és önálló szervezeti egységek minisztériumi működésével kapcsolatos koordinációs feladatokat.
(2) A  közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár 
az  (1)  bekezdésben meghatározott – a  nemzeti vagyonra vonatkozó szabályozással kapcsolatos feladatait – 
a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár véleményét beszerezve látja el.
(3) A  közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár 
irányítja
a) a Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály, valamint
b) az Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály
vezetőjének tevékenységét.
(4) A  közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár 
tevékenységét a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítja.
70/G. § A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkárt 
akadályoztatása vagy távolléte esetén a Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály vezetője; 
együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az  Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály 
vezetője helyettesíti. A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes 
államtitkár helyettesítését a  tisztség betöltetlensége esetén a  Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és 
Koordinációs Főosztály vezetője látja el.”

4. §  Az NFM utasítás 1. melléklete a következő 72/A. §-sal egészül ki:
„72/A. § Az állami vezető titkárságára a 72. §-ban meghatározott rendelkezéseket a postaügyért és a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős kormánybiztos titkárságára is alkalmazni kell.”

5. §  Az NFM utasítás 2. függeléke a következő 4.8. ponttal egészül ki:
„4.8. A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos által irányított szervezeti 
egységek
4.8.0.1. Postaügyért és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosi Titkárság
A Postaügyért és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosi Titkárság a postaügyért és a nemzeti 
pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja 
a 72. §-ban meghatározott feladatokat, továbbá a közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs 
ügyeiért felelős helyettes államtitkár, a Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály, valamint 
az Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály titkársági feladatait.

4.8.1. A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek
4.8.1.0. Közműszolgáltatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
A Közműszolgáltatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár 
irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely a közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár és a pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár vonatkozásában ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat, valamint 
a Közműszolgáltatási Főosztály, a Portfóliógazdálkodási Főosztály, a Fejlesztési Banki Főosztály, valamint a Postaügyi 
és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály titkársági feladatait.

4.8.1.1. Közműszolgáltatási Főosztály
A Főosztály feladatai:
Funkcionális feladatai körében:
1. figyelemmel kíséri az  ENKSZ Zrt. és a  KAF Zrt. működését gazdálkodásának célszerűsége, jövedelmezősége és 
szakszerűsége tekintetében,
2. feladat- és hatáskörében az éves ütemterv alapján számviteli és kontrolling ellenőrzést végez,
3. a  minisztériumon belüli és kívüli adat- és információigények kielégítése érdekében adatgyűjtést végez 
a  feladatkörébe tartozó vagyonpolitikai kérdéseket érintő kormányzati döntések, állásfoglalások és jogszabályok 
előkészítése érdekében.
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4.8.1.2. Portfóliógazdálkodási Főosztály
A Főosztály feladatai:
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében:
1. előkészíti, koordinálja az  ENKSZ Zrt.-vel és a  KAF Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó 
döntéseket,
2. döntésre előkészíti, valamint ellátja a  feladatkörébe tartozó társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos állami 
tulajdonosi joggyakorlói és egyéb feladatokat,
3. javaslatot tesz és előkészíti a  Fejlesztési Banki Főosztály számára a  Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, az  MMBF Földgáztároló  Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  NÚSZ Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
a  NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság működését érintő, tulajdonosi 
joggyakorlás körébe tartozó döntések tervezetét.

4.8.2. A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek
4.8.2.1. Fejlesztési Banki Főosztály
A Főosztály feladatai:
a) Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében:
1. előkészíti, koordinálja – a 4.8.1.2. cím 3. pontjában foglalt esetekben a Portfóliógazdálkodási Főosztály javaslatára – 
az MFB Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntéseket,
2. döntésre előkészíti, valamint ellátja a  feladatkörébe tartozó társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos állami 
tulajdonosi joggyakorlói és egyéb feladatokat.
b) Egyéb feladatai körében:
1. figyelemmel kíséri az MFB Zrt. működését, különösen az MFB Zrt. gazdálkodásának célszerűsége, jövedelmezősége 
és szakszerűsége tekintetében, továbbá a kiemelt gazdasági társaságok esetében,
2. véleményezi a feladatkörébe tartozó társaságok által végzett közszolgáltatások működési (pénzügyi, gazdálkodási) 
feltételrendszerének kialakítását,
3. koordinálja és végrehajtja az MFB-csoport adataira és információira irányuló adatkéréseket,
4. összesíti és értékeli az MFB-csoport gazdasági adatait,
5. az adat- és információigények kielégítése érdekében folyamatosan nyomon követi az MFB-csoport gazdálkodását, 
továbbá adatgyűjtést végez az állami vagyonnal kapcsolatos vagyonpolitikai kérdéseket érintő kormányzati döntések, 
állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében,
6. feladat- és hatáskörében az éves ütemterv alapján számviteli és kontrolling ellenőrzést végez.

4.8.2.2. Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály
A Főosztály feladatai:
a) Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében:
1. előkészíti, koordinálja a Magyar Posta Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntéseket,
2. döntésre előkészíti, valamint ellátja a  feladatkörébe tartozó társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos állami 
tulajdonosi joggyakorlói és egyéb feladatokat.
b) Egyéb feladatai körében:
1. figyelemmel kíséri a  Magyar Posta Zrt. működését gazdálkodásának célszerűsége, jövedelmezősége és 
szakszerűsége tekintetében,
2. feladat- és hatáskörében az éves ütemterv alapján számviteli és kontrolling ellenőrzést végez,
3. előkészíti az  agrár- és zöldbank koncepció kialakításával, működtetésével és a  takarékszövetkezeti integráció 
továbbfejlesztésével kapcsolatos döntéseket.

4.8.3. A  közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes 
államtitkár által irányított szervezeti egységek
4.8.3.1. Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály
A Főosztály feladatai:
a) Kodifikációs feladatai körében:
1. előkészíti az MFB-csoport tevékenységével, valamint a feladatkörébe tartozó egyéb vagyonelemekkel összefüggő 
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
2. előkészíti a postaügyre vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

https://www.fogaz.hu/
https://www.fogaz.hu/
http://mmbf.hu/
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3. közreműködik a  postapiachoz kapcsolódó ágazati szakmapolitika és a  korszerű szabályozói keretrendszer 
kialakításában, ezek folyamatos felülvizsgálatában,
4. közreműködik az  egyetemes postai szolgáltatási kötelezettségek általános kereteinek kidolgozásában, valamint 
az  egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének megtérítésével kapcsolatos jogi és szabályozási 
feladatokban,
5. közreműködik a feladatkörét érintő kormányzati döntések, állásfoglalások előkészítésében.
b) Koordinációs feladatai körében:
1. részt vesz az  MFB Zrt. Igazgatóságának ülésein a  részvényesi joggyakorló képviselőjeként, véleményezi 
az Igazgatóság üléseire benyújtásra kerülő előterjesztéseket,
2. véleményezi a főosztály feladatkörével összefüggő jogszabálytervezeteket, közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
3. jóváhagyásra előkészíti az MFB Zrt. által az állami tulajdonban lévő tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági 
társaságok, valamint a  kiemelt gazdasági társaságok részére nyújtandó tulajdonosi kölcsönök engedélyezését, 
valamint előkészíti szükség szerint a nyújtott kölcsönökkel kapcsolatos előterjesztéseket,
4. koordinálja az MFB Zrt. idegen devizában meghatározott, éven túli lejáratú forrásbevonásához az államháztartásért 
felelős miniszterrel szükséges egyeztetést,
5. jóváhagyásra előkészíti az  MFB Zrt. által állami tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a  kiemelt gazdasági 
társaságok részére nyújtandó támogatások, tőkeemelések engedélyezését,
6. előkészíti a postaügyhöz kapcsolódó szabályozást és az ehhez szükséges kormányzati döntéseket,
7. előkészíti a postapiachoz kapcsolódó ágazati szakmapolitikát, és gondoskodik a korszerű szabályozói keretrendszer 
kialakításáról és folyamatos felülvizsgálatáról,
8. felel az  egyetemes postai szolgáltatási kötelezettségek általános kereteinek kidolgozásáért, valamint előkészíti 
az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződéssel és az egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének 
megtérítésével kapcsolatos döntéseket,
9. gondoskodik a postai tárgyú nemzeti szabványok kialakításáról, valamint részt vesz a nemzetközi és európai uniós 
kötelezettségeken alapuló nemzeti szabványosításban,
10. tagot jelöl a Magyar Posta Témakijelölő Tanácsadó Bizottságba,
11. felel az  állam és az  egyetemes postai közszolgáltatási feladatokat ellátó egyetemes postai szolgáltató közötti 
közszolgáltatási szerződések kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátásáért.
c) Funkcionális feladatai körében:
1. ellátja a  postai szakterületet érintően a  szakképzésről szóló törvény alapján, valamint az  Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott, a szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó postai szakképesítésekkel 
kapcsolatos feladatokat,
2. közreműködik az  MFB-csoporttal kapcsolatosan felmerülő, tulajdonosi döntést igénylő társasági jogi és egyéb 
dokumentumok, szerződések, szabályzatok előkészítésében, véleményezésében.
d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében: feladatkörét érintően közreműködik az európai uniós tagsággal 
összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátásában.

4.8.3.2. Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály
A Főosztály feladatai:
a) Kodifikációs feladatai körében:
1. előkészíti az  integrációs, zöldbanki és agrárbanki fejlesztéshez kapcsolódó jogszabályok, valamint közjogi 
szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
2. véleményezi a  tevékenységével összefüggő jogszabálytervezeteket, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, 
előkészíti a hozzá tartozó szükséges kormányzati döntéseket és állásfoglalásokat,
3. közreműködik a  feladatkörébe tartozó vagyonelemekkel összefüggő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök tervezetének előkészítésében,
4. előkészíti az  ENKSZ Zrt. és a  KAF Zrt. tevékenységével, valamint a  nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer 
megszervezésével összefüggő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
5. közreműködik a főosztály feladatkörét érintő kormányzati döntések, állásfoglalások előkészítésében.
b) Koordinációs feladatai körében:
1. felel az agrár- és zöldbank koncepció kidolgozásáért, közreműködik a Kormány ezzel kapcsolatos vagyongazdálkodási 
politikájának végrehajtásában,
2. véleményezi a főosztály feladatkörével összefüggő jogszabálytervezeteket, közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
3. feladatkörét érintően ellátja az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatokat.
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c) Funkcionális feladatai körében: közreműködik az  ENKSZ Zrt.-vel és a  KAF Zrt.-vel kapcsolatosan felmerülő, 
tulajdonosi döntést igénylő társasági jogi és egyéb dokumentumok, szerződések, szabályzatok előkészítésében, 
véleményezésében.
d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében: feladatkörét érintően közreműködik az európai uniós tagsággal 
összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátásában.”

6. §  Az NFM utasítás 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.

