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Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2022. (IX. 26.) MvM utasítása
a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás
módosításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva,
figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök jóváhagyásával –
a következő utasítást adom ki:
1. §

(1) A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás (a továbbiakban:
SzMSz.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az SzMSz. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az SzMSz. 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.
(4) Az SzMSz. 2. függeléke a 2. függelék szerint módosul.
(5) Az SzMSz. 2. függeléke a 3. függelék szerint módosul.
(6) Az SzMSz. 3. függeléke a 4. függelék szerint módosul.
(7) Az SzMSz. 4. függeléke az 5. függelék szerint módosul.
(8) Az SzMSz. 4. függeléke a 6. függelék szerint módosul.
(9) Az SzMSz. 5. függeléke a 7. függelék szerint módosul.

2. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2), (5) és (8) bekezdése, a 2. melléklet, a 3. függelék és a 6. függelék 2023. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Jóváhagyom:
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 11/2022. (IX. 26.) MvM utasításhoz

1. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 13. pontja a következő n) alponttal egészül ki:
(A Miniszterelnökség alapadatai a következők:
telephelyei:)
„n) 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2.;”
2. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 8. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A területfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) felelős a Statútum rendelet
179. §-ában meghatározott területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért, ennek keretében különösen:]
„c) előkészíti és kidolgozza az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika
érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámolót,”
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3. §
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(1) Az SzMSz. 1. melléklet 19. § e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A miniszter közvetlenül irányítja,)
„e) a területfejlesztési koordinációért felelős helyettes államtitkár,
f ) a miniszteri biztos, valamint”
(tevékenységét.)
(2) Az SzMSz. 1. melléklet 19. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A miniszter közvetlenül irányítja,)
„g) a Szakmai Tanácsadói és Elemzési Főosztály vezetőjének”
(tevékenységét.)

4. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos közvetlenül irányítja a települési fejlesztések
koordinációjáért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.”
5. §

(1) Az SzMSz. 1. melléklet 38. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nemzetpolitikáért felelős államtitkár)
„h) közreműködik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program végrehajtásával kapcsolatos feladatokban,”
(2) Az SzMSz. 1. melléklet 38. § (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(A nemzetpolitikáért felelős államtitkár)
„r) gondoskodik a „Szülőföldön magyarul” program működtetéséről, ellátja a program megvalósításával kapcsolatos
feladatokat.”

6. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 48. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A parlamenti államtitkár
a) ellátja a közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációja kapcsán jelentkező feladatokat,
b) előkészíti a magyar bor egységes kommunikációjára vonatkozó jogszabályokat,
c) elősegíti a borkultúra terjesztését,
d) dönt a vendéglátásban és borturizmusban érdekelt pincészetek támogatásáról.”
7. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. § A területfejlesztési parlamenti államtitkárt, ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el, akadályoztatása
vagy távolléte esetén a kabinetfőnöke helyettesíti, azzal, hogy akadályoztatás esetén, az államtitkár által
meghatározott ügyre esetileg, írásban kijelölt személy látja el a helyettesítést.”
8. §		
Az SzMSz 1. melléklet 68. §-a a következő f )–i) ponttal egészül ki:
(A területfejlesztésért felelős államtitkár a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége körében)
„f ) gondoskodik a transznacionális és egyes interregionális együttműködési programok végrehajtásához
kapcsolódó feladatok ellátásáról, valamint a szakmai képviselet biztosításáról a nemzetközi területfejlesztési
együttműködésekben,
g) felelős a területfejlesztési célú támogatási rendszer működtetéséért, a területfejlesztési programok
megvalósításáért,
h) javaslatot tesz a régiók területi lehatárolására, kidolgozza a regionális támogatási térkép koncepcióját,
i) érintettség esetén a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörében esetileg személyesen vagy
képviselője útján részt vesz a Növekedési és Versenyképességi Kabinet, valamint a Stratégiai és Családügyi Kabinet,
illetve a Gazdasági Kabinet ülésein.”
9. §		
Az SzMSz 1. melléklet 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A területfejlesztésért felelős államtitkár kabinetfőnöke ellátja a területfejlesztésért felelős államtitkár által
meghatározott feladatokat, közvetlenül irányítja a területfejlesztésért felelős államtitkár kabinetjét, irányítja
a területfejlesztésért felelős államtitkár titkársága vezetőjének tevékenységét.”
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10. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70. § (1) A területfejlesztésért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a kabinetfőnöke,
b) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős helyettes államtitkár,
c) a Területfejlesztési Elemzés Főosztály vezetője, valamint
d) a Duna Program Irányító Hatóság vezetője
tevékenységét, azzal, hogy a Duna Program Irányító Hatóság vezetője az európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében nem utasítható, beleértve a Duna Transznacionális Program és
a Duna Régió Program nemzetközi technikai segítségnyújtási keretéből finanszírozott tevékenységeket is.
(2) A területfejlesztésért felelős államtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén általános ügyekben
a kabinetfőnöke, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
helyettes államtitkár helyettesíti.”
11. §

(1) Az SzMSz. 1. melléklet 71. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár)
„21. ellátja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 78/A. §-ában, valamint a Magyarország Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.)
Korm. rendelet 5. és 6. §-ában a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt feladatot,”
(2) Az SzMSz. 1. melléklet 71. § 30. és 31. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár)
„30. ellátja a gazdaságfejlesztési célú pénzügyi eszközök – beleértve a 2014–2020 programozási időszak és
a 2021–2027 programozási időszak visszaforgó pénzeszközeinek – stratégiai tervezésének és felhasználásának
minisztériumi szintű koordinációját,
31. javaslatot tesz a 2014–2020 programozási időszak és a 2021–2027 programozási időszak visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználására,”
(3) Az SzMSz. 1. melléklet 71. § 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár)
„34. a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok, 2. Területfejlesztési miniszter” megnevezésű táblázat alapján
a szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva –
koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaságok részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani
tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat, kivéve azon beszámolókat, előterjesztéseket és
adatszolgáltatásokat, amelyek előzetes ellenőrzése és jóváhagyása – a Szabályzat szerint – a társaság szakmai
irányításával kapcsolatos feladatkör ellátásában közreműködő európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős
helyettes államtitkár vagy a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozik,”
(4) Az SzMSz. 1. melléklet 71. §-a a következő 39. ponttal egészül ki:
(Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár)
„39. a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörében személyesen vagy képviselője útján részt vesz
a Növekedési és Versenyképességi Kabinet, valamint érintettség esetén a Stratégiai és Családügyi Kabinet, illetve
a Gazdasági Kabinet ülésein.”

12. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 98. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár
a) a miniszterelnök-helyettes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a területfejlesztési miniszter (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban együtt: miniszter), valamint a közigazgatási államtitkár által meghatározott
feladatok ellátása körében megkereséssel élhet az érintett szervezetek, személyek felé,
b) irányítja – a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve – a Miniszterelnökség jogalkotási
programjára vonatkozó javaslatok összeállítását, a Kormány jogalkotási munkaterve és törvényalkotási programja
tekintetében a Miniszterelnökséget érintő részjavaslat előkészítését, valamint közreműködik a munkaterv és
a program végrehajtásának ellenőrzésében,
c) irányítja a Miniszterelnökségen belüli jogalkotással összefüggő koordinációs feladatokat,
d) kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányirodával a jogszabály-előkészítési tevékenység összehangolása
érdekében,
e) irányítja a kormányzati döntés-előkészítés során a Miniszterelnökséghez érkezett megkeresés tekintetében
az összehangolt miniszterelnökségi álláspont kialakítását,
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f ) irányítja a Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel kapcsolatos felkészítő anyagok előkészítését, felkészíti
a közigazgatási államtitkárt a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjén szereplő előterjesztések és
jelentések tartalmát illetően,
g) irányítja a törvényjavaslatok, a határozati javaslatok, a jelentések, a beszámolók, a tájékoztatók, a kormányzat
intézkedését igénylő bizottsági és képviselői javaslatok előkészítését az Országgyűléshez való benyújtáshoz,
h) kezdeményezi a kormányrendelet-tervezet és kormányhatározat-tervezet miniszterelnöki aláírásra történő
felterjesztését a Miniszterelnöki Kormányirodánál,
i) irányítja a Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatának előkészítését,
j) gondoskodik a miniszteri rendelet-tervezet és a miniszteri utasítás-tervezet miniszteri aláírásra történő
előkészítéséről és annak az Igazságügyi Minisztérium részére való megküldéséről,
k) irányítja – a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve – a Miniszterelnökség hatáskörét
érintő európai uniós jogi aktusokkal kapcsolatban felmerült jogharmonizációs feladatok teljesítésének
koordinálását,
l) segíti a kormánybiztos és miniszteri biztos munkáját, és ahhoz jogi, igazgatási, szervezési támogatást nyújt,
m) gyakorolja a kiadmányozási jogot – a szakterület előkészítése alapján – az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (6) bekezdésében megjelölt,
a pályázatokkal összefüggésben felmerülő kifogások elbírálásával kapcsolatos jogkörök tekintetében,
n) közreműködik a Rozsdaövezeti Bizottsági tagságból eredő feladatok ellátásában.
(2) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár
a) gondoskodik – az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó
peres és kötelező jogi képviseletet igénylő nemperes eljárások, Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások,
valamint hatósági eljárások kivételével – a Miniszterelnökség, valamint a miniszter jogi képviseletének ellátásáról,
b) irányítja – a közigazgatási államtitkár eseti kijelölésére is tekintettel – a kapcsolattartásból és a Miniszterelnökség
érdekeinek érvényesítéséből eredő műveletekhez kapcsolódó feladatok ellátását azokban a feladatkörébe tartozó
perekben, nemperes eljárásokban és egyéb jogvitás ügyekben, amelyekben a Miniszterelnökség vagy a miniszter
képviseletét egyéni ügyvéd vagy ügyvédi iroda látja el,
c) irányítja a Miniszterelnökséghez előterjesztett közérdekű adatigénylések – a területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörét érintő adatigénylésekre is kiterjedő – intézését, valamint az azokkal kapcsolatos, a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) felé teljesítendő statisztikai adatszolgáltatás előkészítését,
d) gondoskodik a Miniszterelnökség közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos műveleteiben a jogi támogatás
biztosításáról,
e) irányítja a NAIH közérdekű adatigényléssel kapcsolatos megkeresésére adandó válaszok előkészítését,
f ) irányítja az alapvető jogok biztosának megkeresésére adandó válaszok előkészítését,
g) intézkedéseket tesz az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszeren keresztül
benyújtott közérdekű bejelentésekre adandó válaszok előkészítése iránt,
h) irányítja az Alkotmánybírósághoz benyújtandó beadványok előkészítését,
i) gondoskodik a Közszolgálati Döntőbizottság titkársági feladatainak ellátásáról, valamint a Közszolgálati
Döntőbizottság tagjai személyi anyagának kezeléséről.”
13. §

