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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozata
a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

1. A Kormány a kölcsönös felelõsség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikai tevékenység összehangolása érdekében,
a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 30.  § (1) bekezdése alapján létrehozza a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: NPTB).

2. Az NPTB feladata:
a) egy, a Kormány nemzetpolitikai tevékenységét segítõ kölcsönös tájékoztatáson alapuló egységes információs

rendszer létrehozása,
b) a nemzetpolitikai vonatkozású feladatok végrehajtásának koordinálása és értékelése,
c) az egyes minisztériumok külhoni magyarokat érintõ tervezési tevékenységének összehangolása,
d) a központi államigazgatási szervek külhoni magyarokat érintõ tevékenységének folyamatos figyelemmel

kísérése, és
e) javaslattétel a Kormány számára a nemzetpolitikai vonatkozású feladatok végrehajtása során a forrásigény

összehangolt tervezésére és a pénzfelhasználás ellenõrzésére.

3. Az NPTB a feladatkörébe tartozó ügyekben:
a) az NPTB elnöke útján javaslatot tesz kormányzati intézkedés megtételére, és
b) évente jelentést készít a Kormány részére a feladatkörébe tartozó ügyek aktuális helyzetérõl, és a megtett

intézkedésekrõl.

4. Az NPTB elnöke a miniszterelnök általános helyettese, alelnöke a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Az NPTB titkára a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkára.

5. Az NPTB további tagjai (a továbbiakban: bizottsági tag):
a) a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára,
b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a társadalmi felzárkózásért felelõs állam-

titkára, a kormányzati kommunikációért felelõs államtitkára, a területi közigazgatásért és választásokért felelõs
államtitkára, valamint az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára,

c) a Külügyminisztérium európai uniós ügyekért felelõs államtitkára,
d) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium oktatásért felelõs államtitkára, a szociális, család- és ifjúságügyért felelõs

államtitkára, az egészségügyért felelõs államtitkára, a sportpolitikáért felelõs államtitkára, valamint a kultúráért
felelõs államtitkára,

e) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a fejlesztéspolitikai koordinációért felelõs állam-
titkára, valamint az infokommunikációért felelõs államtitkára,

f) a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint a külgazdaságért felelõs államtitkára,
g) a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a környezetügyért felelõs államtitkára, valamint a vidék-

fejlesztésért felelõs államtitkára, és
h) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.

6. Az NPTB tagja továbbá a 4. és 5. pontban meghatározott állami vezetõk által kijelölt 1-1 fõ, aki a képviselt minisztérium
szervezeti és mûködési szabályzata szerint a külhoni magyarokkal összefüggõ kérdésekben feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ állami vezetõ vagy vezetõ beosztású kormánytisztviselõ lehet.

7. A bizottsági tagot akadályoztatása esetén a képviselt tárca szervezeti és mûködési szabályzatában kijelölt helyettese
helyettesíti.

8. Az NPTB ülésére az NPTB elnöke a bizottsági tagokon kívül szakértõként más személyt is meghívhat.

22674 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 136. szám



9. A Kormány felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, valamint
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezetõjét, hogy személyesen vagy delegáltja útján állandó meghívottként vegyen 
részt az NPTB munkájában.

10. Az NPTB teljes ülésére, az NPTB elnökének vezetésével, a 4., 5. és 6. pontban felsorolt valamennyi tag részvételével
szükség szerint, de legalább negyedévente kerül sor. Az NPTB teljes ülését az NPTB elnöke – az NPTB Titkársága útján –
hívja össze.

11. Az NPTB munkacsoporti ülésére, az NPTB Titkárának vezetésével, a 6. pontban meghatározott tagok részvételével
havonta egy alkalommal kerül sor. A munkacsoporti ülést az NPTB Titkára hívja össze.

12. Az NPTB rendkívüli ülésének összehívását bármely bizottsági tag, az indok egyidejû megjelölésével kezdeményezheti
az NPTB elnökénél.

13. Az NPTB ülésének napirendjét – a bizottsági tagok javaslatainak figyelembevételével – az NPTB elnöke, munkacsoport
ülés esetén titkára hagyja jóvá.

14. Az NPTB titkársági feladatainak ellátásáról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelõs
helyettes államtitkára gondoskodik.

15. Az NPTB Titkársága gondoskodik az NPTB ülésének napirendjéhez kapcsolódó dokumentumok bizottsági tagok
részére történõ megküldésérõl.

16. Az NPTB üléseirõl emlékeztetõ készül. Vitás kérdés esetén az emlékeztetõ tartalmazza a kisebbségi véleményt.
Az emlékeztetõ elkészítésérõl és a bizottsági tagok részére történõ megküldésérõl – az ülést követõ két munkanapon
belül – az NPTB Titkársága gondoskodik.

17. Az NPTB mûködésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

18. Ez a határozat a közzétételét követõ harmadik napon lép hatályba.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1178/2010. (VIII. 24.) Korm. határozata
az európai területi együttmûködési csoportosulásokkal kapcsolatos feladatokról

A Kormány a magyar részvétellel mûködõ európai területi együttmûködési csoportosulások hatékonyabb mûködésének
elõsegítése és az Európai Unióban a kiemelt jelentõségû regionalizációs folyamatok hazai fejlesztése érdekében a következõket
rendeli el:

1. A jogalkotási és jogalkalmazási tapasztalatokra, továbbá a határon átnyúló együttmûködések hagyományaira
figyelemmel ki kell dolgozni az európai területi együttmûködési csoportosulásokkal összefüggõ stratégiai tervezési,
fejlesztési feladatok koncepcióját (a továbbiakban: koncepció).

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2010. augusztus 31.

2. A koncepció elõkészítésébe és meg valósításába be kell vonni az érintett kormányzati szervek, továbbá a hazai
és külföldi társadalmi szervezetek képviselõit.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

3. Elõterjesztést kell készíteni a Kormány részére az európai területi együttmûködési csoportosulások alapítási,
fejlesztési, mûködési, költségvetési és hatékony pályázási feltételeinek vizsgálatáról.
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Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2010. szeptember 30.

4. A koncepció alapján elõterjesztést kell készíteni a Kormány részére az európai területi együttmûködési csopor-
tosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény módosításáról. A módosítások elõkészítése során vizsgálni kell végrehajtási
rendelet alkotásának szükségességét és szükség esetén meg kell kezdeni annak elõkészítését.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
belügyminiszter

Határidõ: 2010. szeptember 30.

5. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket Pálfi István, a tragikusan fiatalon elhunyt európai parlamenti képviselõ
munkásságáról  való méltó megemlékezés, valamint a határon átnyúló kapcsolatok elõmozdításáért áldozatos
tevékenységet végzõk méltó elismerése érdekében.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2010. augusztus 31.

6. Meg kell vizsgálni az „európai területi együttmûködési csoportosulás” elnevezés módosításának lehetõségeit
és közérthetõ magyar meghatározásaként az „európai területi társulás” megfogalmazás használatának feltételeit.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2010. augusztus 31.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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