7. §  Az NFM utasítás 3. függeléke a következő 4.8. ponttal egészül ki:
„4.8. A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos által irányított szervezeti egységek
4.8.0.1. Postaügyért és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosi Titkárság
4.8.1. Közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár
4.8.1.0. Közműszolgáltatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
4.8.1.1. Közműszolgáltatási Főosztály
4.8.1.2. Portfóliógazdálkodási Főosztály
4.8.2. Pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár
4.8.2.1. Fejlesztési Banki Főosztály
4.8.2.2. Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály
4.8.3. Közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár
4.8.3.1. Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály
4.8.3.2. Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály”

8. §  Az NFM utasítás a 2. függelék szerinti 5/A. függelékkel egészül ki.

9. §  Az NFM utasítás 1. melléklet 3. § (5) bekezdésében az „5. függelék” szövegrész helyébe az „5. és 5/A. függelék” szöveg 
lép.
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1. függelék a 21/2016. (X. 14.) NFM utasításhoz

„1. függelék

”

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Személyügyi
Osztály

Képzési	  és	  Szociális
Osztály

A	  postaügyért	  és	  a	  nemzeti	  pénzügyi	  
szolgáltatásokért	  felelős	  

kormánybiztos

Kormánybiztosi	  Titkárság

Vagyongazdálkodási	  Stratégiai	  és	  
Koordinációs
	  Főosztály

Vagyonpolitikáért	  felelős	  államtitkár
Közlekedéspolitikáért	  felelős	  

államtitkár	  

Fejlesztés-‐	  és	  klímapolitikáért,
valamint	  kiemelt	  közszolgáltatásokért	  

felelős	  államtitkár	  

Környezeti	  és	  energiahatékonysági
operatív	  programokért	  felelős

helyettes	  államtitkár	  

Államtitkári	  
Titkárság	  

	  Energiaügyért	  felelős	  államtitkár

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Szabályossági	  Osztály

Fejlesztéspolitikai	  Tanácsadói	  
Főosztály

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Közlekedési	  Stratégiai	  Főosztály	  
Államtitkári	  
Titkárság	  

Államtitkári	  
Titkárság	  

Energiagazdálkodási	  és	  
Bányászati
Főosztály

Portfóliógazdálkodási	  Főosztály

Közműszolgáltatásért	  felelős	  
helyettes	  államtitkár	  

Pénzügyi	  szolgáltatásokért	  felelős	  
helyettes	  államtitkár	  

Közmű-‐	  és	  pénzügyi	  szolgáltatási	  ágazat	  
szabályozási	  és	  koordinációs	  ügyeiért	  

felelős	  helyettes	  államtitkár

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Közműszolgáltatási	  Főosztály Postaügyi	  és	  Nemzeti	  Pénzügyi	  
Szolgáltatásstratégiai	  Főosztály

Fejlesztési	  Banki	  Főosztály

Integrációs	  és	  Közmű	  
Szabályozási	  és	  Koordinációs	  

Főosztály

Fejlesztési	  Banki	  és	  Postaügyi	  
Szabályozási	  és	  Koordinációs	  

Főosztály

Miniszterelnök

Szervezési,	  Koordinációs	  
Osztály

Kiemelt	  Kedvezményezettek	  
Energiahatékonysági	  
Projektjeinek	  Osztálya

Energetikai	  Projektek	  
Osztálya

Távhőrendszer-‐fejlesztési	  	  	  
és	  Megújuló	  Energia	  
Projektek	  Osztálya

Egyházi	  Energetikai	  
Projektek	  Osztálya

Igazgatási	  Pénzügyi
Osztály

Miniszter

Fogyasztóvédelmi
	  Főosztály	  

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Ellenőrzési	  Főosztály	  

Vagyonjogi	  Szabályozási	  és	  
Koordinációs	  Osztály

Zöldgazdaság-‐tervezési
Osztály

Zöldítési	  Programok	  
Osztály

Nemzetközi	  
Energiahatékonysági	  és	  

Megújuló	  Energia	  Programok	  
Osztály

Miniszteri	  Kabinet Miniszteri	  Titkárság	  

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Megújuló
Energia	  Osztály

Zöldgazdaság	  Fejlesztési
Főosztály

Vagyongazdálkodásért
felelős	  helyettes	  államtitkár

Zöldgazdaság	  fejlesztéséért,	  
klímapolitikáért	  és	  kiemelt	  
közszolgáltatásokért	  felelős	  

helyettes	  államtitkár	  

Stratégiai	  és	  
Energiapolitikai	  Főosztály

Közlekedési	  és	  
Infokommunikációs
	  Szabályozási	  Osztály

Koordinációs	  Osztály II.	  Uniós	  Döntés-‐
előkészítési	  Osztály

Nemzetközi	  Kapcsolatok
	  Főosztálya	  

Helyszíni	  Ellenőrzési	  
Osztály

Energetikai	  Projekt-‐
utógondozási	  Osztály

Vagyonrendezési	  Osztály

Társasági	  Belső	  Szabályozási
Osztály

Kiemelt	  Állami	  Szerződések	  
Főosztálya

Köznevelési	  Infrastruktúra-‐
fejlesztési	  	  Osztály

Sportcélú	  Beruházások	  Főosztálya

Kiemelt	  Sportágak	  
Létesítmény-‐fejlesztési	  

Osztálya

Szennyvízkezelési	  Osztály

Ivóvízkezelési	  Osztály

Hulladékgazdálkodási	  
Osztály

Beruházás	  Nyilvántartási	  
Osztály

Közbeszerzési	  Osztály

Épületenergetikai	  
Projektek	  Osztálya

Fenntartási	  és	  Pénzügyi	  
Osztály

Projektfejlesztési	  Osztály

Műszaki	  és	  Közbeszerzés	  
Ellenőrzési	  Osztály

Operatív	  Program	  Koordinációs	  
Főosztály

Monitoring	  és	  
Követeléskezelési	  Osztály

Nemzetközi	  Kapcsolatok	  
Osztálya

Számviteli	  Osztály

Szakmai	  Programok	  
Pénzügyi	  Osztály

Rendszerfinanszírozási	  
Osztály

Eljárásrendi	  és	  Értékelési	  
Osztály

Felügyeleti	  Osztály

Központi	  Nukleáris	  
Pénzügyi	  Alapot	  Kezelő	  

Osztály

Végrehajtás-‐finanszírozási	  
Osztály

Pénzügyi	  és	  Monitoring	  
Főosztály

Tervezés-‐koordinációs	  és
Kontrolling	  Osztály

Vasúti	  Szabályozási	  
Osztály

Légi-‐	  és	  Víziközlekedési	  
Főosztály	  

Végrehajtást	  Támogató	  
Főosztály

Kedvezményezetti	  
Kapcsolatok	  Osztálya

Projektfelügyeleti	  Osztály

Környezetvédelmi	  Projekt-‐
utógondozási	  Osztály

Víziközlekedési	  Osztály

Gépjármű-‐közlekedési	  és	  
Logisztikai	  Osztály

Légügyi	  Osztály

Kerékpáros	  Koordinációs	  
Főosztály

Tulajdonosi	  Joggyakorlást	  és	  
Társasági	  Belső	  Működést	  

Támogató	  Osztály

Társasági	  Üzletvitel	  és	  
Kontrolling	  Osztály

Sportlétesítmény	  Fejlesztési	  
Osztály

Fenntartási	  és	  Pénzügyi	  
Osztály

Projektfejlesztési	  Osztály

Műszaki	  és	  Közbeszerzés	  
Ellenőrzési	  Osztály

Általános	  
Energiaszabályozási	  

Osztály

	  Fogyasztóvédelemért	  felelős	  
helyettes	  államtitkár

Eljárásrendi	  és	  Tervezési	  
Osztály Állami	  Vagyonelemek	  Főosztálya

Vagyongazdálkodási	  Osztály

Árvíz-‐	  és	  
Katasztrófavédelmi	  
Projektek	  Osztálya

Természetvédelmi	  és	  
Szemléletformálási	  
Projektek	  Osztálya

Energetikai	  Projektek	  
Végrehajtási	  Főosztálya

Energiaszabályozási	  Főosztály

Közigazgatási	  államtitkár

Infokommunikációs	  
Szervezési	  
Osztály

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Parlamenti	  
Kapcsolatok	  Főosztálya

Felszámolók	  Névjegyzékét	  
Vezető	  Hatóság

Gazdálkodási	  Főosztály

Személyügyi	  Főosztály	  

Infokommunikációért	  és	  
fogyasztóvédelemért	  felelős	  

államtitkár	  
Parlamenti	  államtitkár	  

Államtitkári	  
Titkárság	  

Államtitkári	  
Titkárság	  

Szervezetfejlesztési	  és	  
Közigazgatási	  Stratégiai	  

Főosztály	  

Szervezetszabályozási	  
Osztály

Európai	  Uniós	  és	  nemzetközi	  
kapcsolatokért

felelős	  helyettes	  államtitkár	  

Gazdasági	  ügyekért	  
felelős	  helyettes	  államtitkár

Egyes	  Kiemelt	  Beruházások	  és	  
Kormányzati	  Szakpolitika	  

Osztálya

Jogi	  és	  igazgatási	  ügyekért	  
felelős	  helyettes	  államtitkár	  

Jogszabály-‐előkészítő	  Főosztály Európai	  Uniós	  Főosztály	  

I.	  Uniós	  Döntés-‐
előkészítési	  Osztály

Infokommunikációért
felelős	  helyettes	  államtitkár

Államtitkári	  
Titkárság	  

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Költségvetési	  Főosztály	  

Szabályossági,	  Ellenőrzési	  és	  
Zárási	  Főosztály

Audit	  és	  Szabályossági	  
Osztály

Projektzárási	  és	  
Tájékoztatási	  Osztály

Közlekedési	  operatív	  programokért
felelős	  helyettes	  államtitkár	  

Közszolgáltatás	  Stratégiai	  
Osztály

Bilaterális	  Kapcsolatok	  
és	  Nemzetközi	  Szervezetek	  

Osztálya

Sajtó	  és	  
Média	  Osztály

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Közlekedési	  Infrastruktúra
	  Főosztály	  

Protokoll	  Főosztály

Elektronikus	  Hírközlési	  és	  
Űrkutatási	  Osztály

Vasúti	  Infrastruktúra	  
Osztály

Közúti	  Osztály

Gyorsforgalmi	  Projektek	  
Osztály

Tudásbázis	  Menedzsment	  
és	  Vállalati	  Kapcsolatok

	  Osztály

Parlamenti	  Kapcsolatok
Osztály

Ágazati	  Konzultációs
Osztály

Közlekedésért
felelős	  helyettes	  államtitkár	  

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Infokommunikációs	  
Szabályozási	  és	  Szervezési

	  Főosztály	  

Közúti	  Projektek	  Főosztály

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Szerződéses	  és	  Hatósági	  
Ügyek	  Osztálya