(1) Az SzMSz. 1. melléklet 114. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területfejlesztési koordinációért felelős helyettes államtitkár)
„a) a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörében részt vesz a Közigazgatási Államtitkári
Értekezleten, – a miniszter döntésétől függően – a Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésein, a Növekedési és
Versenyképességi Kabinet ülésein, továbbá – érintettség esetén – a Gazdasági Kabinet ülésein,”
(2) Az SzMSz. 1. melléklet 114. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területfejlesztési koordinációért felelős helyettes államtitkár)
„c) a miniszter szakmai irányítása alá tartozó költségvetési szerv és az i) pont szerinti gazdasági társaság
vonatkozásában gondoskodik az egyes személyi kérdések tekintetében a döntés előkészítésével kapcsolatos
feladatok ellátásáról, kezdeményezi a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek kinevezését,”
(3) Az SzMSz. 1. melléklet 114. § (4) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A területfejlesztési koordinációért felelős helyettes államtitkár)
„h) a miniszter szakmai irányítása alá tartozó költségvetési szerv vonatkozásában felügyeli a szakmai irányítói jogkör
gyakorlásával összefüggő feladatok ellátását, figyelemmel kíséri a költségvetési szerv működését, a szakmai irányítói
döntések végrehajtását, szükség esetén tájékoztatást kér a szakmai irányítói döntések végrehajtásának folyamatáról,
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i) a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok, 2. Területfejlesztési miniszter” megnevezésű táblázat alapján a szakmai
irányítása alá tartozó gazdasági társaság vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – jóváhagyja
a gazdasági társaság részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és
adatszolgáltatásokat.”
14. §

(1) Az SzMSz. 1. melléklet 118. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős helyettes államtitkár a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való
felelőssége körében:)
„e) ellátja a transznacionális és interregionális területi együttműködési programok tervezésével és végrehajtásával
kapcsolatos területfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokat, biztosítja a programok lebonyolítását,
valamint képviseli a területfejlesztés szakmai érdekeit a nemzetközi területfejlesztési együttműködésekben,”
(2) Az SzMSz. 1. melléklet 118. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős helyettes államtitkár a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való
felelőssége körében:)
„h) ellátja a régiók területi lehatárolásával, és a regionális támogatási térkép koncepciójának kialakításával
kapcsolatos feladatokat,”

15. §

(1) Az SzMSz. 1. melléklet 119. § 24. és 25. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár)
„24. a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok, 2. Területfejlesztési miniszter” megnevezésű táblázatban foglaltaknak
megfelelően az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Új Világ Nonprofit
Szolgáltató Kft.) vonatkozásában közreműködik az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár szakmai irányítási
feladatkörének ellátásában, ennek keretében koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaság
részéről a fejlesztéspolitikai adatbázisok és uniós pályázati rendszerek vonatkozásában a tulajdonosi döntésre
benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat,
25. szervezi a területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe utalt fejlesztéspolitikai panaszkezelést,
a jogorvoslati és törvényességi tevékenységet, elbírálja a felterjesztett kifogásokat, a szabálytalansági döntések
elleni jogorvoslati kérelmeket, a 16. pontban meghatározott programok kivételével,”
(2) Az SzMSz. 1. melléklet 119. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:
(Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár)
„30. gondoskodik a jogi képviselet ellátásáról az 1. melléklet 73. § 14–17. pontja szerinti helyettes államtitkár
feladatkörét érintő peres és kötelező jogi képviseletet igénylő nemperes eljárásokban, Közbeszerzési
Döntőbizottság előtti eljárásokban, valamint más hatósági eljárásokban.”

16. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 128. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési, környezeti és energiahatékonysági fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár
irányítja a Közlekedés Operatív Programok Irányító Hatóságát, amelynek keretében)
„a) gondoskodik a 2007–2013 programozási időszak vonatkozásában a Közlekedés Operatív Program
(a továbbiakban: KÖZOP), a 2014–2020 programozási időszak vonatkozásában az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (a továbbiakban: IKOP), valamint a 2021–2027 programozási időszak vonatkozásában az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: IKOP Plusz) végrehajtásáról,”
17. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 133. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítja a Gazdaságfejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatóságot (a továbbiakban: GFP IH), amelynek keretében]
„g) gondoskodik a 2014–2020 programozási időszak és a 2021–2027 programozási időszak visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználásáról a vonatkozó jogszabályoknak és kormányzati döntéseknek megfelelően,
összhangban az európai uniós szabályozásban foglaltakkal,”
18. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 145. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár)
„f ) a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok, 2. Területfejlesztési miniszter” megnevezésű táblázat 4. pontjában
foglaltaknak megfelelően az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. vonatkozásában közreműködik az európai uniós
fejlesztésekért felelős államtitkár szakmai irányítási feladatkörének ellátásában, ennek keretében koordinálja,
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előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaság részéről az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
(a továbbiakban: EKR) üzemeltetésével kapcsolatos tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat,
előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat,”
19. §

(1) Az SzMSz. 1. melléklet 152. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A területfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) kabinetfőnöke]
„e) feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a Területfejlesztési Miniszteri Kabinet
tanácsadóinak, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkatársainak és a miniszter közvetlen irányítása alá
tartozó főosztály vezetőjének,”
(2) Az SzMSz. 1. melléklet 152. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter kabinetfőnökét távollétében és akadályoztatása esetén a Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Osztály
vezetője, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén az egyedi utasításban kijelölt kormánytisztviselő
helyettesíti.”

20. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 176. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyűléssel, annak hivatalával, a parlamenti bizottságokkal, továbbá szükség esetén a parlamenti
frakciókkal, az egyéni képviselőkkel és a szószólókkal való kapcsolattartás és koordináció a miniszterelnök-helyettes,
valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a Parlamenti Főosztály, míg
a területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya feladata.
A Miniszterelnökség által benyújtott törvényjavaslatok és az azokhoz kapcsolódó módosító indítványok benyújtását
az Országgyűlés elnökéhez és a bizottságokhoz, továbbá a Miniszterelnökség vezetői és szervezeti egységei,
valamint az Országgyűlés közötti koordinációt a miniszterelnök-helyettes, valamint a Miniszterelnökséget vezető
miniszter feladat- és hatáskörét érintően a Parlamenti Főosztály, míg a területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörét érintően a Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya – szükség esetén a miniszterelnök-helyettes, valamint
a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
a területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően pedig a területfejlesztési koordinációért felelős helyettes
államtitkár és a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár bevonásával – végzi.”
21. §		
Az SzMSz. 1. melléklet 188. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszterirendelet-tervezet normaszövegének aláírását és kihirdetését)
„b) az érintett miniszternek címzett feljegyzéssel
ba) a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
bb) a területfejlesztési miniszter rendelete esetén a területfejlesztési koordinációért felelős helyettes államtitkár
– a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár ellenjegyzésével –,
bc) a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
miniszteri rendelet esetében a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár
kezdeményezi.”
22. §		
Az SzMSz. 1. melléklet
1.
6. § (2) bekezdésében, 32. § q) pontjában, 54. § (1) bekezdés p) pontjában és 58. § (3) bekezdésében
a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,
2.
13. §-ában a „III. Gazdasági társaságok.” szövegrész helyébe a „III. Gazdasági társaságok,” szöveg,
3.
20. § (1) bekezdésében a „területfejlesztéséi” szövegrész helyébe a „területfejlesztési” szöveg,
4.
30. § a) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszterelnök-helyettes, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter és a területfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: miniszter)”
szöveg,
5.
32. § o) és p) pontjában a „gyakorolja” szövegrész helyébe az „átruházott hatáskörben gyakorolja” szöveg
és a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,
6.
43. § (1) bekezdés n) pontjában az „a megfelelő minisztériumok egyes államtitkárai által irányított” szövegrész
helyébe az „az érintett minisztériumok államtitkárai által irányított egyes” szöveg,
7.
V. Fejezet címében az „ÁLLAMTITKÁR” szövegrész helyébe az „ÁLLAMTITKÁROK” szöveg,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.

lép.

54. § (5) bekezdésében és 106. § (2) bekezdés g) pontjában a „kormánymegbízottak” szövegrész helyébe
a „főispánok” szöveg,
59. § (2) bekezdés l) pontjában a „horgászat mint,” szövegrész helyébe a „horgászat mint” szöveg,
62. § (2) bekezdés f ) pontjában a „Családügyi Kabinet” szövegrész helyébe a „Családügyi Kabinet,
a Növekedési és Versenyképességi Kabinet” szöveg,
71. § 27. pontjában az „az EGT” szövegrész helyébe az „az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT)”
szöveg,
71. § 37. pontjában a „külön döntésével” szövegrész helyébe a „rendeletében” szöveg,
74. § (3) bekezdés f ) pontjában az „a végrehajtásról” szövegrész helyébe az „azok végrehajtásáról” szöveg,
75. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában a „hivatali” szövegrészek helyébe a „szervezeti”
szöveg,
75. § (2) bekezdés b)–d) és g) pontjában, 75. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az „a nemzetpolitikáért felelős
államtitkár irányítása” szövegrész helyébe az „az irányítása” szöveg,
75. § (2) bekezdés g) pontjában a „körén belüli döntés-előkészítés keretén belül” szövegrész helyébe
a „tekintetében” szöveg,
75. § (2) bekezdés h)–j) pontjában és (3) bekezdésében a „hivatali” szövegrész helyébe a „szervezeti” szöveg,
75. § (3) bekezdés b) pontjában a „körén” szövegrész helyébe a „körében” szöveg,
80. § (1) bekezdés n) pontjában az „a megfelelő” szövegrész helyébe az „az érintett” szöveg és az „egyes
államtitkárai által irányított ágazatok” szövegrész helyébe az „államtitkárai által irányított egyes ágazatok”
szöveg,
94. § 2. pontjában a „továbbiakban:” szövegrész helyébe a „továbbiakban együtt:” szöveg,
114. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Humánpolitikai” szövegrész helyébe az „a Területfejlesztési és Európai
Uniós Személyügyi Főosztállyal, továbbá a Humánpolitikai” szöveg,
114. § (1) bekezdés e) pontjában az „a jogszabályokban” szövegrész helyébe az „a miniszter feladat- és
hatáskörét érintő jogszabályokban” szöveg,
118. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában a „kezelésű előirányzatok” szövegrész helyébe a „kezelésű és
központi kezelésű előirányzatok” szöveg,
152. § (1) bekezdés b) pontjában a „Miniszteri Kabinet” szövegrész helyébe a „Területfejlesztési Miniszteri
Kabinet” szöveg,
155. § (3) bekezdésében az „e §” szövegrész helyébe az „e Fejezet” szöveg,
163. § (1) bekezdés l) pontjában a „-beszámolási és -zárszámadási” szövegrész helyébe a „beszámolási és
zárszámadási” szöveg,
169. § (4) bekezdésében a „Miniszteri Kabinet gondoskodik” szövegrész helyébe a „Területfejlesztési Miniszteri
Kabinet gondoskodik” szöveg,
176. § (2) és (3) bekezdésében, 177. § (3) bekezdésében és 190. § (2) bekezdésében az „A Miniszterelnökséget
vezető miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszterelnök-helyettes, valamint a Miniszterelnökséget vezető
miniszter” szöveg,
177. § (1) bekezdésében és 178. § (2) bekezdésében az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrészek
helyébe az „a miniszterelnök-helyettes, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg,
177. § (2) bekezdésében, valamint 178. § (1), (3) és (5) bekezdésében az „a Miniszterelnökséget vezető
miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszterelnök-helyettes, valamint a Miniszterelnökséget vezető
miniszter” szöveg,
182. § (3) bekezdésében az „államtitkár elektronikusan” szövegrész helyébe az „államtitkár
– a területfejlesztési miniszter munkaszervezetét illetően a területfejlesztési koordinációért felelős helyettes
államtitkár útján – elektronikusan” szöveg,
195. § (2) bekezdésében az „A Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszterelnökhelyettes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg,
197. § (2) bekezdésében a „Főosztályon keresztül” szövegrész helyébe a „Főosztályon, a területfejlesztési
miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében a Területfejlesztési és Európai Uniós
Személyügyi Főosztályon keresztül” szöveg
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23. §		
Hatályát veszti az SzMSz. 1. melléklet
a)
1. § (1) bekezdés 13. pont e) alpontja,
b)
51. § j) és k) pontja,
c)
64. § n) és o) pontja,
d)
66. § b) pontja,
e)
67. §-a,
f)
71. § 19. és 25. pontjában a „területfejlesztési” szövegrészek,
g)
71. § 20., 22., 23. és 32. pontjában a „területfejlesztési” szövegrész,
h)
98. § (5) bekezdése,
i)
114. § (4) bekezdés d) pontjában a „vezető” szövegrész,
j)
151. § (1) bekezdés m) pontja,
k)
163. § (1) bekezdés f ) pontjában a „kormánytisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai” szövegrész.

