
 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XX.
törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról  szóló 2006. évi LV. tör vény

módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro -
lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vény (a továb biak ban: Tv.)
1.  §-a a kö vet ke zõ új g) pont tal egé szül ki, a je len le gi
g) pont je lö lé se h) pont ra vál to zik, a § a kö vet ke zõ új
i) pont tal egé szül ki, a je len le gi h) pont je lö lé se j) pont ra
vál to zik, a je len le gi i) pont he lyé be a kö vet ke zõ új k) pont

lép, va la mint a je len le gi j)–k) pon tok je lö lé se l)–m) pon -
tok ra vál to zik:

(A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u mai a kö vet ke zõk:)

„g) Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Miniszté -
rium,”

„i) Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um,”

„k) Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um,”

2.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba.

(2) A Tv. 1.  § c) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(3) Ahol e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en kihir -
detett tör vény vagy ren de let

a) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot vagy gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert em lít, azon

aa) a köz le ke dé sért, az ener gia po li ti ká ért, a bá nyá sza ti
ügye kért, az elekt ro ni kus hír köz lé sért és a pos ta ügyért
való fe le lõs ség kö ré ben Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener -
gia ügyi Minisz tériumot vagy köz le ke dé si, hír köz lé si és
ener gia ügyi  minisztert,
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ab) a gaz da ság po li ti ká ért, az ipar ügye kért, a ke res ke -
de le mért, va la mint a kül gaz da sá gért való fe le lõs ség kö ré -
ben Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri u mot
vagy nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz tert,

b) Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mot 
vagy önkor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert em lít,
azon

ba) a he lyi ön kor mány za to kért, a sport po li ti ká ért, a ka -
taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért, a köz ira tok ke ze lé sé nek
szak mai irá nyí tá sá ért, a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li -
ti ká ért, a tu riz mu sért, a vá lasz tó jo gi és nép sza va zá si sza -
bá lyo zá sért, a vá lasz tá sok és nép sza va zá sok lebonyo -
lításáért és a köz igaz ga tás-szer ve zé sért való fe le lõs ség
 körében Ön kor mány za ti Mi nisz té ri u mot vagy ön kor -
mány za ti mi nisz tert,

bb) a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért, a te le pü -
lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért, az épí tés ügyért és
a fej lesz tés po li ti ká ért való fe le lõs ség kö ré ben Nem ze ti
Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri u mot vagy nem ze ti fej -
lesz té si és gaz da sá gi mi nisz tert
kell ér te ni.

(4) A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség -
ve té si tör vény) 53.  § (2) be kez dé sé ben az „a kor mány za ti
igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter 
ön ál ló mû kö dé sét biz to sí tó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
fe lett a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le -
lõs tár ca nél kü li mi nisz ter,” szö veg rész he lyé be az
„a XXXIV. Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
 fejezet fe lett a ku ta tás fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter,” szö -
veg, 1. szá mú mel lék le té ben a „XI. ÖNKORMÁNYZATI
ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM” szö veg -
rész he lyé be a „XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉ -
RIUM” szö veg, a „XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKE -
DÉSI MINISZTÉRIUM” szö veg rész he lyé be a „XV.
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZ -
TÉRIUM” szö veg lép, egy ben az 1. szá mú mel lék let a

„XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIA -
ÜGYI MINISZTÉRIUM” fe je zet tel és a „XXXIV.
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVA -
TAL” fe je zet tel egé szül ki.

(5) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint
a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 31.  § (1) be kez dé sé ben az
„a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel” szö -
veg rész he lyé be az „a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé te lek kel, a mi nisz té ri um szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint” szö veg, 43.  § (1) be -
kez dé sé ben a „tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel”
szö veg rész he lyé be a „tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé te -
lek kel, a mi nisz té ri um szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -
tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint” szö veg, (2) be kez dé sé ben
az „egy” szö veg rész he lyé be a „két” szö veg lép, va la mint a 
31.  § (5) be kez dé se és 76. § (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(6) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a költ ség ve té si 
tör vény ke re tei kö zött az e tör vény, va la mint a mi nisz te rek 
fel adat kör ének vál to zá sá ról  szóló kor mány ren de le tek
vég re haj tá sá hoz szük sé ges fe je ze tek kö zöt ti elõirányzat-
 átcsoportosításokat el vé gez ze.

(7) Az e tör vénnyel más szerv hez át ke rü lõ fel adat- és
ha tás kö rök te kin te té ben – az el lá tá suk hoz kap cso ló dó
egyéb fel ada tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le zett sé gek re is
ki ter je dõ en – a fel ada tot ere de ti leg el lá tó szerv jog utód ja
az adott fel ada tot, ha tás kört át ve võ szerv.

(8) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak alkalma -
zása szem pont já ból a (3) be kez dés ben meg je lölt minisz -
tériumot kell az ott meg je lölt szer ve ze tek jog utód já nak
 tekinteni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szá ggyû lés el nö ke
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