Finanszírozási	  és	  
Lebonyolítási	  Osztály Energiastratégiai	  Osztály

Fejlesztési,	  Klíma-‐	  
és	  Energiaügyi	  

Szabályozási	  Osztály
Kommunikációs	  Főosztály	  

Infokommunikációs	  
Infrastruktúra	  Fejlesztési	  

Főosztály

Szélessávú	  Infrastruktúra	  
Fejlesztési	  Osztály

Informatikai	  Kontrolling	  
Osztály

Fejlesztési	  és	  
Finanszírozási	  

Osztály

Közlekedési	  Szolgáltatási
Főosztály	  

Közszolgáltatás	  Szervezési	  
Osztály

Gépjármű-‐közlekedési	  és	  
Vasúti	  Főosztály	  

Jogtanácsosi	  Főosztály

Peres	  Ügyek	  Osztálya Rendezvény-‐	  és	  
Utazásszervezési	  Osztály

Stratégiai	  és	  Nukleáris
Technológiai	  Osztály

Infokommunikációs	  
Gazdaságfejlesztési	  	  

Osztály

Általános	  Költségvetési
Osztály

Infokommunikációs	  Gazdaság-‐	  és	  
Társadalomfejlesztési	  

Főosztály	  

Közbeszerzési,	  
Illetményszámfejtési	  és	  

Ellátási	  Osztály

Energiapolitikai
Osztály

Atomenergetikai	  Főosztály	  

Főúti	  Projektek	  Osztály

Előirányzat-‐gazdálkodási	  és	  
Sajátos	  Bevételek	  

Nyilvántartási	  Osztálya

Igazgatási	  és	  Biztonsági	  
Főosztály	  

Igazgatási	  Osztály Hulladék	  Közszolgáltatási	  
Osztály

Hazai	  Program-‐végrehajtási	  
Főosztály

Nemzeti	  Fejlesztési	  
Források	  Osztály

Biztonsági
Osztály

Intézményfelügyeleti
Osztály

Kötöttpályás	  Projektek	  
Főosztály

Elővárosi	  Vasúti	  Projektek	  
Osztály

CEF	  Főosztály

Kiemelt	  Közszolgáltatások	  
Főosztálya

	  Pénzügyi	  Tervezési	  és	  
Kifizetési	  Osztály

Víziközmű	  Osztály

Fejlesztési	  Koordinációs	  
Osztály

Városi	  Közlekedési	  
Projektek	  Osztály

Általános	  
Atomenergetikai	  Osztály

Nemzetközi	  Osztály TENT-‐T	  Vasúti	  Projektek	  
Osztály

PPP,	  Sport	  és	  Köznevelés	  
Pénzügyi	  Osztály

Intézményfelügyeleti	  és
Számviteli	  Főosztály

Nemzeti	  Fejlesztési	  Programok	  
Főosztálya	  

Közműfejlesztési	  és	  
Hulladékgazdálkodási	  
Végrehajtási	  Főosztály

Fejezeti	  Pénzügyi
Osztály

Környezetvédelmi	  Osztály

Államtitkári	  
Titkárság	  

Helyettes	  Államtitkári	  
Titkárság	  

Operatív	  Irányítási	  	  	  Főosztály

Energetikáért
felelős	  helyettes	  államtitkár	  

Egyes	  Kiemelt	  Budapesti	  
Beruházásokért	  Felelős	  

Kormánybiztos	  Koordinációs	  
Főosztálya

Sport-‐	  és	  Köznevelési	  
Infrastruktúra	  Finanszírozási	  

Osztály

Társasági	  Portfólió	  Főosztály	  

Vagyonköltségvetési	  Osztály

Klímapolitikai	  Főosztály	  

Hazai	  Klímapolitikai	  	  
Osztály

Monitoring	  Osztály
Hatósági	  és	  Klímagáz	  

Adatkezelési	  
Osztály

Nemzeti	  Klímavédelmi	  Hatóság

Vízügyi	  és	  Természetvédelmi	  
Végrehajtási	  Főosztály

Beruházás	  Ellenőrzési	  
Osztály

Nemzetközi	  és	  Európai	  
Uniós	  Klímapolitikai	  Osztály

Hatósági	  Díj	  Ellenőrzési	  és	  
Végrehajtási

Osztály

Fenntartási	  és	  Pénzügyi	  
Osztály

Projektfejlesztési	  Osztály

Műszaki	  és	  Közbeszerzés	  
Ellenőrzési	  Osztály

Állami	  Beruházások	  
Felügyeletéért	  Felelős	  Főosztály

Információs	  Társadalom
Fejlesztési	  Osztály

Klímagáz	  Képzési	  
Osztály
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2. függelék a 21/2016. (X. 14.) NFM utasításhoz

„5/A. függelék

A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó,  
a postaügyekért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos által irányított 

szakterületen működő gazdasági társaságok szakmai felügyeletét ellátó kormánybiztos  
és önálló szervezeti egységek

  A B C

1. Társaság
A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben 

szakmai felelős

A miniszteri hatáskör gyakorlásával  

összefüggésben 

szakmai felelős szervezeti egység

2. MFB Zrt.
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi 

szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Fejlesztési Banki Főosztály

3. Magyar Posta Zrt.
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi 

szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Fejlesztési Banki és Postaügyi 

Szabályozási és Koordinációs Főosztály

4. ENKSZ Zrt.
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi 

szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Közműszolgáltatási Főosztály

5. KAF Zrt.
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi 

szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Közműszolgáltatási Főosztály

”
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Az országos rendőrfőkapitány 26/2016. (X. 14.) ORFK utasítása  
a Rendőrség Beszerzési Szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
beszerzéseinek egységes szabályozása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya

 1. Az utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
valamennyi szervére (a továbbiakban együtt: rendőri szerv).

 2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a rendőri szerv minden:
a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó árubeszerzésre, 

építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatásra és szolgáltatási koncesszióra;
b) a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó árubeszerzésre, 

építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatásra és szolgáltatási koncesszióra;
c) a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 

irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzésre, építési 
beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatásra és szolgáltatási koncesszióra;

d) a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárásra;

e) a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 247/2014. Korm. rendelet) 
hatálya alá tartozó beszerzési eljárásra;

f ) a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 
316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárására;

g) olyan visszterhes szerződés megkötésére irányuló beszerzésre, amelynek becsült értéke eléri vagy meghaladja 
a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, de nem minősül az a)–f ) alpont szerinti beszerzési eljárásnak;

h) olyan visszterhes szerződés megkötésére irányuló beszerzésre, amelynek becsült értéke nem éri el a nemzeti 
közbeszerzési értékhatárokat és nem tartozik a b) és az f ) alpont hatálya alá (a továbbiakban: értékhatár alatti 
beszerzés)

[az a)–h) alpontok a továbbiakban együtt: beszerzési eljárás].

2. Értelmező rendelkezések

 3. A Szabályzat alkalmazásában:
a) ajánlatkérő: a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési szervnek minősülő rendőri szerv;
b) belső ellenőrzés: a rendőri szerv belső ellenőrzés céljára létrehozott szervezeti eleme által lefolytatott ellenőrzés;
c) döntéshozó: a  beszerzési eljárás során az  eljárás eredményét befolyásoló döntéseket, valamint az  eljárások 

eredményét jóváhagyó személy;
d) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: a  Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékben szereplő személy;
e) közbeszerzési eljárás: olyan beszerzési eljárás, amely a  Kbt. szerinti eljárás előkészítésével, lefolytatásával 

kapcsolatos cselekmények összességét foglalja magában;
f ) lebonyolító: az  a  rendőri szerv állományába nem tartozó személy, szervezet, akivel/amellyel a  rendőri szerv 

a  beszerzési eljárás lefolytatására megbízási szerződést köt, vagy a  rendőri szerv azon szervezeti egysége, 
eleme, amely a beszerzéssel kapcsolatos jogszabályi előírások betartásáért felel.
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3. Alapelvek

 4. Az ajánlatkérő nevében eljáró személyek kötelesek a beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályban meghatározott 
alapelvek betartására. Az  eljárás tekintetében bármilyen, az  eljárás tisztaságát veszélyeztető cselekmény észlelése 
esetén haladéktalanul a szolgálati elöljárót, valamint az eljárásért felelős személyt, továbbá a döntéshozót írásban 
szükséges tájékoztatni.

4. Összeférhetetlenség

 5. Az összeférhetetlenségre a beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályban meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
Az összeférhetetlenségi szabályok betartásáért a döntéshozó a felelős.

 6. A rendőri szerv nevében eljáró, illetve a beszerzési eljárás előkészítésébe bevont személyek a beszerzési eljárásba 
történő bevonásukat megelőzően az ajánlatkérő részére kötelesek írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy 
esetükben összeférhetetlenség nem áll fenn, ide értve az értékhatár alatti beszerzéseket is.

5. A beszerzési eljárásokban részt vevő személyek

 7. A rendőri szerv beszerzési eljárásában az alábbi személyek vesznek részt:
a) a döntéshozó;
b) a bíráló bizottság elnöke (eljárásért felelős személy);
c) a rendőri szerv nevében eljáró, az eljárásba bevont további személyek, így különösen a bíráló bizottság tagjai, 

valamint a bíráló bizottság munkáját támogató szakértők;
d) a lebonyolító vagy a lebonyolító közreműködője;
e) a döntéshozó eseti döntése és a Kbt. 27. § (3) bekezdése alapján felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó;
f ) a döntéshozó eseti döntése alapján a  beszerzési eljárásban való részvételre kijelölt, illetve bevont további 

személy(ek) vagy szervezet(ek).

 8. A 7. pontban felsorolt személyek feladatait és felelősségét a rendőri szerv közbeszerzési szabályzatában részletesen 
szabályozza.

 9. A rendőri szerv beszerzési eljárásaiban részt vevő személyeknek a beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályban előírt 
szakértelemmel kell rendelkezni.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

6. A beszerzési eljárások lefolytatásának rendje

 10. Beszerzési eljárásokban ajánlatkérő:
a) az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) költségvetése terhére, vagy az  ORFK részére 

részben vagy egészben uniós forrásból megvalósuló, illetve a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes 
(a továbbiakban: gazdasági főigazgató) által kijelölt, az ORFK-t érintő beszerzések esetén, valamint jogszabály 
által meghatározott esetben az ORFK;

b) az ORFK dologi előirányzata terhére megvalósuló, az a) alpontba nem tartozó beszerzések esetén a Készenléti 
Rendőrség (a továbbiakban: KR);

c) a rendőri szervek költségvetése terhére, illetve részben vagy egészben uniós forrásból megvalósuló, 
az a)–b) alpontokba nem tartozó (köz)beszerzések esetén a rendőri szerv.