2. melléklet a 11/2022. (IX. 26.) MvM utasításhoz
Az SzMSz. 1. melléklet
a)
54. § (1) bekezdés a) és l) pontjában, 54. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint 106. § (2) bekezdés
m) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b)
54. § (1) bekezdés h)–j) és n) pontjában, 54. § (5) bekezdésében, 94. § 25. pontjában, 106. § (2) bekezdés
c), g) és i) pontjában, 110. § (2) bekezdés c)–e) és j) pontjában, valamint 173. § a) és b) pontjában
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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1. függelék a 11/2022. (IX. 26.) MvM utasításhoz
A Miniszterelnökség szervezeti ábrája
Miniszterelnök

A Budai Várnegyed, a Citadella
és a visegrádi műemlék-együttes
területén megvalósuló
kormányzati beruházásokkal
kapcsolatos egyes feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztos

A modern települések
fejlesztéséért felelős
kormánybiztos

Az Északkeletmagyarországi
Gazdaságfejlesztési
Zóna komplex
fejlesztéséért felelős
kormánybiztos

A kormányzati egyeztetések
koordinálásáért, valamint az
Országos Beruházás Monitoring
rendszer működtetéséért felelős
kormánybiztos

Miniszterelnökséget Vezető
Miniszter

A nemzeti bormarketingért
felelős kormánybiztos

Az Északnyugatmagyarországi
Gazdaságfejlesztési
Zóna komplex
fejlesztéséért felelős
kormánybiztos

A Dél-alföldi
Gazdaságfejlesztési
Zóna komplex
fejlesztéséért felelős
kormánybiztos

A Dél-dunántúli
Gazdaságfejlesztési
Zóna komplex
fejlesztéséért felelős
kormánybiztos

A Közép-magyarországi
Gazdaságfejlesztési
Zóna komplex
fejlesztéséért felelős
kormánybiztos

A Tokaj-Zemplén
térség fejlesztéséért
felelős
kormánybiztos

Területfejlesztési
Miniszter
Területfejlesztési
Miniszteri Kabinet

Miniszteri
Kabinet
A Modern Települések
Fejlesztéséért Felelős
Kormánybiztos
Titkársága

Települési Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős
Helyettes Államtitkár

Települési Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős
Helyettes Államtitkári
Titkárság
Modern Városok Program
Végrehajtásának
Irányításáért Felelős
Főosztály
Projekt Koordinációs
Osztály
Településfejlesztési
Programok Szakmai
Főosztálya
Kiemelt Kormányzati
Településfejlesztési
Főosztály
Magyar Falu Program
Pályázati Főosztály

Pályázatkezelő Osztály

Miniszteri
Titkárság

Tájékoztatási
Főosztály

Szakmai Tanácsadói
Főosztály

Koordinációs és
Elemzési Főosztály

Területfejlesztési
Miniszteri Titkárság
Nemzetközi
Kapcsolatokért
Felelős Osztály

Protokoll
Osztály

Területi
Közigazgatásért
Felelős Államtitkár

Stratégiai Államtitkár

Területi Közigazgatásért
Felelős Államtitkári
Kabinet

Területi
Közigazgatásért
Felelős Államtitkári
Titkárság
Kormányzati
Kapcsolatokért
Felelős Osztály
Szervezési Osztály

Tájékoztatásért és
Kapcsolattartásért Felelős
Főosztály
Médiakapcsolatokért
Felelős Osztály

Kormányhivatali Online
Tájékoztatási Főosztály

Stratégiai Államtitkári
Kabinet

Hatósági Ügyekért
Felelős Helyettes
Államtitkár

Területi Közigazgatás
Működtetéséért Felelős
Helyettes Államtitkár

Hatósági Ügyekért
Felelős Helyettes
Államtitkári Titkárság

Területi Közigazgatás
Működtetéséért Felelős
Helyettes Államtitkári
Titkárság

Törvényességi
Felügyeleti és
Eljárásjogi Főosztály

Kormányhivatali Szakmai
Irányítási és Koordinációs
Főosztály

Törvényességi
Felügyeleti Osztály

Eljárásjogi és
Statisztikai Osztály

Hatósági
Szakigazgatási
Főosztály
Szabályozási és
Hatósági Osztály
Anyakönyvi és
Állampolgársági
Ügyek Osztálya
Ingatlan-nyilvántartási
és Térképészeti
Főosztály

Kormányhivatali
Koordinációs és
Igazgatási Osztály
Kormányhivatali
Ellenőrzési és
Elemzési Osztály
Kormányhivatali Működtetés
Irányítási Főosztály

Kormányhivatali
Gazdálkodási Osztály

Kormányhivatali
Üzemeltetési Osztály

Térképészeti Osztály

Közpolitikai
Elemzési
Osztály
Nemzetközi és
Külkapcsolatok
Főosztálya

Stratégiai Ügyek
Koordinációjáért Felelős
Helyettes Államtitkár

Stratégiai Ügyek
Koordinációjáért
Felelős Helyettes
Államtitkári Titkárság

Stratégiai Elemzési
Főosztály

Stratégiai Elemzési
Osztály

Nemzetközi Elemzési
Főosztály

Nemzetközi
Elemzési
Osztály

Parlamenti Államtitkári
Kabinet

Parlamenti
Államtitkári Titkárság

Parlamenti Főosztály

Parlamenti
Koordinációs Osztály
Közigazgatási
Ösztöndíjprogramért
Felelős Osztály
Parlamenti
Kommunikációs
Osztály

Aktív
Magyarországért
Felelős
Államtitkár
Aktív Magyarországért
Felelős Államtitkári
Kabinet

Aktív Mobilitási
Főosztály

Aktív Terek Főosztály

Aktív és
Szabadidősport
Programok Főosztály

Közigazgatási
Államtitkár

Civil és Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős
Helyettes Államtitkár

Civil és Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős
Helyettes Államtitkári
Titkárság

MKK Országos Iroda
Civil Kapcsolatok és
Társadalmi Konzultáció
Főosztálya
Civil Kapcsolatok
Osztálya
Nemzeti Gazdasági
és Társadalmi
Tanács Titkársága
Osztály

Gazdálkodásért és
Személyügyekért Felelős
Helyettes Államtitkár
Gazdálkodásért és
Személyügyekért Felelős
Helyettes Államtitkári
Titkárság
Költségvetési és
Intézményfelügyeleti
Főosztály

Költségvetési
Osztály
Intézményfelügyeleti
Osztály

Civil Fejlesztések és
Programok Osztálya

Támogatáskezelő
Osztály I.

Társadalmi Ügyek
Főosztálya

Támogatáskezelő
Osztály II.
Számviteli
Osztály
Pénzügyi és Számviteli
Főosztály

Pénzügyi
Osztály

Területi Stratégiai Főosztály
Területi Stratégiai
Osztály

Ingatlan-nyilvántartási
Osztály

Közpolitikai Elemzési
Főosztály

Parlamenti
Államtitkár,
Miniszterhelyettes

Kormányablak
Stratégiai Osztály
Kormányhivatali
Rendszerek
Működtetésének
Koordinációjáért Felelős
Főosztály

Kormányhivatali
Informatikai Üzemeltetés
Koordinációjáért Felelős
Osztály
KözigazgatásFejlesztési Programok
Koordinációs Osztály
Kormányhivatali
Szervezetfejlesztési
Főosztály
Szervezetfejlesztési
Módszertani Osztály

Kifizetési
Osztály
Számviteli
Osztály
Kontrolling
Osztály
Illetményszámfejtési
Osztály
Projektkezelési
Osztály
Projektértékelői
Számfejtési
Osztály
Kiküldetés és
Utaztatási
Osztály
Igazgatási
Osztály

Kormányhivatali
Kontrolling Főosztály

Személyügyi
Osztály
Humánigazgatási
Osztály
Képzési, Szociális
és Nyilvántartási
Osztály
Humánerőforrás
Osztály
Jogi Szolgáltatási
Főosztály

Közigazgatási
Államtitkári Titkárság

Társaságfelügyeleti
Főosztály
Jogi Ügyekért Felelős
Helyettes Államtitkári
Titkárság
Perképviseleti és
Döntőbizottsági
Főosztály

Perképviseleti
Osztály
Döntőbizottsági
Osztály

Jogi, Kodifikációs és
Koordinációs Főosztály

Társasági Jogi
Osztály

Információvédelmi
Osztály

Területfejlesztési
Ágazatközi
Koordinációs Osztály

Minősített
Adatvédelmi és
Biztonsági Osztály

Támogatási Jogi
Osztály

Koordinációs
Osztály

Iratkezelési
Főosztály

Intézményi
Személyügyi
Osztály
Intézményi
Gazdálkodási
Osztály
Területfejlesztési és
Európai Uniós
Személyügyi
Főosztály
Személyügyi
Adminisztrációs
Osztály
Személyügyi
Igazgatási
Osztály
Képzési és
Nyilvántartási
Osztály

Belső Ellenőrzési
Főosztály
Belső Kontrolling
Osztály
Kormányzati
Beruházásmonitoring Iroda