 11. Az uniós értékhatárt meghaladó becsült értékű beszerzési eljárások lebonyolítója a  KR Költségvetési Igazgatóság 
(a  továbbiakban: KR KIG). Ezen rendelkezés alól a  rendőri szerv indokolással ellátott, írásban felterjesztett kérelme 
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alapján a  gazdasági főigazgató adhat felmentést, illetve az  uniós forrásból részben vagy egészben megvalósuló 
beszerzést – a becsült értéktől függetlenül – a rendőri szerv saját hatáskörben is lebonyolíthatja, de a lebonyolítással 
írásban megbízható a KR KIG is.

 12. A KR KIG részére adott megbízásnak tartalmaznia kell legalább a beszerzés fedezetének igazolását, a becsült érték 
meghatározásához kapcsolódó vizsgálat – közbeszerzési eljárás esetében a Kbt. 28. § (2) bekezdése szerint elkészített – 
dokumentumait, a beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást, a kezdeményező rendőri szerv által delegálni kívánt 
bizottsági tagok, póttag(ok) felsorolását. Az  eljárásban a  bizottság elnökét és a  beszerzés tárgya szerinti, jogi és 
a pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagot a kezdeményező rendőri szerv biztosítja.

 13. A Kbt. hatálya alá tartozó, az uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű, valamint – értékhatárra tekintet nélkül – 
a  központosított közbeszerzési eljárás második, verseny újranyitásával/konzultációval vagy megrendeléssel 
megvalósuló szakaszát a rendőri szerv saját hatáskörben lebonyolíthatja.

 14. Értékhatártól függetlenül – amennyiben jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérően nem 
rendelkezik – a KR KIG köteles lebonyolítóként eljárni a rendőri szerv részére a nem uniós támogatásból megvalósuló 
alábbi tárgyú beszerzések során:
a) a rendőri szerv egészét tekintve összességében nagy mennyiségben szükségessé váló és az egységesítés vagy 

egyéb gazdálkodási cél elérése érdekében célszerűen egy eljárásban beszerzendő áruk, építési beruházások 
és szolgáltatások, úgy mint:
aa) fegyverzeti anyagok,
ab) védő és kényszerítő eszközök,
ac) vegyi védelmi anyagok,
ad) speciális (rendőri technikai) eszközök,
ae) bűnügyi technikai anyagok,
af ) a személyi juttatások körében nyújtott ellátások (pl. cafetéria),
ag) IT eszközök és szolgáltatások,
ah) rádiótechnikai eszközök és szolgáltatások,
ai) gépjárművek,
aj) villamos energia,
ak) földgáz,
al) 250 millió forint bruttó beruházási összeget meghaladó építési beruházások,
am) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá 

tartozó, annak mellékleteiben meghatározottak szerinti biztonsági okmányok;
b) az a)  alpontban fel nem sorolt, a  gazdasági főigazgató írásbeli döntése alapján e  körbe vont áruk, építési 

beruházások és szolgáltatások.

 15. Amennyiben az ajánlatkérő rendőri szerv helyett a KR KIG a 11. pont alapján bonyolít le közbeszerzési eljárást, akkor 
az ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatát kell irányadónak tekinteni.

 16. Amennyiben több ajánlatkérő rendőri szerv közösen folytat le közbeszerzési eljárást olyan módon, hogy a Kbt. 29. § 
(2) bekezdése alapján maguk közül kiválasztott ajánlatkérőt hatalmaznak meg a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
úgy az eljárás során a meghatalmazott rendőri szerv közbeszerzési szabályzatát kell irányadónak tekinteni.

 17. A 247/2014. Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseket a  rendőri szerv önállóan végzi, ide értve a  Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal felé elektronikus portálon történő igénybejelentési és előírt időszaki adatszolgáltatási 
kötelezettségeket. Amennyiben a Nemzeti Kommunikációs Hivatal valamely bejelentett igény tekintetében a rendőri 
szerv részéről megvalósítandó, saját hatáskörű – azaz nem a 247/2014. Korm. rendelet szerinti – eljárás lefolytatását 
hagyja jóvá, úgy ezen beszerzésekre a 10–16. pontot kell alkalmazni.

 18. A 2.  pont a)–h)  alpontja szerinti beszerzésekre vonatkozó részletszabályokat a  rendőri szerv határozza meg 
a 4. pontban foglaltakkal összhangban.
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7. A közbeszerzések ellenőrzése

 19. A rendőri szerv belső ellenőrzését végrehajtó szervezeti elem évente legalább egyszer, az éves ellenőrzési tervben 
meghatározott módon ellenőrzi a  megelőző költségvetési év közbeszerzési tevékenységét. A  rendőri szerv belső 
ellenőrzését végrehajtó szervezeti elem tagja a 7. pontban szereplő személy nem lehet.

 20. Az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda éves feladatterve szerint vagy szúrópróbaszerűen, illetve az  országos 
rendőrfőkapitány egyedi utasítása alapján a  rendőri szerv közbeszerzési eljárását, illetve azok bármely eljárási 
cselekményét részben vagy egészében ellenőrizheti, beleértve a szerződések előkészítését, a fedezet rendelkezésre 
állását, a  személyi és tárgyi feltételeket. Az  ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda állományának tagja a  7.  pontban 
szereplő személy nem lehet.

 21. A gazdasági főigazgató részére a  közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének haladéktalanul jelentenie kell, ha 
a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul.

8. A beszerzések központi felügyelete

 22. A gazdasági főigazgató felelős a beszerzések központi felügyeletéért.

 23. A rendőri szerv által folytatott, a gazdasági főigazgató által esetileg írásban kijelölt beszerzési eljárások beszerzés-
szakmai megfelelőségének, szakszerűségének központi felügyeletét a gazdasági főigazgató által kijelölt felülvizsgáló 
végzi. A felülvizsgálandó beszerzési eljárást és az eljárás tekintetében vizsgálandó feladatot a gazdasági főigazgató 
esetileg jelöli ki írásban. A kijelölt beszerzési eljárást felülvizsgáló feladatai az alábbiak lehetnek:
a) a részére felülvizsgálatra kijelölt beszerzési eljárás megküldött dokumentációját beszerzési szempontból 

felülvizsgálja, egyezteti a  rendőri szerv éves közbeszerzési tervében foglaltakkal, írásban jelentést készít 
a dokumentáció előkészítettségéről, és szükség esetén javaslatot tesz a dokumentáció tartalmának beszerzés 
szakmai szempontból szükséges kiegészítésére, módosítására;

b) vizsgálja a megindítani tervezett beszerzési eljárás és a korábban már lefolytatott, illetve az adott vizsgálati 
időszakra tervezett beszerzési eljárások vonatkozásában a beszerzésre vonatkozó jogszabályban szabályozott 
egybeszámítási kötelezettség (részekre bontás tilalma) érvényesülését, erről írásban jelentést készít, és 
javaslatot tesz annak maradéktalan betartására;

c) a döntéshozó segítőjeként részt vehet a közbeszerzési eljárás cselekményein, az eljárás irataiba betekinthet, 
a  közbeszerzési eljárásban részt vevő személyeknek – utasításnak nem minősülő – tanácsot adhat, 
szabálytalanság észlelése esetén javaslatot tehet a döntéshozó részére;

d) a c) alpont szerinti beszerzési eljárás befejezését követően a  lefolytatott eljárásról – a gazdasági főigazgató 
utasítása esetén – jelentést terjeszt fel a  gazdasági főigazgatónak az  eljárás során szerzett személyes 
tapasztalatai alapján;

e) a beszerzésekkel kapcsolatos jogszabályváltozások beszerzési dokumentumokba történő beépülését 
figyelemmel kíséri.

 24. A 10. pont a) alpontja szerinti eljárások esetében a döntéshozó hatáskörébe tartozó eljárási döntések megalapozottságát 
előzetesen a felülvizsgáló megvizsgálja. Ennek során az átadott iratok alapján a gazdasági főigazgató mint döntéshozó 
által jóváhagyásra kerülő dokumentumok összetételének, előkészítettségének, az eljárásra vonatkozó jogszabályban 
meghatározott egyes eljárási cselekményeknek érintett dokumentumba történő beépülésének beszerzés szempontú 
megfelelőségének vizsgálata történik. A döntés-előkészítő, megfelelőségi vizsgálat keretében végzett tevékenység 
csak a jóváhagyásra megküldött irat(ok)ra terjed ki. Szükség esetén kiterjedhet a megküldött irat(ok) egyes tartalmi 
elemei ellenőrzése érdekében a közbeszerzési dokumentumok vonatkozó részeinek és az eljárási cselekményeknek 
a vizsgálatára. A döntés-előkészítő tevékenység nem terjed ki a beszerzési eljárás teljes iratanyagának közbeszerzési, 
jogi és műszaki szempontú ellenőrzésére.

 25. A rendőri szerv a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat szerinti felmentési kérelmeit a  gazdasági főigazgató továbbítja 
a Belügyminisztérium részére, majd a kérelem jóváhagyását követően tájékoztatja a rendőri szervet.
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 26. A kijelölt felülvizsgáló tájékoztatja a rendőri szervet a gazdasági főigazgató által meghatározott központi beszerzési 
stratégiáról, illetve ellenőrzi a meghatározott beszerzési stratégia beépülését az eljárásokba.

 27. A közbeszerzési eljárások felügyeletére, felülvizsgálatára irányuló felügyelői tevékenység végzésének követelményei:
a) felsőfokú végzettség;
b) beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett legalább 3 év, közbeszerzési szakjogász 

végzettség esetén legalább 2 év igazolt szakmai tapasztalat, gyakorlat.

 28. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezésén alapuló 
tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettség vagy engedélykérés – amennyiben a  rendőrségen kívüli szervezet 
irányába történik – kizárólag az  ORFK Gazdasági Főigazgatóságon keresztül történhet, kivéve a  honlapon történő 
közzétételi kötelezettséget – ide értve Közbeszerzési Hatóság ált működtetett KBA-EHR rendszer felületét is –, 
valamint a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
szerinti, az eljárás megindítására vagy szerződés módosítására irányuló kérelmet követő kapcsolattartást.

9. A munkavédelmi felügyelő és a közegészségügyi felügyelő részvétele a beszerzési eljárásban

 29. A beszerzés előkészítése keretében a műszaki leírás elkészítéséért felelős szervezeti elem a munkavédelmi felügyelő 
bevonásával ellenőrzi, hogy a  beszerzés tárgya a  jogszabályok és a  közjogi szervezetszabályozó eszközök 
szerinti  veszélyesnek minősített munkahelyek, technológiák, berendezések, munkaeszközök körébe tartozik-e 
(a  továbbiakban: veszélyes beszerzési tárgy). Az  ellenőrzés eredményét a  munkavédelmi felügyelő feljegyzésben 
rögzíti, amelyet a beszerzési eljárás irataihoz kell iktatni.

 30. Veszélyes beszerzési tárgyra vonatkozó beszerzési eljárás csak akkor indítható meg, ha a tárgyra vonatkozó műszaki 
leírást a munkavédelmi felügyelő ellenjegyezte.

 31. A munkavédelmi felügyelő a veszélyes beszerzési tárgy műszaki leírását ellenjegyzésével akkor látja el, ha az tartalmaz 
minden olyan követelményt és előírást, amelyek teljesülése és megléte esetén a  veszélyes beszerzési tárgy 
– a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerinti – munkavédelmi üzembe helyezésének nem lenne akadálya.

 32. Egészségügyi berendezések, illetve olyan eszközök beszerzéséhez, amelynek használata során biológiai, kémiai, 
illetve egyes fizikai (ionizáló és nem ionizáló sugárzás) kockázati tényezőkkel kell számolni, a  beszerzési eljárásba 
minden esetben be kell vonni a  rendőri szerv területileg illetékes közegészségügyi-járványügyi felügyelőjét vagy 
annak hiányában alapellátó orvosát. A beszerzési eljárás csak akkor indítható meg, ha a tárgyra vonatkozó műszaki 
leírást a közegészségügyi-járványügyi felügyelő vagy annak hiányában az alapellátó orvos ellenjegyezte.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 33. Ez a Szabályzat a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindított 
beszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

 34. A Szabályzat hatálya alá tartozó rendőri szerv köteles saját közbeszerzési szabályzatát az utasítás hatálybalépésétől 
számított 60 napon belül felülvizsgálni, és indokolt esetben módosítani vagy új szabályzatot alkotni, és az erről készült 
jelentést a gazdasági főigazgatónak felterjeszteni.

 35. Hatályát veszti a Rendőrség Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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Az országos rendőrfőkapitány 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítása  
az egyes ORFK utasításoknak a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság,  
valamint a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság felállításával összefüggésben történő módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes ORFK utasításoknak a Készenléti Rendőrség Költségvetési 
Igazgatóságának, valamint Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságának felállításával összefüggésben történő módosítására kiadom 
az alábbi utasítást:

1. A kiadatási és átadási letartóztatásban levő személyek államhatárig, vagy külföldről hazánkba történő 
kísérésének, valamint az elítélt személyek hazánkon keresztül történő átszállításának rendőrségi feladatairól 
szóló 65/2007. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása

 1. A kiadatási és átadási letartóztatásban levő személyek államhatárig, vagy külföldről hazánkba történő kísérésének, 
valamint az elítélt személyek hazánkon keresztül történő átszállításának rendőrségi feladatairól szóló 65/2007. (OT 34.) 
ORFK utasítás 7.  pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ vezetője” 
szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság igazgatója” szöveg lép.

2. A nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása

 2. A nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás
a) 92. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség 

Költségvetési Igazgatóság”;
b) 96. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ vezetője” szövegrész 

helyébe a „Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság igazgatója”
szöveg lép.

3. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 28/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása

 3. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 28/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 7.  pontjában 
a  „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóságához” szövegrész helyébe a  „Készenléti Rendőrség Műszaki és 
Üzemeltetési Igazgatósághoz” szöveg lép.

4. A Rendőrség hivatásos állománya szolgálati időt elismerő támogatásának folyósításáról szóló  
24/2009. (OT 13.) ORFK utasítás módosítása

 4. A Rendőrség hivatásos állománya szolgálati időt elismerő támogatásának folyósításáról szóló 24/2009. (OT 13.) 
ORFK  utasítás 4.  pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ” szövegrész 
helyébe a „Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság” szöveg lép.

5. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása

 5. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás 40. pont b) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények biztosítása során keletkezett többletkiadásokról az  érintett 
költségvetési szerv rendészeti szakterületének adatszolgáltatása alapján elkülönült nyilvántartást vezet:)
„b) a KR Költségvetési Igazgatóság.”



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	51.	szám	 4881

6. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 
19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása

 6. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 19/2010. 
(OT 9.) ORFK utasítás 5. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kezdeményező átirat tartalmi elemei:)
„g) amennyiben a  kezdeményező szerv a  beszerzést saját (nem ORFK központi) költségvetési forrásból tervezi 
végrehajtani, úgy a  kezdeményező irathoz a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettesének, a  Készenléti Rendőrség esetén a  Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság igazgatójának 
a pénzügyi ellenjegyzése szükséges.”

7. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás módosítása

 7. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás 31.  pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági 
Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ” szövegrész helyébe a  „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési 
Igazgatóság” szöveg lép.

8. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi eszközei javítóanyag- és alkatrészellátás tervezésének és fegyver 
kiegészítő cikkeinek meghatározásáról, valamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 
14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasítás módosítása

 8. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi eszközei javítóanyag- és alkatrészellátás tervezésének és fegyver 
kiegészítő cikkeinek meghatározásáról, valamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. 
(VIII. 24.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 14/2012. ORFK utasítás)
a) 2/A.  pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: 

KR GI GEK)” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: 
KR MÜIG)”;

b) 2/B. pontjában a „KR Műszaki Osztály” szövegrész helyébe a „KR MÜIG”;
c) 3. és 4. pontjában a „KR GI GEK” szövegrész helyébe a „KR MÜIG”
szöveg lép.

 9. A 14/2012. ORFK utasítás
a) 1. melléklete helyébe az utasítás 1. melléklete;
b) 2. melléklete helyébe az utasítás 2. melléklete;
c) 3. melléklete helyébe az utasítás 3. melléklete;
d) 4. melléklete helyébe az utasítás 4. melléklete;
e) 5. melléklete helyébe az utasítás 5. melléklete
lép.

9. A közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló  
26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosítása

 10. A közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló 26/2013. (VI. 28.) 
ORFK utasítás (a továbbiakban: 26/2013. ORFK utasítás)
a) 8.  pontjában a  „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Műszaki Osztály 

Rendészettechnikai Alosztály (a továbbiakban: KR GI GEK Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztály)” 
szövegrész helyébe a  „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály 
(a továbbiakban: KR MÜIG Műszaki Osztály)”;

b) 10. és 12.  pontjában a  „KR GI GEK Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztály” szövegrész helyébe 
a „KR MÜIG Műszaki Osztály”;
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c) 13. pontjában a „KR GI GEK Műszaki Osztály Rendészettechnikai Alosztálynak” szövegrész helyébe a „KR MÜIG 
Műszaki Osztálynak”

szöveg lép.

 11. Hatályát veszti a 26/2013. ORFK utasítás 85–88. pontja.

10. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosítása

 12. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. 
(VIII.  5.) ORFK utasítás 4.  pontjában a  „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ” 
szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság” szöveg lép.

11. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás módosítása

 13. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás
a) 5. pont g) alpontjában a „KR Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központtól (a továbbiakban: KR GI GEK)” 

szövegrész helyébe a „KR Költségvetési Igazgatóságtól (a továbbiakban: KR KIG)”;
b) 11.  pont b)  alpontjában, 12.  pontját megelőző alcímben, valamint 12., 13. és a  28.  pont b)  alpontjában 

a „KR GI GEK” szövegrész helyébe a „KR KIG”
szöveg lép.

12. A választásokkal összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 39/2013. (X. 4.) ORFK utasítás 
módosítása

 14. Hatályát veszti a  választásokkal összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 39/2013. (X. 4.) ORFK utasítás 
1. pont d) alpontja.

13. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosítása

 15. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 10/2014. 
ORFK utasítás) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A  bizottság javaslata alapján a  munkáltatói támogatás személy szerinti elosztására vonatkozó előterjesztést 
–  a  Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR KIG) vezetőjének pénzügyi fedezet 
rendelkezésre állására vonatkozó ellenjegyzése mellett – a  KR KIG Igazgatási Osztály Lakás és Szociális Alosztálya 
készíti el, és a 4. pontban foglaltakkal egyidejűleg – jóváhagyásra – felterjeszti az országos rendőrfőkapitány részére, 
majd az előterjesztés országos rendőrfőkapitány általi jóváhagyása után intézkedik a folyósításra.”

 16. A 10/2014. ORFK utasítás 6. és 11. pontjában a „KR GI GEK” szövegrész helyébe a „KR KIG” szöveg lép.

 17. Hatályát veszti a 10/2014. ORFK utasítás 14. és 15. pontja.

14. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosítása

 18. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás
a) 225. pontjában a „Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság (a továbbiakban: KR GI)” szövegrész helyébe 

a „Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR MÜIG)”;
b) 226. pontjában a „KR GI vezetője” szövegrész helyébe a „KR MÜIG igazgatója”;
c) 228. pontjában a „KR GI-nek” szövegrész helyébe a „KR MÜIG-nek”;
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d) 229., 247., 248. és 252. pontjában a „KR GI” szövegrész helyébe a „KR MÜIG”;
e) 246. pontjában a „KR GI-t” szövegrész helyébe a „KR MÜIG-et”;
f ) 250. pontjában a „KR GI-n” szövegrész helyébe a „KR MÜIG-en”
szöveg lép.

15. Az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás módosítása

 19. Az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 30/2015. 
ORFK utasítás) 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szemlebizottságok vezetői és helyettesei:)
„a) a  KR-nél a  rendészeti igazgató, helyettese a  műszaki és üzemeltetési igazgató, az  RRI-nél a  rendészeti 
igazgatóhelyettes, helyettese a gazdasági igazgatóhelyettes;”

 20. A 30/2015. ORFK utasítás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Az 5. pont a), b) és h) alpontjában meghatározottak végrehajtásáért a rendészeti szakterület, az 5. pont c), d), e) és 
f )  alpontjában meghatározottak végrehajtásáért a  műszaki és üzemeltetési szakterület, az  5.  pont g)  alpontjában 
meghatározottakért a feladatkörében érintett szakterület a felelős.”

16. A lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli 
leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása

 21. A lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, 
megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 2/2016. ORFK utasítás) 27. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. A tárolást végző a megsemmisítést elrendelő jogerős határozat megküldésétől számított, az ügyintézésre nyitva 
álló, törvényben meghatározott határidőn belül a megsemmisítésről rendelkező határozattal, valamint a jegyzőkönyv 
és az  állapotfelmérő lap másolatával a  megsemmisítésre szánt lőfegyvert a  Készenléti Rendőrség Műszaki 
és Üzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztálynak (a továbbiakban: Fegyverzeti 
és Vegyivédelmi Alosztály), a  megsemmisítésre szánt lőszert pedig a  Készenléti Rendőrség Személy- és 
Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálatának (a továbbiakban: Tűzszerész Szolgálat) adja át.”

 22. A 2/2016. ORFK utasítás
a) 28. pontjában a „Fegyverzeti Javító Alosztállyal” szövegrész helyébe a „Fegyverzeti és Vegyivédelmi Alosztállyal”;
b) 29. és 30.  pontjában a  „Fegyverzeti Javító Alosztály” szövegrész helyébe a  „Fegyverzeti és Vegyivédelmi 

Alosztály”
szöveg lép.

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

 24. Hatályát veszti az egyenruházati bolt működésének szabályozásáról szóló 53/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás.