Portfolió Vezetési
Főosztály
Európa Kulturális
Fővárosa
Koordinációs Osztály

Területfejlesztési
Parlamenti
Államtitkár
Területfejlesztési
Parlamenti
Államtitkári
Kabinet
Területfejlesztési
Parlamenti
Államtitkári
Titkárság
Társadalmi
Kapcsolatok
Osztálya
Parlamenti
Kapcsolatok
Főosztálya
Ágazati
Kapcsolatok
Osztálya
Kiemelt
Ágazatstratégiai
Főosztály
Közvetlen Uniós
Források
Osztálya
Stratégiai és
Monitoring
Osztály
Kormánybiztosi
Kapcsolatok
Főosztálya

Területfejlesztés
Stratégiai Tervezéséért
Felelős Helyettes
Államtitkári Titkárság
Területfejlesztési
Tervezési és
Támogatási Főosztály
Területfejlesztési
Tervezési Osztály
Támogatáspolitikai
Osztály
Nemzetközi
Területfejlesztési
Együttműködések
Főosztálya
Térségi Koordinációs
Főosztály

Területfejlesztésért
Felelős Államtitkári
Kabinet

Területfejlesztésért
Felelős Államtitkári
Titkárság
Területfejlesztési
Elemzési
Főosztály
Duna Program
Irányító Hatóság
Pénzügyi és
Adminisztrációs
Osztály
Közös Titkárság
Osztálya

Nemzetpolitikáért
Felelős
Államtitkár

Európai Uniós
Fejlesztésekért Felelős
Államtitkár

Területfejlesztésért
Felelős Államtitkár

Területfejlesztés
Stratégiai Tervezéséért
Felelős Helyettes
Államtitkár

Miniszterelnökhelyettesi Kabinet

Elemzési Osztály

Európai Uniós Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős
Helyettes Államtitkár

Európai Uniós
Fejlesztések
Koordinációjáért
Felelős Helyettes
Államtitkári Titkárság

Monitoring és
Értékelési Főosztály

Támogatási
Kontrolling és
Elemzési Osztály
Értékelési és
Tervezési Osztály

Térségi
Kapcsolatok
Osztály

Vezetői
Információs
Osztály

Módszertani és
Monitoring Osztály

Fenntartható
Fejlesztéspolitikai
Osztály
Fejlesztéspolitikai
Szabályozási
Főosztály

Folyamatszabályozási
Osztály
Fejlesztéspolitikai
Módszertani
Osztály
Fejlesztéspolitikai
Képzési Osztály
Fejlesztéspolitikai
Jogszabályelőkészítő Osztály
Fejlesztéspolitikai
Nemzetközi
Koordinációs
Főosztály
Fejlesztéspolitikai
Uniós Intézményi
Ügyekért Felelős
Osztály
Fejlesztéspolitikai
Nemzetközi
Kapcsolatokért
Felelős Osztály
Nemzetközi
Együttműködési
Programok
Végrehajtási
Főosztály
Nemzetközi
Program- és
Projektmenedzsment
Osztály
Pénzügyi és Jogi
Támogatási
Osztály

Fejlesztéspolitikai
Jogi Főosztály

Kifogáskezelési
Osztály
Szabálytalansági
Döntések Elleni
Jogorvoslati
Osztály
Fejlesztéspolitikai
Perképviseleti
Osztály
Projektértékelői
Koordinációs
Főosztály
Projektértékelői
Személyügyi
Osztály
Projektértékelési
Koordinációs és
Monitoring Osztály

Támogatásokat
Vizsgáló Iroda

Horizontális Állami
Támogatási Ügyek
Osztály
Kiemelt
Ágazatokra
Vonatkozó Állami
Támogatások
Osztály
Mezőgazdasági,
Halászati,
Erdészeti és
Vidékfejlesztési
Támogatások
Osztály
Uniós Fejezeti
Főosztály
Uniós Fejezeti
Számviteli
Osztály
Uniós Fejezeti
Szabályozási
Osztály
Uniós Fejezeti
Pénzügyi Osztály
Uniós Fejezeti
Költségvetési
Osztály
Végrehajtás Operatív
Program Irányítási és
Végrehajtási
Főosztály

Helyreállítási Terv
Végrehajtásáért
Felelős Helyettes
Államtitkár

Helyreállítási Terv
Végrehajtásáért
Felelős Helyettes
Államtitkári Titkárság

RRF Stratégiai,
Tervezési és
Nemzetközi Osztály
RRF
Szabálytalanságkezelési és
Kifogáskezelési
Osztály
RRF Pénzügyi
Főosztály

Emberi Erőforrás Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkár

Területfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkári
Titkárság

Emberi Erőforrás Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkári
Titkárság

Jogi és Felülvizsgálati
Főosztály

Szervezési és Koordinációs
Osztály

Nemzetközi Kapcsolatok
Osztálya

Működéstámogatási Osztály
Szabálytalanság- és
Kifogáskezelési Osztály

Szervezési, Koordinációs
Osztály

Szabályossági Osztály
Programvégrehajtási
Főosztály
Programmegvalósítási
Osztály

Projektfelügyeleti és
Koordinációs Osztály

Pénzügyi
Elszámolási
Osztály 2.

Döntés-előkészítési Osztály

Programzárási Osztály

Pénzügyi
Monitoring Osztály
RRF Monitoring és
Adatszolgáltatási
Főosztály

Ellenőrzési és Módszertani
Főosztály
Kontrolling Osztály
Módszertani Osztály
KSZ Ellenőrzési és
Kifizetési Osztály
Ellenőrzés-koordinációs
Osztály
Támogatáskezelési Főosztály

Adatszolgáltatási
Osztály

Szabályossági és
Monitoring Osztály
Projektkezelési Osztály

Monitoring Osztály

EUPR/Help Desk
Osztály

Pénzügyi-ellenőrzési
Osztály
Stratégiai Tervezési és
Értékelési Főosztály
Felhíváselőkészítési Osztály

RRF Végrehajtási
Főosztály

Projektmegvalósítási
Osztály I.

Projektmegvalósítási
Osztály II.

Projektmegvalósítási
Osztály III.

Projektmegvalósítási
Osztály IV.

RRF Szabályozási és
Ellenőrzési Főosztály

Közbeszerzés
Ellenőrzési Osztály

Eljárásrendi és
Módszertani Osztály

Koordinációs és
Ellenőrzési Osztály

Monitoring Osztály
Integrált Területi Programok
Osztály
Tervezéskoordinációs
Osztály
Fenntartható
Városfejlesztési Osztály

Módszertani és Szabályozási
Főosztály

Szabályossági, Ellenőrzési és
Zárási Főosztály
Audit és Szabályossági Osztály

Végrehajtás-támogatási
Osztály
Szabályossági Osztály
Programkoordinációs
Osztály
Adatszolgáltatási Osztály
Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési
Főosztály
Ellenőrzés-koordinációs
Osztály
Ügyfélszolgálati és Arculati
Osztály
Helyszíni Ellenőrzési és
Iratkezelési Osztály
Pénzügyi Főosztály
Követeléskezelési Osztály
Pénzügyi Tervezési Osztály
Kifizetési Osztály
Értékelési, Fenntartási és
Zárási Főosztály
Projektértékelési Osztály
Projektzárási Osztály I.
Projektzárási Osztály II.

Projektzárási és Tájékoztatási
Osztály
Eljárásrendi és Tervezési
Osztály
Helyszíni Ellenőrzési Osztály
Közúti Projektek Főosztály
Gyorsforgalmi Projektek Osztály

Programzárási Osztály
Oktatási Fejlesztések
Főosztálya
Köznevelési Fejlesztések
Osztálya
Felsőoktatási Fejlesztések
Osztálya
Oktatási Beruházások
Osztálya
Kiemelt Fejlesztési Osztály
Egészségügyi Fejlesztések
Főosztálya

Városi Közlekedési Projektek
Osztály
Pénzügyi és Monitoring Főosztály
Pénzügyi Tervezési és Kifizetési
Osztály
Végrehajtás-finanszírozási
Osztály
Monitoring Osztály
Energetikai Projektek Végrehajtási
Főosztálya
Kiemelt Kedvezményezettek
Energiahatékonysági
Projektjeinek Osztálya
Távhőrendszer-fejlesztési és
Megújuló Energia Projektek
Osztálya
Energetikai Projektek Osztálya 1.
Energetikai Projektek Osztálya 2.
Energetikai Projektek Osztálya 3.
Műszaki és Közbeszerzési
Osztály
Projektfejlesztési és
Koordinációs Osztály
Vízügyi és Természetvédelmi
Végrehajtási Főosztály

Projektfejlesztési és
Koordinációs Osztály
Műszaki és Közbeszerzési
Osztály
Közműfejlesztési és
Hulladékgazdálkodási Végrehajtási
Főosztály
Szennyvízkezelési Osztály
Ivóvízkezelési Osztály

Társadalmi Felzárkózási
Fejlesztések Osztálya

Hulladékgazdálkodási és
Kármentesítési Osztály

Gyermekesély Fejlesztések
Osztálya

Projektfejlesztési és
Koordinációs Osztály

Horizontális és RSZTOP
Fejlesztések Főosztálya

GFP Program
Kommunikációs Osztály
GFP Folyamatszervezési
Osztály
GFP Jogi és Módszertani
Főosztály
GFP Jogi és Perképviseleti
Osztály

Műszaki és Közbeszerzési
Osztály

GFP Ellenőrzési Főosztály
GFP Ellenőrzés
Koordinációs Osztály

GFP Pénzügyi Módszertani és
Felügyeleti Főosztály

GFP Pénzügyi Felügyeleti
és Korrekciós Osztály
GFP Kifizetési Koordinációs
Osztály
GFP Pénzügyi Eszközök
Főosztály
GFP Stratégiai és
Eljárásrendi Osztály
GFP Termékmenedzsment
Osztály
GFP Visszaforgó Pénzügyi
Eszközök Osztály
GFP Program Stratégiai
Főosztály

GFP Beruházási
Támogatási Osztály
GFP ESZA Programok
Osztály
GFP Nemzetközi és
Klaszter Osztály
GFP Program Monitoring
Osztály
GFP Pályázatkezelési
Főosztály

GFP Pályázatkezelési II.
Osztály
GFP Pályázatkezelési III.
Osztály
GFP Pályázatkezelési IV.
Osztály
GFP Pályázatkezelési V.
Osztály
GFP Pályázatkezelési VI.
Osztály
GFP Pályázatkezelési VII.
Osztály

Környezetvédelmi
Projektfinanszírozási Osztály

GFP Pályázatkezelési IX.
Osztály

Horizontális Programok
Osztálya

Energetikai
Projektfinanszírozási Osztály

GFP Pályázatkezelési X.
Osztály

Rendszerfinanszírozási,
Monitoring és
Követeléskezelési Osztály

GFP Pályázatkezelési
Működéstámogató Osztály

Egyházi Fejlesztések
Osztálya
Társadalmi Fejlesztések
Osztálya
Társadalmi Innovációs és
Transznacionális
Fejlesztések Osztálya
Kulturális, Egyházi és
Társadalmi Fejlesztések
Beruházási Osztálya
Szakmai Támogató és
Monitoring Osztály

Szemléletformálási Projektek
Osztálya
KEHOP Fenntartási és
Koordinációs Osztály
Környezetvédelmi Projektek
Osztálya
Energetikai Projektfenntartási
Osztály
Eljárásrendi és Szabályossági
Főosztály
Szabályossági Osztály
Eljárásrendi Osztály