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

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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1. melléklet a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasításhoz

„1. melléklet az 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasításhoz

A 9×18 mm PA-63M pisztoly alkatrész- és kiegészítő felszerelés normája

Sor-  

szám
Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k KR RRI BRFK

1 PA-63 ütőszeg nyomó rugó 0 30 0 0

2 PA-63 ütőszeg rugó 0 25 0 0

3 PA-63 tárfenék 0 20 0 0

4 PA-63 ütőszeg 0 15 0 0

5 PA-63 elsütő emelőcsap 0 12 0 0

6 PA-63 fesztelenítő 0 10 0 0

7 PA-63 biztosító 0 30 0 0

8 PA-63 markolathéj bal 0 8 0 0

9 PA-63 markolathéj jobb 0 8 0 0

10 PA-63 kakas 0 8 0 0

11 PA-63 szánrögzítő rugó 0 50 0 0

12 PA-63 biztosító rögzítő csap 0 5 0 0

13 PA-63 tárfenék rögzítő 0 5 0 0

14 PA-63 adogató lemez 0 5 0 0

15 PA-63 adogató rugó 0 5 0 0

16 PA-63 tárköpeny 0 10 0 0

17 PA-63 elsütő emelő 0 5 0 0

18 PA-63 kakas rugó 0 5 0 0

19 PA-63 ütőszeg nyomó hüvely 0 5 0 0

20 PA-63 szánrögzítő 0 5 0 0

21 PA-63 hüvelyvonó 0 5 0 0

22 PA-63 hüvelyvonó rugó 0 5 0 0

23 PA-63 hüvelyvonó nyomó csap 0 5 0 0

24 PA-63 tártartó rugó 0 5 0 0

25 PA-63 kakas rugó dugó 0 5 0 0

26 PA-63 elsütő rúd 0 5 0 0

27 PA-63 markolathéj csavar 0 5 0 0

28 PA-63 tárrögzítő 0 5 0 0

29 PA-63 tártartó 0 5 0 0

30 PA-63 kakas csap 0 5 0 0

31 PA-63 nézőke 0 5 0 0

32 PA-63 helyretoló rugó 0 5 0 0

33 PA-63 markolathéj csavarcsésze 0 5 0 0

34 PA-63 billentyű rugó 0 5 0 0

35 PA-63 ütközőlemez 0 5 0 0

36 PA-63 csap felhúzóemelőhöz és kakasnyomóhoz 0 5 0 0

37 PA-63 markolathéj csavaranya 0 5 0 0

38 PA-63 felhúzó emelő 0 5 0 0

39 PA-63 sátorvas nyomó rugó 0 5 0 0

40 PA-63 sátorvas 0 5 0 0
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Sor-  

szám
Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k KR RRI BRFK

41 PA-63 elsütő nyomó hüvelycsap 0 5 0 0

42 PA-63 elsütő nyomó rugó 0 5 0 6

43 PA-63 sátorvas csap 0 5 0 3

44 PA-63 ütőszeg nyomó rugóhüvely 0 5 0 0

45 Tisztítóvessző 5 24 8 6

46 Fekete hosszított pisztolytáska 5 17 4 3

47 Fehér hosszított pisztolytáska 1 11 0 2

48 Fehér pisztolytáska 1 11 0 1

49 Pi. táska belső 10 17 4 3

50 Tár tok belső táskához 10 17 4 3
”

2. melléklet a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasításhoz

„2. melléklet a 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasításhoz

A 7,65×17 mm R-78M pisztoly alkatrész- és kiegészítő felszerelés normája

Sor-  

szám
Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k KR RRI BRFK

1 R-78 billentyű rugó 0 8 0 0

2 R-78 elsütő rúd 0 8 0 0

3 R-78 elsütőemelő 0 8 0 0

4 R-78 szerelt kakas 0 8 0 0

5 R-78 biztosító rögzítő rugó 0 8 0 0

6 R-78 kakas rugó 0 5 0 0

7 R-78 ütőszeg rugó 0 5 0 0

8 R-78 biztosító rögzítő csap 0 5 0 0

9 R-78 markolathéj csavar 0 5 0 0

10 R-78 ütőszeg 0 5 0 0

11 R-78 biztosító 0 5 0 0

12 R-78 jobb markolathéj 0 5 0 0

13 R-78 bal markolathéj 0 5 0 0

14 R-78 tokbetét 0 5 0 0

15 R-78 billentyű 0 5 0 0

16 R-78 határoló csap 0 5 0 0

17 R-78 határoló rugó 0 5 0 0

18 R-78 hüvelyvonó 0 5 0 0

19 R-78 kakascsap 0 5 0 0

20 R-78 szánrögzítő határoló gomb 0 5 0 0

21 R-78 szánrögzítő határoló rugó 0 5 0 0

22 R-78 tártartó anya 0 5 0 0

23 R-78 tártartó csap 0 5 0 0

24 R-78 tártartó rugó 0 5 0 0

25 Tisztítóvessző 5 24 8 6
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Sor-  

szám
Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k KR RRI BRFK

26 Fekete pisztolytáska 3 17 4 3

27 Belsőtok 1 14 2 2

28 Tartalék tártáska, belsőtokhoz 1 14 2 2
”

3. melléklet a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasításhoz

„3. melléklet a 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasításhoz

A 9×19 mm Jericho 941F pisztoly alkatrész- és kiegészítő felszerelés normája

Sor-  

szám
Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k KR RRI BRFK

1 JERICHO adogatótömb 0 100 0 0

2 JERICHO elsütőbillentyű szerelt 0 35 0 0

3 JERICHO szánrögzítő 0 15 0 0

4 JERICHO csavar 0 10 0 0

5 JERICHO bal markolathéj 0 7 0 0

6 JERICHO jobb markolathéj 0 7 0 0

7 JERICHO szerelt tár 0 10 0 0

8 JERICHO hüvelyvonó 0 10 0 0

9 JERICHO ütőszegrugó 0 5 0 0

10 JERICHO tartalékcső 0 0 0 0

11 JERICHO ütőszeg 0 5 0 0

12 JERICHO hüvelyvonó rugó 0 10 0 0

13 JERICHO nézőke 0 5 0 0

14 JERICHO célgömb 0 5 0 0

15 JERICHO tüske 0 10 0 0

16 JERICHO elsütő emelő 0 5 0 0

17 JERICHO elsütő kengyel 0 5 0 0

18 JERICHO hüvelyvonó csap 0 5 0 0

19 JERICHO kakas rugó csap 0 5 0 0

20 JERICHO szán 0 0 0 0

21 JERICHO tárlemez 0 5 0 0

22 JERICHO elsütő szerkezet rugó 0 5 0 0

23 JERICHO helyretoló rugó, szerelt 0 10 0 0

24 JERICHO megszakító 0 5 0 0

25 JERICHO tárrögzítő csap 0 5 0 0

26 JERICHO tárrögzítő 0 5 0 0

27 JERICHO tárrögzítő rugó 0 5 0 0

28 JERICHO biztosító rugó 0 5 0 0

29 JERICHO elsütőkengyel nyomó (szerelt) 0 5 0 0

30 JERICHO elsütő szerkezet ház 0 5 0 0

31 JERICHO elsütőkengyel csap 0 5 0 0

32 JERICHO kakas akasztó 0 5 0 0
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Sor-  

szám
Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k KR RRI BRFK

33 JERICHO kakas rugó 0 10 0 0

34 JERICHO ütőszegbiztosító 0 5 0 0

35 JERICHO ütőszegbiztosító rugó 0 5 0 0

36 Tisztító kefe 10 22 7 5

37 Tisztító bronz kefe 10 22 7 5

38 Pisztolytáska 0 19 6 3

39 Combtok 0 16 5 1

40 Készenléti tok (övtok) 0 20 7 3
”

4. melléklet a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasításhoz

„4. melléklet a 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasításhoz

A 9×19 mm P9RC pisztoly alkatrész- és kiegészítő felszerelés normája

Sor-  

szám
Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k KR RRI BRFK

1 P9RC fesztelenítő 0 10 0 0

2 P9RC markolathéj csavar 0 10 0 0

3 P9RC acélgolyó 3,175 mm 0 8 0 0

4 P9RC hüvelyvonó 0 8 0 0

5 P9RC jobb markolathéj 0 8 0 0

6 P9RC biztosító rögz. rugó 0 8 0 0

7 P9RC nézőke 0 5 0 0

8 P9RC szánrögzítő 0 5 0 0

9 P9RC szerelt kakas 0 5 0 0

10 P9RC hüvelyvonó tengely 0 5 0 0

11 P9RC billentyű csap rögzítő 0 5 0 0

12 P9RC kivető 0 5 0 0

13 P9RC ütőszeg 0 5 0 0

14 P9RC elsütő emelő 0 5 0 0

15 P9RC elsütő kengyel 0 5 0 0

16 P9RC kakas tengely 0 5 0 0

17 P9RC teljes megszakító 0 5 0 0

18 P9RC bal markolathéj 0 8 0 0

19 P9RC billentyű csap 0 5 0 0

20 P9RC elsütő emelő csap 0 5 0 0

21 P9RC kakas rugó 0 5 0 0

22 P9RC billentyű rugó 0 5 0 0

23 P9RC ütőszeg rugó 0 5 0 0

24 P9RC biztosító 0 5 0 0

25 P9RC szerelt helyretoló vezető 0 5 0 0

26 P9RC elsütő emelő rugó 0 5 0 0

27 P9RC elsütő kengyel nyomórugó 0 5 0 0
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Sor-  

szám
Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k KR RRI BRFK

28 P9RC hüvelyvonó rugó 0 5 0 0

29 P9RC adogató tömb 0 20 0 0

30 P9RC elsütő kengyel nyomócsap 0 5 0 0

31 P9RC rugótámasz csap 0 5 0 0

32 P9RC szerelt tártartó 0 5 0 0

33 P9RC tár test 0 10 0 0

34 P9RC tár rugó 0 20 0 0

35 P9RC tárfenék lemez 0 10 0 0

36 P9RC tárfenék lemez rögzítő 0 10 0 0

37 P9RC helyretoló rugó 0 30 0 0

38 P9RC hátsó markolat (tok betét) 0 5 0 0

39 P9RC tisztítóvessző 5 24 8 6

40 P9RC hosszított pi. táska fekete 5 24 8 6

41 P9RC tár tok fekete 3 17 4 3

42 P9RC övtok fekete 1 10 0 2

43 P9RC hosszított pi. táska fehér 1 10 0 1

44 P9RC tár tok fehér 1 10 0 1
” 

5. melléklet a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasításhoz

„5. melléklet a 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasításhoz

A 7,62 mm AMD-65M gépkarabély alkatrész- és kiegészítő felszerelés normája

Sor-  

szám
Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k KR RRI BRFK

1 AMD-65 tengelycsap 0 10 0 0

2 AMD-65 műanyag betét a fogantyúhoz 0 10 0 0

3 AMD-65 hüvelyvonó 0 8 0 0

4 AMD-65 szerelt válltámasz 0 8 0 0

5 AMD-65 teljes válltámasz 0 5 0 0

6 AMD-65 fogantyú 0 5 0 0

7 AMD-65 ütőszeg 0 5 0 0

8 AMD-65 zárófej 0 5 0 0

9 AMD-65 tártest 0 5 0 0

10 AMD-65 ütőszeg csap 0 5 0 0

11 AMD-65 vállas csavar 0 5 0 0

12 AMD-65 csőborítóhéj retesz 0 5 0 0

13 AMD-65 helyretolórugó támasztó 0 5 0 0

14 AMD-65 szerelt alsóágy 0 5 0 0

15 AMD-65 szerelt csőszájfék 0 5 0 0

16 AMD-65 szerelt helyretolórugó 0 5 0 0

17 AMD-65 tokfedél 0 5 0 0

18 AMD-65 válltámasz betét 0 5 0 0
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Sor-  

szám
Alkatrész megnevezése

Darabszám/100 db fegyver

MRFK-k KR RRI BRFK

19 AMD-65 válltámasz rugó 0 5 0 0

20 AMD-65 hüvelyvonó rugó 0 8 0 0

21 AMD-65 hüvelyvonó tengely 0 8 0 0

22 AMD-65 helyretoló rugó 0 5 0 0

23 AMD-65 szerelt válltámasz 0 5 0 0

24 AMD-65 válltámasz rugó 0 5 0 0

25 AMD-65 ütőrugó 0 2 0 0

26 AMD-65 kioldóemelő rugó 0 2 0 0

27 AMD-65 tárrögzítő retesz 0 2 0 0

28 AMD-65 reteszrugó 0 2 0 0

29 AMD-65 késleltető rugó 0 2 0 0

30 AMD-65 elsütőszerkezet tengely 0 2 0 0

31 AMD-65 célgömb 0 2 0 0

32 AMD-65 késleltető 0 2 0 0

33 AMD-65 késleltető tengely 0 2 0 0

34 AMD-65 irányzékcsapó rugó 0 2 0 0

35 AMD-65 alsó rögzítőgyűrű 0 2 0 0

36 AMD-65 célgömbtalp 0 2 0 0

37 AMD-65 szerelt vezetőcső 0 2 0 0

38 AMD-65 irányzékcsapó 0 2 0 0

39 AMD-65 irányzéktoló 0 2 0 0

40 AMD-65 irányzéknyomó 0 2 0 0

41 AMD-65 irányzéknyomó rugó 0 2 0 0

42 AMD-65 szerelt tűzváltó 0 2 0 0

43 AMD-65 gázdugattyúrúd 0 2 0 0

44 AMD-65 gázdugattyúrúd csap 0 2 0 0

45 AMD-65 tárrugó 0 2 0 0

46 AMD-65 tárzáró lemez 0 2 0 0

47 AMD-65 tártest 0 2 0 0

48 AMD-65 adogatólemez 0 2 0 0

49 Tisztítóvessző 5 20 7 3

50 Tisztítóvessző toldat 10 33 8 5

51 Hordszíj 10 18 8 5

52 Tártáska 5 20 7 3

53 Tartozék tok 10 36 8 8

54 Tartozék tok, sapka 15 50 10 10

55 Padiátverő 10 32 7 5

56 Kóchenger 10 32 7 5

57 Kulcs 10 32 7 5

58 Csőkefe 10 62 7 5

59 Kétrészes műa. olajos szelence 10 32 7 5

60 Dörzsár 2 7 1 1

61 Szakadthüvely kihúzó 2 7 1 1
”
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III. Személyügyi közlemények

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2016. szeptember hónapra vonatkozóan

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

Bauman Esztert a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
dr. Botár Borbála Ágnest a Parlamenti Főosztályra,
dr. Farkas Beátát a Parlamenti Főosztályra,
Garamvölgyi Bencét az EU és Nemzetközi Szervezetek Főosztályára,
Garay-Madarász Ágnest a Köznevelési Stratégiai Főosztályra,
Gőcze Fruzsinát az Intézményirányítási Főosztályra,
Gyenes Pétert a Támogatási és Kontrolling Főosztályra,
Iglódi Réka Barbarát a Támogatási és Kontrolling Főosztályra,
Lebanov Józsefet a Köznevelési Stratégiai Főosztályra,
Lévay Csaba Jánost a Stratégiai Tervezési Koordinációs Főosztályra,
Nagy Anitát a Közigazgatási Államtitkári Titkárságra,
dr. Nagy Orsolyát a TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztályra,
Simon Zsuzsanna Klárát a TÁMOP-TIOP KSZ Feladatokat Ellátó Foglalkoztatási és Képzési Főosztályra,
dr. Szendrei Szilviát a Koordinációs Főosztályra,
Szentandrási Pétert a Köznevelési Stratégiai Főosztályra,
Szilágyi Szabolcsot a Parlamenti Főosztályra,
Szlávik Máriát a Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztályra,
Szontagh Istvánnét a Köznevelési Stratégiai Főosztályra,
Tiszolczi Pétert a Stratégiai Tervezési Koordinációs Főosztályra,
Tóth Jánost a Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályra,
Varnyúné dr. Adácsi Katalint az Egészségügyi Intézményfelügyeleti Főosztályra,
Venczel Orsolya Mónikát az Intézményfejlesztési Főosztályra,
Vincze Zsuzsannát a Kulturális Igazgatási Főosztályra,
dr. Zádori Tamást a Koordinációs Főosztályra

kormánytisztviselőnek nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkára

Keresztszeghy István Bálintot az Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinetbe

politikai tanácsadó munkakörbe nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke

Mikó Éva Magdolnát az Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinetbe

kormánytisztviselőnek nevezte ki.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	51.	szám	 4891

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke

Geberle Károlynét a Sportért Felelős Államtitkári Kabinetbe

kormánytisztviselőnek nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára az  Európai Uniós 
Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinetbe

dr. Gyurcsa Évát főosztályvezető, kabinetfőnök,
Nagy Zoltánt politikai főtanácsadó,
Pálfalvi Milánt politikai tanácsadó,
Varga Norbertet politikai tanácsadó

munkakörbe nevezte ki.

Vezetői munkakörbe történő kinevezés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

Horváth Viktort a Stratégiai Főosztály főosztályvezetői,
Károlyi Helgát az E-közszolgáltatás-fejlesztési Főosztály főosztályvezetői,
Lakatos Márkot a Sajtó és Kommunikációs Főosztály főosztályvezetői,
dr. Mészáros Karinát az Adatfejlesztési és Szolgáltatási Főosztály főosztályvezetői,
Pingitzer Edinát a Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya, Kontrollfelügyeleti és Külső Ellenőrzéseket Koordináló Osztály 
osztályvezetői,
Tóth Lászlót az E-közszolgáltatás-fejlesztési Főosztály, Stratégiai Osztály főosztályvezető-helyettesi,
Veres Gábort a Projektfejlesztési Főosztály főosztályvezetői,
Zohány Márta Csillát a  Sajtó és Kommunikációs Főosztály, Miniszteri Kommunikációs Osztály 
főosztályvezető-helyettesi

munkakörébe nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkára

Temesi Dóra Annát az  Egészségügyért Felelős Államtitkári Kabinet, Egészségpolitikai Programkoordinációs Osztály 
főosztályvezető-helyettesi

munkakörébe nevezte ki.

Vezetői munkakör visszavonása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

Ferdinandy Katalin Projektfejlesztési Főosztály főosztályvezetői,
Lakatos Márk Sajtó és Kommunikációs Főosztály, Miniszteri Kommunikációs Osztály osztályvezetői,
Veres Gábor EU Fejlesztési Koordinációs Főosztály, Monitoring Osztály osztályvezetői,
Zohány Márta Csilla Sajtó és Kommunikációs Főosztály főosztályvezetői

munkakörét visszavonta.
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Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

próbaidő alatt
Imrei Attila,
Waizinger Csilla;

közös megegyezéssel
Brüll Edit,
dr. Cseh László,
dr. Fekete László,
Gere Szilvia,
dr. Juhász Zsuzsanna,
Plachtovics Réka,
dr. Póth Júlia Anna,
Schmitsek Gabriella,
Szontagh Istvánné,
Thaisz Miklós,
dr. Varga Péter László;

végleges közigazgatási áthelyezéssel
Beke Márton Zoltán,
dr. Dobos Lilla,
Horváthné Pecsics Júlia,
Sörény Edina,
Szilvási Zsuzsa;

lemondással
dr. Fedor Mihály,
Polereczki Andrea,
dr. Szendrei Szilvia;

felmentéssel
Gerenday Ágnes,
Gerhát Józsefné

kormánytisztviselőknek.

Címadományozás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

Tiszolczi Péter részére közigazgatási tanácsadó címet adományozott.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	51.	szám	 4893

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. augusztus havi személyügyi hírei

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. augusztus havi munkáltatói intézkedései

KINEVEZÉS

A kabinetfőnök az alábbi személyt kormánytisztviselővé kinevezte:

Szentgyörgyi Anna

KINEVEZÉS

A közigazgatási államtitkár az alábbi személyeket kormánytisztviselővé kinevezte:

dr. Csizmazia Ágnes

dr. Nagy Richárd

dr. Ballai Márta

Hajagosné Pidl Ildikó

Kondákor Júlia Bernadett

Papp Eszter Mária

Répás Sándor

Steierlein Ildikó

Szabados Krisztina Linda

Tatár Nóra Csilla

dr. Eitmann Norbert Róbert

dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcs

Husz Krisztián Zoltán

Szabon Eszter

Törő Zoltán Gergely

dr. Gőgh Barbara

Jónás Gábor György

Sukta Csaba

VEZETŐI MUNKAKÖRBE HELYEZÉS

A közigazgatási államtitkár

dr. Bajzáth Orsolyát főosztályvezető

dr. Botos Barbarát főosztályvezető

dr. Eitmann Norbert Róbertet főosztályvezető

dr. Tóth Teodórát főosztályvezető-helyettes

Miklós Mártont osztályvezető

Salamon Richárdot osztályvezető

Szabóné Szónok Enikőt osztályvezető

munkakörbe helyezte.