Közbeszerzési
Szabályozási
Főosztály
Közbeszerzési
Monitoring Főosztály

Közbeszerzési
Szakmai Koordinációs
Főosztály

GFP Pénzügyi Ellenőrzési Főosztály

GFP Pénzügyi Ellenőrzési I. Osztály
GFP Pénzügyi Ellenőrzési II. Osztály
GFP Pénzügyi Ellenőrzési III. Osztály
GFP Pénzügyi Ellenőrzési IV. Osztály
GFP Pénzügyi Ellenőrzési V. Osztály

GFP Pénzügyi Ellenőrzési VII. Osztály
GFP Pénzügyi Ellenőrzési VIII. Osztály
GFP Pénzügyi Ellenőrzési IX. Osztály
GFP Pénzügyi Ellenőrzési X. Osztály
GFP Pénzügyi Ellenőrzési
Folyamatkezelő Osztály
GFP Pénzügyi Ellenőrzési Támogató
Osztály
GFP Kiemelt Projektek Főosztály
GFP Kiemelt Projektek Megvalósítási
Monitoring Osztály
GFP Fenntartási Monitoring I. Osztály
GFP Fenntartási Monitoring II. Osztály

GFP Kiemelt Projektek II. Osztály

Európai Uniós
Fejlesztésekért Felelős
Államtitkári Kabinet

Európai Uniós
Fejlesztésekért
Felelős Államtitkári
Titkárság

Nemzetpolitikáért
Felelős Államtitkári
Kabinet

Nemzetpolitikáért
Felelős Helyettes
Államtitkár

Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős
Államtitkári Kabinet

Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős
Helyettes Államtitkár

Humánerőforrás
Koordinációs Osztály

Nemzetpolitikáért Felelős
Helyettes Államtitkári
Titkárság

Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős
Helyettes Államtitkári
Titkárság

Integritás és Belső
Ellenőrzési Osztály

Nemzetpolitikai Jogi és
Gazdasági Főosztály

Egyházi Koordinációs és
Kapcsolattartási Főosztály

Diaszpóra és Délvidéki
Főosztály

Egyház-finanszírozási,
Támogatási Koordinációs és
Fejlesztési Főosztály

Európai Uniós
Fejlesztéspolitikai
Koordinációs Főosztály

Döntés-támogatási
Osztály

Programkoordinációs
Osztály
Fejlesztéspolitikai
Kodifikációs
Osztály
Fejlesztéspolitikai
Koordinációs
Osztály

Erdélyi Főosztály

Felvidéki Főosztály

Egyház-finanszírozási
Osztály
Támogatási
Koordinációs és
Fejlesztési Osztály

Kárpátaljai Főosztály

Nemzetiségi Főosztály

Nemzetpolitikai Stratégiai
Tervező Főosztály

Nemzetiségi
Támogatáskezelési
Osztály

Fejlesztéspolitikai
Ellenőrzési Főosztály
Támogatási
Rendszer
Ellenőrző Osztály
Ellenőrzéskoordinációs
Osztály
Tájékoztatásszervezési Főosztály

Tartalom
Előkészítő
Osztály
Rendezvényszervezési
Osztály
Tájékoztatáskoordinációs
Osztály

GFP Kiemelt Projektek III. Osztály
GFP Kiemelt Projektek IV. Osztály
GFP Kiemelt Projektek V. Osztály
GFP Kiemelt Projektek VI. Osztály
GFP Kiemelt Projektek VII. Osztály
GFP Kiemelt Projektek VIII. Osztály
GFP Pályázati Közbeszerzési Osztály
GFP Kiemelt Projektek
Folyamattámogató Osztály
GFP Helyszíni Ellenőrzési Főosztály

GFP Pályázatkezelési I.
Osztály

Területi Fejlesztések
Osztálya

Fenntartási és
Szemléletformálási Főosztály

Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztály

GFP Kiemelt Projektek I. Osztály
GFP Kutatásfejlesztés,
Innováció és Turizmus
Támogatási Osztály

GFP Pályázatkezelési VIII.
Osztály

Kulturális Fejlesztések
Osztálya

Közbeszerzési
Felügyeletért Felelős
Helyettes Államtitkári
Titkárság

GFP Pénzügyi Ellenőrzési VI. Osztály
GFP Pénzügyi Koordinációs
Osztály

Végrehajtást Támogató és
Projektfinanszírozási Főosztály

Kulturális, Egyházi és
Társadalmi Fejlesztések
Főosztálya

Közbeszerzési
Felügyeletért Felelős
Helyettes Államtitkár

GFP Szabályozási és
Módszertani Osztály

GFP Projekt-ellenőrzési
Osztály

Természetvédelmi Projektek
Osztálya

Szociális Beruházások
Osztálya

GFP Programfejlesztési
Támogató Osztály

GFP Ellenőrzési
Folyamatkezelési Osztály

Egészségügyi Beruházások
Osztálya

Társadalmi Befogadási
Fejlesztések Osztálya

GFP Program Koordinációs
Főosztály

Elővárosi Vasúti Projektek
Osztály

Árvíz- és Katasztrófavédelmi
Projektek Osztálya

Népegészségügyi
Fejlesztések Osztálya

Gazdaságfejlesztési
Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkári
Titkárság

TEN-T Vasúti Projektek Osztály

Egészségügyi Fejlesztések
Osztálya

Szociális és Társadalmi
Felzárkózási Fejlesztések
Főosztálya

Gazdaságfejlesztési
Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkár

Főúti Projektek Osztály
Kötöttpályás Projektek Főosztály

Projektfenntartási Osztály I.
Projektfenntartási Osztály II.

Szakmai Támogató Osztály
Képzési Osztály

Közlekedési, Környezeti és
Energiahatékonysági Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkári Titkárság

Kifogáskezelési Osztály

Pénzügyi
Elszámolási
Osztály 1.

Követeléskezelési
és Kifizetési
Osztály

Közlekedési, Környezeti és
Energiahatékonysági Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkár

Szabálytalanságkezelési
Osztály

Kiemelt Projektek Osztálya

Tervezési és
Monitoring Osztály
Szabályszerűségi
és Ellenőrzési
Osztály

Területfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkár

Egyházi és
Nemzetiségi
Kapcsolatokért
Felelős Államtitkár

GFP Helyszíni Ellenőrzési Módszertani
Osztály
GFP Helyszíni Ellenőrzési Koordinációs
és Adatszolgáltatási Osztály
GFP Helyszíni Ellenőrzési I. Osztály
GFP Helyszíni Ellenőrzési II. Osztály
GFP Helyszíni Ellenőrzési III. Osztály
GFP Helyszíni Ellenőrzési IV. Osztály
GFP Kiemelt Projektek Helyszíni
Ellenőrzési Osztálya
GFP Szabályossági Főosztály
GFP Kifogáskezelési Osztály
GFP Szabálytalanságkezelési Osztály
GFP Fejlesztéspolitikai Rendszereket
Támogató Informatikai, Iratkezelési és
Üzemeltetési Főosztály
GFP Fejlesztéspolitikai
Dokumentumkezelési Osztály
GFP Fejlesztéspolitikai Üzemeltetéstámogató Osztály
GFP Fejlesztéspolitikai Informatikai
Támogató Osztály
GFP Központi Informatikai
Rendszereket Támogató Osztály
GFP Információszolgáltató és
Partnerkapcsolati Főosztály
GFP Információszolgáltató és
Partnerkapcsolati Osztály
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Szervezetellátási és
Logisztikai
Főosztály

Területfejlesztési
Koordinációs Főosztály

Szervezetbiztonsági
Főosztály

Fejlesztési Projektek
Főosztálya

Intézményi Személyügyi
és Gazdálkodási
Főosztály

Területfejlesztési Jogi
és Kodifikációs
Főosztály

Területfejlesztési
Szervezeti
Koordinációs Osztály

Kodifikációs
Osztály

Vagyon- és
Államháztartási
Jogi Osztály

Területfejlesztési
Koordinációért Felelős
Helyettes Államtitkári
Titkárság

Kontrolling
Osztály

Jogi Előkészítő
Osztály

Biztosi Titkársági
Főosztály
Tervezési és
Ellenőrzési Osztály

Jogi Ügyekért Felelős
Helyettes Államtitkár

Humánpolitikai
Főosztály

Területfejlesztési
Koordinációért Felelős
Helyettes Államtitkár

A Miniszterelnök Általános
Helyettese

Szakmai Tanácsadói és
Elemzési Főosztály
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2. függelék a 11/2022. (IX. 26.) MvM utasításhoz