4894	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	51.	szám	

SZAKMAI CÍM ADOMÁNYOZÁSA

A közigazgatási államtitkár az alábbi személyek részére címet adományozott:

Baranyai Beatrix szakmai tanácsadó

Kurtán Gábor szakmai tanácsadó

Kötél Alexandra szakmai tanácsadó

Padla Zsófia szakmai tanácsadó

Répás Gyula szakmai tanácsadó

Szőllősi Attila szakmai tanácsadó

dr. Puskás Anita szakmai tanácsadó

KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

Közös megegyezéssel 

Kühn Éva

Barak Edina Lili

dr. Krizsa Alexandra

Hádinger Judit

Kelemen Zsófia

Szerencsi Dóra

Virág Laura

Vinczéné dr. Joó Györgyi

Vaskuti Éva

Puskás Péter

nyugdíjazás miatt

Iván István Jánosné

próbaidő alatt

Skvára Szergej

áthelyezéssel

Székely Balázs

lemondással

Tóth Mihály

kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt.
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. szeptember havi személyügyi hírei

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. szeptember havi munkáltatói intézkedései

KINEVEZÉS

A kabinetfőnök az alábbi személyeket kormánytisztviselővé kinevezte:

Török Tamás Miklós

dr. Regász Alajos

KINEVEZÉS

A közigazgatási államtitkár az alábbi személyeket kormánytisztviselővé kinevezte:

Romhányi Péter László

Dósa Edina

dr. Kozma Szilvia

Anka Éva Borbála

Beniczky Anna

Szászi Zoltán

Sólyom Szilvia

Tokodi Viktória

Varga Zsóka

Vigh Péter Levente

dr. Balogh Blanka

dr. Bánfi Norina

dr. Koska Ramóna

dr. Laki Eszter

dr. Lukovics-Németh Bernadett

Ádám Renáta

Gólya Anikó

VEZETŐI MUNKAKÖRBE HELYEZÉS

A közigazgatási államtitkár

dr. Pataki Pétert főosztályvezető-helyettes

dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcsot főosztályvezető-helyettes

dr. Urmezei-Kovács Laurát osztályvezető

munkakörbe helyezte.

SZAKMAI CÍM ADOMÁNYOZÁSA

A közigazgatási államtitkár az alábbi személy részére címet adományozott:

dr. Baján László szakmai tanácsadó



4896	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2016.	évi	51.	szám	

KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

Közös megegyezéssel 

Vig Attila

dr. Berta Hubert József

Engert Ágnes

dr. Apatini Jolán Teréz

Érsek Ádám

dr. Bűdi Máté János

Csécsei Ádám

Hokné Lukács Bernadett

Jordanits Tamás

Papp Eszter Mária

Tamasi Dóra Krisztina

Villányi Zsófia

Váradi Dóra

dr. Török Anita

Kiss Tamás Róbert

nyugdíjazás miatt

Gyertyán Katalin

próbaidő alatt

dr. Lakatos Dávid

Romhányi Péter László

Silimon Beáta

Jost-Kovács Gergely Dénes

áthelyezéssel

Szabó István András

Szűcs Flóra Márta

dr. Pataki Dóra Márta

Havasi Krisztina

dr. Kiss Veronika

dr. Vincze Viola

Fazekas-Hevér Bernadett Anikó

Vincze Zsuzsanna

kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt.
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IV. Egyéb közlemények

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye 
elveszett törzskönyvekről

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

643253G
696820I
707281K
167473H
009145E
027527M
058517D
092934K
115875L
125302M
131654M
136926M
169137M
176651I
200757F
216832M
220160G
239264M
251251M
257763L
260259M
312082I
314134L
330891F
333356D
343113K
413162N
422200H
442198M
453996H
454369I
456871L
476901L
477106E
479782K
493098M
495773L
506531N
527882M
538705L

566193G
568244N
569922L
582269C
583775A
584968I
601191H
608398M
615628G
621959C
626775M
632591J
659881B
687167E
695116I
722979E
765827I
798496I
801501L
820963E
821954M
845976G
856680M
860200M
863906I
867728K
875069M
881758M
916646M
948473L
951308D
954663J
959920K
003922I
003930L
004972J
005491E
013938G
017099M
019856E

029862M
032993K
036979N
039130N
050269N
053682J
054988C
058416H
058824B
082880M
102204L
119737H
147759M
159671I
162905I
165305M
180546E
195386K
203821L
205240N
208254L
225076L
229397B
233289N
236354M
244599L
251385J
253149L
255444H
259545L
260018M
282685L
285874G
293177K
301613N
302852B
307438N
308906L
313551J
329068I

336799F
338565N
351632N
352495N
365909M
370620J
371541J
382799J
388676K
390216F
391353N
416114M
419888F
428745L
431455B
431569H
446116K
474190E
481162K
481847L
496384J
508011N
510167N
518863M
532598I
548673N
570323L
588244N
589238K
596712M
596862M
613667H
624672E
627490M
630881F
638789J
640207G
643336M
647841C
653031J

654323M
660532J
666360L
676567F
689364G
699110M
718584J
725833I
729949M
743622K
743969F
754474M
754545D
756826L
762955L
771974M
777954F
792264L
812577F
820445L
838430H
856851M
882417J
889921B
894775L
897590L
901196I
907164K
923166L
932413L
934307D
935185I
946647M
951535K
965737G
976769M
982530J
996634C
018033A
025053K
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025455J
030347L
030549L
030552L
030599L
030600L
030602L
030650L
032796E
057973N
068456L
082612M
086506L
087335J
090612L
099989M
101988N
102788N
106390F
118235I
154183I
163173K
170931G
186837L
203996J
262875I
263115E
263239M
272503L
272896F
273154J
289725I
290269N
296323L
298126K
313466K
323303N
326141L
330510G
332018K
351162F
361454M
363306N
371759D
377869L
379724N
382419J
394956A
396439L
413086J
416953G
432989I
442638N
442787N

460089B
476281H
539373M
563042N
563701N
564967D
571569B
582360K
623502L
628124L
628200M
653790L
663331J
665916D
666593C
673371K
677898G
682880E
696351L
724147I
729502M
734710K
738384F
743155D
749639K
754664K
779269L
791890J
821405M
841668M
844435G
859227D
869583L
899832I
903394K
904391L
919443M
922654M
928578M
933460G
935618I
976114L
979118D
987509M
014138N
041443K
048940J
067686L
088366E
119848N
135809M
153753I
155838F
160396M

168642G
181211L
187938E
191524E
194212N
195845G
202436M
213563K
222996H
233178F
237641H
240740N
245770L
256022I
261991I
262449L
270259L
305302F
314832L
325512M
332389J
344150D
344584M
361441L
403079L
428916I
450652I
481952L
487394M
496244K
500927D
517158C
537176D
544602K
563130I
566921H
613645L
631175M
636247G
646196N
674153M
674778M
675467I
693855F
719916L
725465J
728302F
739917I
754971K
760343D
768411B
775389F
799971N
802606J

804036M
815333M
818293M
825934D
837522F
852295B
874733J
877946M
893813L
900956M
901748M
922033K
934393M
934574F
943607L
954391I
971667M
460095G
001418L
006986H
024691B
029836E
030800N
061443N
066113M
081180G
085363H
087016M
089336M
114313N
123747H
126588C
127259M
135256I
149205K
153399K
155478N
171665I
189630M
193432A
194703K
196821M
220748M
230913D
232233J
237466I
250738N
254838H
257557N
267477C
273122K
274222K
274471K
274521K

274622K
274827N
275472K
276126M
285391K
286329M
296330L
322114C
324403J
330653L
343114J
371645M
400574J
417356N
420137M
421194K
437770M
439008L
454719K
466188M
486886M
487707L
492493N
505057I
510199B
531290M
539799L
546050E
547172L
553288K
555362B
555647I
556953H
559739I
561067E
565021M
571459E
574498D
585026F
600051C
601712M
604469M
624354M
646656G
647567A
651655H
663181J
673110I
683718C
685604H
688007L
695526E
700876M
713615I
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717529L
718436J
720200D
725157M
734815I
742014M
742153M
762024K
766489F
772606A
783083L
785948L
787306D
788679K
789429C
792405L
796444M
797963M
816517M
832342L
835239A

838437G
841506M
841816M
851030M
854033L
862871K
884921L
891124I
893272L
900683G
902494I
903878M
905114I
912229L
921886K
928843G
930986I
937426E
959120A
972630D
976219C

986996K
997375J
008840M
017910K
082816C
107664H
113954L
132798M
146316M
156071N
169709I
191349A
191704F
193434L
198221L
198304K
223904H
232293H
232734N
245239M
265913L

279095L
289245M
337710J
338132F
339642N
340306N
390220M
401146M
505110N
532520N
533813K
541754L
548398B
562461L
575116G
576028L
607859F
610381M
638009I
647120E
656701G

676799E
739724M
749721H
757684F
779817L
786923N
797809M
799952F
823663G
841194M
845573M
857939L
876368I
924666M
927820K
932521K
943564K
958517F
970590C
973586J

  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
  Központi Hivatala

A Fővárosi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Dr. Michler István Bence jogtanácsos 13988. számú jogtanácsosi igazolványa a  jogtanácsosi tevékenységről szóló 
1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet 9.  § (3)  bekezdése alapján 
érvénytelenítésre került.
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Pályázati felhívás Zirc város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, 
helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződés keretében

 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Zirc Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Kiíró)
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Tel.: +36-88/593-700
Fax: +36-88/414-475
Kapcsolattartó: Kaszás Béla városüzemeltetési osztályvezető
Telefon: +36-88/593-705
Telefax: +36-88/414-475
E-mail: kaszas.b@zirc.hu 

 2. A pályázat tárgya, teljesítés helye, ideje:
Autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés 
keretében. A szolgáltatást meghatározott menetrend szerint kell végezni. A részletes követelményrendszert, 
a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás 
tartalmazza.

A teljesítés helye: Zirc város közigazgatási területe.
A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2017. január 1.
A szerződés időtartama: a szerződés határozott időtartamú, 1 év.

 3. A pályázók köre:
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók, melyek 
megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató 
a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben 
a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

 4. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A Kiíró pályázati kiírást bocsát ajánlattevő rendelkezésére az ajánlattétel elősegítése érdekében, mely a pályázati 
felhívás megjelenését követően, előzetes faxon, vagy e-mailen történő igénylést követően, a pályázati kiírás 
ellenértékének befizetésének igazolása után átvehető munkanapokon 8–12 óra között a Zirci Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) fszt. 106. irodában.

A pályázati kiírás ára 10 000 forint + áfa. A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró 
B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73900030-10011719 számú bankszámlájára. 
A pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül – postai úton 
kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. 
A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható.

 5. A pályázat benyújtásának határideje, helye:
2016. november 30. 10 óráig.
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) fszt. 106. iroda.
A pályázat akkor tekintendő benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidőig a benyújtás helyére megérkezik.

 6. A pályázat felbontásának helye, ideje:
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, 8420 Zirc, Március 15. tér 1. emeleti tárgyaló
2016. november 30. 10 órakor.

 7. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja:
2016. december 19. 10 óra.

mailto:kaszas.b@zirc.hu
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 8. A szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 
2016. december 31.

 9. A pályázatelbírálás módja és szempontja:
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerződést.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

VI. Hirdetmények

A FOR-BE Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

A FOR-BE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 9., 
adószám: 13414757-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-887746) közzéteszi, hogy számlatömbje elveszett.
A számlatömbből a MB5SA0512756–MB5SA0512800-ig sorszámú, fel nem használt számlák érvénytelenek. Az ezen 
sorszámú számlákkal való visszaélésből eredő károkért a FOR-BE Kft. nem vállal felelősséget.
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