1. Az SzMSz. 2. függelék 2.1.1. és 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2.1.1. A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja az 1. melléklet 155. §-ában rögzített feladatokat,
továbbá
a) segíti a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt és kabinetfőnökét feladataik ellátásában, melynek során elsősorban
koordinációs és adminisztratív feladatokat lát el,
b) előkészíti a nemzetpolitikáért felelős államtitkár és a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hivatalos
útjaihoz, valamint egyéb kormányzati tisztségviselők külhoni útjaihoz szükséges szakmai anyagokat,
c) koordinálja a nemzetpolitikai szakterületet érintő háttéranyagok, valamint a nemzetpolitikáért felelős államtitkár
és helyettes államtitkár részére készülő beszédek elkészítését,
d) közreműködik a miniszterelnök-helyettes nemzetpolitikához kapcsolódó feladatkörét érintő interpellációkra,
kérdésekre, azonnali kérdésekre, írásbeli kérdésre adandó válasz előkészítésében,
e) ellátja a nemzetpolitikáért felelős államtitkár tevékenységéhez kapcsolódó protokolláris feladatokat,
f ) előkészíti a nemzetpolitikával kapcsolatos kommunikációt, valamint kezeli a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt
és a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt érintő sajtómegkereséseket,
g) folyamatosan figyelemmel kíséri a külhoni magyarsággal és a nemzetpolitikával, valamint a nemzetpolitikáért
felelős területtel kapcsolatos híreket, a magyarországi és külhoni sajtó képviselőivel kapcsolatot tart,
h) ellátja a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítása
alá tartozó programokhoz és fórumokhoz, különösen a MÁÉRT-hoz és az MDT-hez kapcsolódó kommunikációs
műveleteket,
i) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, valamint
a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységéhez
kapcsolódó témákban sajtóközleményeket és sajtószemléket készít, sajtótájékoztatókat szervez,
j) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár sajtós
szerepléseihez, interjúihoz, televíziós és rádiós megjelenéseihez felkészítő anyagokat készít,
k) nemzetpolitikai kérdésekben média-megjelenéseket kezdeményez,
l) ellátja a szervezeti egységek programjaihoz kapcsolódó kulhonimagyarok.hu honlap működtetését,
m) kezeli a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, valamint
a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységéhez
kapcsolódó közösségi médiafelületeket.
2.1.2. A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet működését kabinetfőnök irányítja, aki
a) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár utasításainak megfelelően vezeti a nemzetpolitikáért felelős államtitkár
kabinetjét, a kabinet minden munkatársa számára közvetlenül utasítást adhat,
b) koordinálja a nemzetpolitikáért felelős államtitkár személyével kapcsolatos feladatok ellátását,
c) közreműködik a számára megjelölt szakpolitikai feladatok ellátásában,
d) az államtitkár megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat,
e) kijelöli a felkészítő anyagok elkészítéséért felelős szervezeti egységet annak vezetője útján.”
2. Az SzMSz. 2. függelék 4.1.2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály koordinációs feladatai körében)
„b) jogi szempontból figyelemmel kíséri a nemzetpolitikáért felelős államtitkár és a nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkár feladatkörében készülő döntéseket, tervezeteket, javaslatokat,”
3. Az SzMSz. 2. függelék 6.4.2. pontja a következő l) alponttal egészül ki:
(A Nemzetiségi Főosztály kodifikációs feladatai körében:)
„l) együttműködik és kapcsolatot tart a nemzetiségi fejezeti kezelésű előirányzatok felett kijelölt kezelő szervvel.”
4. Az SzMSz. 2. függelék 8.5.1. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Magyar Falu Program Pályázati Főosztály)
„g) ellátja a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár által közvetlenül meghatározott
feladatokat.”
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5. Az SzMSz. 2. függelék 10.2.2. pont l) és m) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya koordinációs feladatai körében:)
„l) szakmai felügyeletet gyakorol a civil szervezetek működési környezetének javításához kapcsolódó, a hatáskörébe
tartozó programok megvalósítási folyamata felett, szakmai kiadványokat jelentet meg, tájékoztató tevékenységet
végez a civil szervezeteket érintő jogszabályok vonatkozásában, képzéseket tart, vezetői workshopot szervez a civil
szervezetek vezetőinek, civil szemináriumot indít egyetemi hallgatók részére, szakkiállításokon vesz részt,
kezdeményezi szakmai díjak adományozását, konferenciákat szervez,
m) közreműködik az önkéntes tevékenységet érintő ágazati szakfeladatok ellátásában és az önkéntes tevékenységet
érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozásában, részt vesz
a Nemzeti Önkéntes Tanács munkájában.”
6. Az SzMSz. 2. függelék 10.2.4. pont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya egyéb feladatai körében:)
„a) ellátja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (a továbbiakban: NGTT) titkársági feladatait, ezen belül
kapcsolatot tart világszerte más államok NGTT szerveivel, részt vesz ezen szervezetek éves nemzetközi
konferenciáján, amennyiben az NGTT napirendjén civil téma merül fel, erről megfelelő fórumokon keresztül
tájékoztatja a civil szervezetek képviselőit, működteti és aktualizálja az NGTT honlapját,
b) ellátja az NGTT működésével összefüggő adminisztratív és információs feladatokat, ezen belül oldalelnöki és
plenáris ülések lebonyolítását,
c) titkársági feladatkörében az a) és b) alpontban foglaltak mellett biztosítja az NGTT működésének infrastrukturális
feltételeit, az NGTT elnökével történő egyeztetés szerint koordinálja, szervezi az NGTT szakmai munkacsoportjainak
munkáját, összefogja és közzéteszi az NGTT állásfoglalásait, javaslatait, jelentést készít az NGTT éves
tevékenységéről, melyet megjelentet az NGTT honlapján, előkészíti és minden év március 31. napjáig benyújtja
az NGTT véleményei, ajánlásai hasznosulásáról szóló jelentést,”
7. Az SzMSz. 2. függelék 11.2.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Belső Ellenőrzési Főosztály funkcionális feladatai körében)
„a) ellátja a Miniszterelnökség igazgatása költségvetési cím, a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezete
és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet Miniszterelnökséghez kapcsolódó előirányzatainak belső ellenőrzését,
illetve ellenőrzést végez a XI. Miniszterelnökség fejezethez tartozó és a Miniszterelnökség irányítása vagy
felügyelete alatt működő költségvetési szerveknél, valamint a miniszterelnök-helyettes, a Miniszterelnökséget
vezető miniszter és a területfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: miniszter)
felügyelete alá tartozó költségvetési előirányzatokból céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknél, továbbá
a Miniszterelnökség, illetve a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagyonkezelésébe
adott állami vagyonnal (ideértve a gazdálkodó szervezeteket is) való gazdálkodás tekintetében,”
8. Az SzMSz. 2. függelék 11.2.2. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Belső Ellenőrzési Főosztály funkcionális feladatai körében)
„k) összefogja a külső ellenőrzések intézkedési terveinek nyilvántartását [a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §].”
9. Az SzMSz. 2. függelék 11.3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„11.3. Szervezetbiztonsági Főosztály
11.3.1. A Szervezetbiztonsági Főosztály a közigazgatási államtitkár irányítása alatt működő szakmai főosztály,
vezetője a miniszter megbízásával rendelkezve ellátja a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályokban
meghatározott biztonsági vezetői feladatokat, ennek keretében utasítási joggal gyakorolja a minősített adatot
kezelő szerv vezetőjének átruházott hatáskörében eljárva a minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait.
11.3.2. A Szervezetbiztonsági Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti az ágazati honvédelmi feladatokkal, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzési kötelezettségek
meghatározásával kapcsolatos jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
b) közreműködik a rendészeti tárgyú, valamint a személyes adatok védelmét, információvédelmet és informatikai
biztonságot, továbbá az integritást és korrupciómegelőzést érintő jogszabálytervezetek előkészítésében,
előterjesztések véleményezésében,
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c) előkészíti a Szervezetbiztonsági Főosztály feladat- és hatásköréhez kapcsolódó közjogi szervezetszabályozó
eszközöket, szabályzatokat, így különösen:
1. az adatvédelmi, adatbiztonsági, valamint adatvédelmi incidenskezelési és információvédelmi szabályzatot,
2. az Informatikai Biztonsági Szabályzatot,
3. a Miniszterelnökség működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós
kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrendet,
4. a Miniszterelnökség Biztonsági Szabályzatát,
5. a Miniszterelnökség házirendjét.
11.3.3. A Szervezetbiztonsági Főosztály információvédelmi feladatai körében:
a) ellátja az információvédelemért felelős személy feladatkörébe tartozó tevékenységet,
b) ellátja a GDPR 37. cikke alapján a hivatali szervezet vezetőjének felelősségi körébe tartozó adatvédelmi tisztviselő
tevékenységet,
c) ellátja az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős vezető (a továbbiakban: informatikai biztonsági
vezető) feladatkörébe tartozó, jogszabályban meghatározott tevékenységet, ide nem értve a 60/2014. (III. 6.)
Korm. rendelet szerinti informatikai és ezen alapuló információs rendszereket,
d) ellátja az integritás tanácsadói feladatokat,
e) feladat- és hatáskörével összefüggésben közvetlenül jár el, és képviseli a Miniszterelnökség érdekeit, álláspontját
a Miniszterelnökség ellátását végző, valamint szerződéses partnereivel – különösen a központosított informatikai és
elektronikus hírközlési szolgáltatóként kijelölt NISZ Zrt.-vel, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal – szemben,
különösen, de nem kizárólag biztonsági esemény, adatvédelmi vagy biztonsági incidens, aktív, valamint bevezetés
előtti, tesztidőszak alatti szolgáltatások esetében,
f ) feladat- és hatáskörével összefüggésben véleményezi a Miniszterelnökség szerződéseit, valamint érvényre juttatja
az ezekhez köthető biztonsági szempontokat,
g) gondoskodik a Miniszterelnökség munkatársainak információvédelmi, informatikai biztonsági, adatvédelmi és
integritás tudatossági képzéséről,
h) ellátja a Miniszterelnökség által üzemeltetett, illetve a Miniszterelnökség adatait feldolgozó elektronikus
információs rendszerek információvédelmi, (személyes) adatvédelmi, továbbá informatikai biztonságával
összefüggő felügyeleti tevékenységet, ellenőrzi az információvédelmi, a személyes adatok védelmét szolgáló,
valamint informatikai biztonsági előírások betartását,
i) kizárólagos hatáskörben szervezi, tervezi, irányítja és végrehajtja a hatályos jogszabályi és belső szabályozási
keretrendszerben rögzítettek szerint a felhasználók tevékenységének információvédelmi, informatikai biztonsági
szempontú ellenőrzéseit, a belső szabályzatok végrehajtását és az elektronikus információs rendszerek
sérülékenységvizsgálatát, amelynek során jogosult megismerni, kezelni, elemezni és értékelni az ellenőrzéssel,
vizsgálattal összefüggő bármely tényt, adatot, információt,
j) kezdeményezi a hivatali szervezet vezetőjénél a személyes adatok kezelésével összefüggő bejelentések és
adatvédelemmel összefüggő incidensek kivizsgálását, megválaszolását és a NAIH felé történő bejelentését, amely
felé kapcsolattartó pontként működik,
k) koordinálja a személyes adatok megfelelő védelmi szintjének kialakítására, fenntartására vonatkozó irányelvek,
belső szabályozók, nyilvántartás(ok), valamint adattérkép kidolgozását, véleményezi a tervezett adatkezelési
műveleteket és kapcsolódó szerződéseket,
l) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével
kapcsolatos belső szabályoknak való megfelelést, részt vesz az adatkezelést érintő döntések meghozatalában,
az érintettek joggyakorlásának biztosításában,
m) szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését,
n) közreműködik az integritás irányítási rendszer és integrált kockázatkezelési rendszer kialakítására, bevezetésére,
működtetésére, fejlesztésére irányuló műveletek meghatározásában,
o) a Miniszterelnökség központi koordinációs felelősségére tekintettel ellátja az európai uniós támogatásokkal
kapcsolatos hatósági megkeresésekhez, a közérdekű bejelentések fogadásához és a csalásellenes intézkedésekhez
kapcsolódó feladatok koordinálását,
p) képviseli a Miniszterelnökség álláspontját és érdekeit a feladat- és hatáskörét érintő eseti vagy folyamatos
bizottságokban (309 Munkacsoport, Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács Stratégiai Munkacsoportja),
értekezleteken, megbeszéléseken,
q) feladat- és hatáskörével összefüggésben együttműködik és kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal és
szervekkel (különösen a NAIH-hal, Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatósággal, nyomozó hatóságokkal,
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Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetével, Kormányzati Eseménykezelő Központtal,
Alkotmányvédelmi Hivatallal, NISZ Zrt.-vel, Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, Nemzeti Védelmi Szolgálattal).
11.3.4. A Szervezetbiztonsági Főosztály minősített adatvédelmi és biztonsági feladatai körében:
a) gondoskodik a Miniszterelnökség minősített adatvédelmével kapcsolatos személyi, fizikai, adminisztratív és
elektronikus biztonsági feladatai, valamint rejtjeltevékenysége ellátásáról, kidolgozza az ehhez szükséges
követelményrendszereket és biztonsági szabályzókat,
b) működteti a Miniszterelnökség Nemzeti, EU-NATO Nyilvántartóját (a továbbiakban: Nyilvántartó), a felhasználók
körében ellátja a minősített adatkezelés felügyeletét,
c) gondoskodik a Miniszterelnökség minősített adatai elektronikus kezelésére alkalmas rendszereinek beszerzéséről,
telepítéséről és működtetéséről,
d) gondoskodik a Miniszterelnökségen meghatározott személyi biztonsági követelmények betartásáról (nemzeti
személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek, titoktartási nyilatkozatok kiállítása, NATO, EU személyi
biztonsági tanúsítványok beszerzése és ezek nyilvántartása, kezelése és tárolása),
e) ellátja a szervezeti egységeket minősített iratkezelési segédletekkel (hitelesített belső átadókönyv, futárjegyzék
nyilvántartás),
f ) előkészíti és koordinálja a Nyilvántartóban őrzött minősített adathordozók minősítésének felülvizsgálatát,
g) tájékoztatja a vezetőket és a minősített adat felhasználóit a minősített adatvédelem és -kezelés alapvető
szabályairól,
h) rendszeresen ellenőrzi a minősített iratok kezelését a szervezeti egységeknél,
i) véleményezi a Miniszterelnökség minősített adatot érintő szerződéseit.
11.3.5. A Szervezetbiztonsági Főosztály egyéb feladatai körében:
a) ellátja a Miniszterelnökség különleges jogrenddel összefüggő honvédelmi és katasztrófavédelmi tervezési
feladatait,
b) gondoskodik a Miniszterelnökség és háttérintézményei munkatársainak jogszabályokban meghatározott
honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítéséről és oktatásának szervezéséről,
c) a Miniszterelnökség kapcsolattartó pontjaként működteti a honvédelmi, katasztrófavédelmi és objektumvédelmi
feladatokat ellátó biztonsági ügyeletét,
d) gondoskodik a kormányügyeleti rendszerben ügyeletesi feladatokat ellátó felsővezető szakmai támogatásáról,
e) ellátja a Miniszterelnökség valamely vezetője nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezési jogkörével
összefüggő előkészítő, tájékoztatási és koordinációs nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos előkészítő és
ügyviteli feladatokat,
f ) kiadja a jogszabályban meghatározott politikai és szakmai felsővezetői igazolványokat, valamint a hatáskörébe
tartozó, a Miniszterelnökség épületeibe és a Karmelita Kolostorba belépésre jogosító igazolványokat, gondoskodik
a jogosultságok kezeléséről, ellátja a kapcsolódó nyilvántartási rendszerek alkalmazásgazdai feladatait,
g) együttműködik a Miniszterelnökség épületeinek őrzés-védelmét biztosító szervezetekkel,
h) biztonsági szempontból véleményezi a Miniszterelnökség biztonsági helyzetét érintő előterjesztéseket,
szabályozási és fejlesztési javaslatokat, koordinálja azok végrehajtását, részt vesz az ilyen tárgyú fejlesztési
programok megvalósításának ellenőrzésében.”
10. Az SzMSz. 2. függelék 11.5.1. pont 22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ellátja és koordinálja a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok 1. Miniszterelnökséget vezető miniszter” megnevezésű
táblázat szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a közigazgatási államtitkár hatáskörébe utalt tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában (a továbbiakban: gazdasági társaságok) a tulajdonosi
joggyakorlói körbe tartozó feladatokat:]
„22. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján egységes elveken nyugvó, naprakész adatbázisként szolgáló
központi elektronikus adatszolgáltatási rendszer, Gazdasági Adattárház (a továbbiakban: GAT) Adatgyűjtő Portálján
(Kontrolling Adatgyűjtő Portál /KAPOR/) a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok, 1. Miniszterelnökség” megnevezésű
táblázat szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a közigazgatási államtitkár hatáskörébe utalt
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a feltöltött adatokat ellenőrzi, mint
„irányító szervezet” elvégzi a hatáskörébe tartozó feladatokat, illetve kapcsolatot tart a GAT rendszer
munkacsoportjával,”
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11. Az SzMSz. 2. függelék 11.5.1. pontja a következő 23. és 24. alponttal egészül ki:
[Ellátja és koordinálja a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok 1. Miniszterelnökséget vezető miniszter” megnevezésű
táblázat szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a közigazgatási államtitkár hatáskörébe utalt tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában (a továbbiakban: gazdasági társaságok) a tulajdonosi
joggyakorlói körbe tartozó feladatokat:]
„23. előkészíti a tulajdonosi joggyakorlás rendjéről szóló miniszteri utasítást,
24. részt vesz a közigazgatási államtitkár tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó, munkáltatói jogkör gyakorlása
során keletkező nyilvántartás adminisztrációjában.”
12. Az SzMSz. 2. függelék 11.5. alcíme a következő 11.5.8. ponttal egészül ki:
„11.5.8. Közreműködik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
18. §-a szerinti finanszírozást érintő jogviszonyok létrehozása kapcsán.”
13. Az SzMSz. 2. függelék 12.5.2. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály funkcionális feladatai körében:)
„j) a miniszterelnök-helyettes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a területfejlesztési miniszter (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban együtt: miniszter) által átruházott hatáskörben gyakorolja a XI. Miniszterelnökség
fejezet felett – ideértve a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet azon előirányzatait is, melyek felett
a Miniszterelnökség az irányító szerv – az előirányzat-módosítási, előirányzat-átcsoportosítási jogköröket
(így különösen a fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeten belül más címekhez vagy megállapodás alapján más
fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez a fejezeti kezelésű előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő
átcsoportosítást; a fejezeten belül a költségvetési szerv előirányzatait tartalmazó címen belüli, továbbá a cím terhére
más költségvetési szervek előirányzatait tartalmazó cím vagy fejezeti kezelésű előirányzat javára történő
átcsoportosításokat, az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételeivel összefüggő előirányzatmódosításokat és a felhasználásra történő engedélyezéseket),”
14. Az SzMSz. 2. függelék 12.6.1. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Jogi Szolgáltatási Főosztály feladatkörében)
„i) felelős a miniszterelnök-helyettes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a területfejlesztési miniszter
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: miniszter) irányítása alá tartozó, önálló gazdasági szervezettel
még nem rendelkező költségvetési szervek jogi támogató tevékenységének ellátásáért,”
15. Az SzMSz. 2. függelék 12.7.1. pontja a következő 34. alponttal egészül ki:
(A Humánpolitikai Főosztály funkcionális feladatai körében:)
„34. ellátja a minisztérium által – ide nem értve a területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szervezeti
egységeinél – foglalkoztatott kamarai jogtanácsosokkal összefüggő személyügyi feladatokat.”
16. Az SzMSz. 2. függelék 13.2.1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály funkcionális feladatai körében)
„a) jogvitában, peres és nemperes eljárásban – a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály feladatkörébe tartozó peres és
kötelező jogi képviseletet igénylő nemperes eljárások, Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások, valamint
hatósági eljárások kivételével – ellátja a Miniszterelnökség, a miniszterelnök-helyettes, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter és a területfejlesztési miniszter jogi képviseletét, melynek során eljáró munkatársát önálló kiadmányozási
jogkör illeti meg,”
17. Az SzMSz. 2. függelék 13.3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„13.3. Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály
13.3.1. A Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály Miniszterelnökségen belüli jogi tevékenysége körében
a) a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása mellett megkereséssel élhet érintett szervezetek,
személyek felé,
b) részt vesz a kormányzati döntés-előkészítés során a Miniszterelnökséghez érkezett megkeresés tekintetében
az összehangolt miniszterelnökségi jogi álláspont kialakításában,
c) gondoskodik az eseti jelleggel felmerülő jogi állásfoglalások elkészítéséről,
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d) a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása mellett segíti a kormánybiztos és miniszteri biztos
munkáját, és ahhoz jogi, igazgatási, szervezési támogatást nyújt,
e) a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása mellett kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányirodával
a jogszabály-előkészítési tevékenység összehangolása érdekében,
f ) koordinálja – a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve – a Miniszterelnökség hatáskörét
érintő európai uniós jogi aktusokkal kapcsolatban felmerült jogharmonizációs feladatok teljesítését,
g) segíti a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt – a szakterület előkészítése alapján – az Ávr. 102/D. §
(6) bekezdésében megjelölt, a pályázatokkal összefüggésben felmerülő kifogások elbírálásával kapcsolatos jogkörök
tekintetében a kiadmányozási jog gyakorlásában.
13.3.2. A Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály Miniszterelnökségen belüli kodifikációs tevékenysége körében
a) összeállítja – a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve – a Miniszterelnökség jogalkotási
programjára vonatkozó javaslatokat, előkészíti a Kormány jogalkotási munkaterve és törvényalkotási programja
tekintetében a Miniszterelnökséget érintő részjavaslatot,
b) összefogja és ellenőrzi a jogalkotási munkatervben meghatározott jogalkotási feladatok végrehajtását,
c) a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által meghatározott tárgykörben előterjesztést, illetve tervezetet
készít elő,
d) a Miniszterelnökség szervezeti egységei által előkészített előterjesztés, tervezet tekintetében vizsgálja, hogy
a benyújtásra kerülő előterjesztések megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek, gondoskodik ezek érvényesítéséről,
e) a Miniszterelnökségen készült előterjesztés és tervezet tekintetében ellátja a Miniszterelnökségen belüli belső és
az előzetes, illetve közigazgatási egyeztetés koordinálásával kapcsolatos feladatokat, valamint előkészíti
az előterjesztést a szükséges egyeztetési és döntéshozó fórumokra való benyújtáshoz,
f ) ellátja a Miniszterelnökség által benyújtani kívánt előterjesztéseknek, jelentéseknek a Kormány, az egyéb politikai
döntéshozó fórumok, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet üléseinek napirendjére történő felkérésével és
megküldésével kapcsolatos feladatokat, szervezi ezek Miniszterelnöki Kormányiroda részére történő
megküldésének előkészítését,
g) közreműködik a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten kapott feladatoknak az érintett államtitkárhoz, helyettes
államtitkárhoz történő eljuttatásában, az elvégzett feladat ellenőrzését követően a közigazgatási államtitkárhoz
történő eljuttatásában,
h) felel a miniszter feladatkörébe tartozó törvények, kormányrendeletek, kormányhatározatok kormányelőterjesztéseinek a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, a Kormány vagy egyéb kormányzati döntéshozó fórum
döntésének megfelelő véglegesítéséért, az Országgyűléshez történő benyújtás előtti tartalmi egyeztetéséért,
i) előkészíti a törvényjavaslatokat, a határozati javaslatokat, a jelentéseket, a beszámolókat, a tájékoztatókat,
a kormányzat intézkedését igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat az Országgyűléshez való benyújtáshoz,
j) munkakapcsolatot tart fenn a Parlamenti Főosztállyal, a minisztériumok országgyűlési munkában részt vevő
szervezeti egységeivel és az Országgyűlés Hivatalával,
k) előkészíti a kormányrendelet-tervezeteket és a kormányhatározat-tervezeteket a jogi ügyekért felelős helyettes
államtitkár részére a Miniszterelnöki Kormányiroda számára való megküldéshez visszamutatás, illetve
miniszterelnöki aláírásra történő felterjesztés érdekében,
l) gondoskodik a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szabályzatban foglaltak
alapján – az érintett szakterületekkel együttműködésben – a kiadásra kerülő további szabályzatok előkészítéséről és
felülvizsgálatáról,
m) előkészíti a miniszteri rendelet-tervezetet és a miniszteri utasítás-tervezetet miniszteri aláírásra, és előkészíti
annak az Igazságügyi Minisztérium részére való megküldését,
n) ellátja a jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek a Magyar Közlönyben és a Hivatalos
Értesítőben történő kihirdetésével, közzétételével, illetve az érdekeltekhez történő eljuttatásával összefüggő
feladatokat,
o) közreműködik a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárnak a Rozsdaövezeti Bizottsági tagságból eredő
feladatainak az ellátásában.
13.3.3. A Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály Miniszterelnökségen belüli koordinációs tevékenysége
körében
a) ellátja az egyes minisztériumok által előkészített, a Miniszterelnöki Kormányiroda által megküldött előterjesztések
tekintetében az előzetes és a közigazgatási egyeztetés Miniszterelnökségen belüli koordinálásával kapcsolatos
feladatokat,
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b) a kormányzati döntés-előkészítés során tartott személyes egyeztetésen részt vesz és képviseli a Miniszterelnökség
érdekeit, szakmai álláspontját,
c) elkészíti a Közigazgatási Államtitkári Értekezletre benyújtott anyagokról szóló összefoglalót a közigazgatási
államtitkár részére,
d) nyomon követi az előzetes és közigazgatási egyeztetés keretében véleményezett, valamint a Közigazgatási
Államtitkári Értekezlet napirendi pontjaként megkapott előterjesztések útját,
e) figyelemmel kíséri a politikai döntéshozó fórumok üléseire benyújtott anyagok vonatkozásában
a Miniszterelnökség szakmai álláspontjának érvényesülését,
f ) ellátja a kihirdetés, a közzététel és az aláírásra felterjesztés előtt álló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó
eszközök visszamutatás során megküldött szövegével, illetve indokolásával kapcsolatos véleményezés koordinációs
feladatait,
g) a Miniszterelnökség bármely szakterületének a megkeresésére tájékoztatást nyújt a folyamatban lévő vagy
lefolytatott előzetes és közigazgatási egyeztetések, visszamutatások állapotáról, eredményéről,
h) a Miniszterelnökség érdekeinek képviselete és szakmai álláspontjának érvényesítése érdekében kapcsolatot tart
a Miniszterelnöki Kormányirodával.”
18. Az SzMSz. 2. függelék 21.1. alcím címe helyébe a következő alcímcím lép:

„21.1. Területfejlesztési Miniszteri Kabinet”
19. Az SzMSz. 2. függelék 21.1.3. pontja a következő o)–r) alponttal egészül ki:
(A Miniszteri Kabinet a sajtóval való kapcsolattartás és kommunikációs tevékenységi körében:)
„o) koordinálja a miniszter munkaszervezetének egységes arculatával kapcsolatos feladatokat,
p) felel a minisztert érintő grafikai és online megjelenésekért, ezek aktualizálásáért,
q) felügyeli a miniszter online felületeit, valamint
r) együttműködik a miniszter feladat- és hatáskörét érintő jogi állásfoglalások kialakításában a Területfejlesztési Jogi
és Kodifikációs Főosztállyal.”
20. Az SzMSz. 2. függelék 21.2. alcím címe helyébe a következő alcímcím lép:

„21.2. Területfejlesztési Miniszteri Titkárság”
21. Az SzMSz. 2. függelék 21.2.1. pontja a következő c) és d) alponttal egészül ki:
(A Miniszteri Kabinetben osztályként működő Miniszteri Titkárság:)
„c) szervezi a miniszter részvételét igénylő minisztériumi egyeztetéseket, előkészíti azok napirendjét és tárgyalási
anyagait, valamint
d) koordinálja és támogatja a miniszter, valamint a kormányzati és más állami szervek, országgyűlési képviselők és
társadalmi szervezetek közötti egyeztetéseket.”
22. Az SzMSz. 2. függeléke a 21.2. alcímet követően a következő 21.2/A. alcímmel egészül ki:

„21.2/A. Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Osztály
21.2/A.1. A Területfejlesztési Miniszteri Kabinetben a Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Osztály:
a) az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárral együttműködve részt vesz a területfejlesztési miniszter
külföldi programjainak, valamint nagyköveti szintű találkozóinak előkészítésében és megszervezésében,
b) felel a minisztert érintő külföldi és nagyköveti kommunikáció lebonyolításáért,
c) előkészíti a területfejlesztési miniszter külföldi találkozóival kapcsolatos háttéranyagokat, valamint
d) felel a területfejlesztési miniszter külföldi találkozóival kapcsolatos pénzügyi elszámoláshoz szükséges
dokumentációk elkészítéséért.”
23. Az SzMSz. 2. függelék 21.3.1. pontja a következő q) alponttal egészül ki:
(A Szakmai Tanácsadói és Elemzési Főosztály:)
„q) együttműködik a miniszter feladat- és hatáskörét érintő jogi állásfoglalások kialakításában a Területfejlesztési
Jogi és Kodifikációs Főosztállyal.”
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24. Az SzMSz. 2. függelék 21. alcíme a következő 21.4. alcímmel egészül ki:

„21.4. Elemzési Osztály
21.4.1. A Szakmai Tanácsadói és Elemzési Főosztályon belül az Elemzési Osztály
a) gondoskodik a területfejlesztési programok területi hatásairól készítendő elemzések elkészítéséről,
b) figyelemmel kíséri és elemzi a területfejlesztéshez kapcsolódó piaci fejlesztési források rendszerét,
c) gondoskodik a miniszter számára politikai, gazdasági és társadalmi területeken kutatások, tanulmányok és
elemzések elkészítéséről, a már meglévő kutatások, tanulmányok és elemzések adatainak aktualizálásáról, valamint
d) szakmai támogatást nyújt a miniszteri felkészítő anyagok és prezentációk elkészítéséhez.”
25. Az SzMSz. 2. függeléke a következő 21/A. fejezettel egészül ki:

„21/A. TERÜLETFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
21/A.1. Területfejlesztési Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
21/A.1.1. A Területfejlesztési Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 155. §
(1) bekezdésében rögzített titkársági feladatokat, valamint – a Területfejlesztési Jogi és Kodifikációs Főosztállyal
együttműködve – figyelemmel kíséri a hazai területfejlesztési jogalkotást, amely keretében a területfejlesztési
koordinációért felelős helyettes államtitkár részére jogi összehasonlításokat, valamint szakmai háttéranyagokat,
összefoglalókat készít.

21/A.2. Területfejlesztési Jogi és Kodifikációs Főosztály
21/A.2.1. A Területfejlesztési Jogi és Kodifikációs Főosztály a területfejlesztési koordinációért felelős helyettes
államtitkár irányítása alatt működő funkcionális főosztály.
21/A.2.2. A Területfejlesztési Jogi és Kodifikációs Főosztály jogi feladatai körében:
a) közreműködik a döntés-előkészítés és a végrehajtás egységességének biztosításában, valamint gondoskodik
a jogszabályokban, a Kormány általános politikájában és döntéseiben, illetve a vezetői döntésekben meghatározott
jogi követelmények érvényesítéséről,
b) gondoskodik a miniszter feladat- és hatáskörét érintő egységes jogi álláspont kialakításáról,
c) a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve összeállítja a miniszter munkaszervezetét érintő
jogalkotási programra vonatkozó javaslatokat, előkészíti a Kormány munkatervének és törvényalkotási
programjának javaslatát, és közreműködik a végrehajtás ellenőrzésében,
d) gondoskodik az eseti jelleggel felmerülő jogi állásfoglalások elkészítéséről,
e) a szakmai szervezeti egységek megkeresésére véleményezi az általuk előkészített szerződéseket, egyéb
megállapodásokat,
f ) megkeresésre jogi véleményt ad a miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó költségvetési szervek,
valamint gazdasági társaságok, alapítványok és közalapítványok számára,
g) elkészíti a miniszter által irányított szervezeti egységek által használt szerződésmintákat.
21/A.2.3. A Területfejlesztési Jogi és Kodifikációs Főosztály kodifikációs feladatai körében:
a) részt vesz a miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) jogszabály-előkészítési
feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetének előkészítésében az erre vonatkozó munkamegosztás szerint,
melynek során együttműködik a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral és a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs
Főosztállyal,
b) kodifikációs szempontból véleményezi a szakmai szervezeti egységek által előkészített tervezeteket,
előterjesztéseket és jelentéseket,
c) közigazgatási egyeztetésre előkészíti a jogszabálytervezeteket és kormányelőterjesztés-tervezeteket,
d) az érintett szakmailag felelős szervezeti egységekkel együtt értékeli a beérkezett véleményeket, ügyintézői,
osztályvezetői, illetve főosztályvezetői szinten egyeztet, illetve javaslatot tesz a felsővezetői szintű egyeztetésre,
e) szükség esetén megszervezi a jogszabálytervezet, kormány-előterjesztés miniszter munkaszervezetén belüli
szóbeli egyeztetését,
f ) az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a jogszabálytervezetek egyeztetésén,
g) felel a jogszabály-előkészítési tevékenység összehangolásáért,
h) aláírásra előkészíti a miniszter feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket, kormány-előterjesztéseket
a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral és a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztállyal együttműködve,

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2022. évi 56. szám

4545

i) intézkedik az elfogadott miniszteri rendelet kihirdetése, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök
közzététele iránt a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral és a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztállyal
együttműködve, ellenőrzi a kihirdetett jogszabályok tartalmi helyességét,
j) kijelölés alapján – az érintett szakmai szervezeti egység kormánytisztviselője mellett – részt vesz az Országgyűlés
elé benyújtott törvényjavaslatok bizottsági vitájában, továbbá ellátja a törvényjavaslatokhoz benyújtásra kerülő
módosító javaslatokkal kapcsolatos jogi feladatokat a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral és a Jogi,
Kodifikációs és Koordinációs Főosztállyal együttműködve,
k) figyelemmel kíséri a törvényjavaslatok Országgyűlés előtti tárgyalását, részt vesz a tárcák által javasolt módosító
javaslatok előkészítésében, kijelölés esetén képviseli a Törvényalkotási Bizottság ülésén a minisztert,
l) előkészíti a Szabályzatnak a miniszter és annak a munkaszervezetét érintő tervezetét, illetve annak módosítását,
m) kodifikációs szempontból véleményezi a miniszter által kiadmányozandó, illetve a kijelölt minisztérium által
előkészített, a miniszter által irányított szervezeti egységeket érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső
szabályzatok, illetve azok módosításának tervezetét,
n) az érintett szakterülettel együttműködve kodifikációs szempontból véleményezi az Európai Bíróságnak
a miniszter alá tartozó szakterületekkel összefüggő ítéleteit, jogeseteit, javaslatot tesz az ebből fakadó jogalkotási
feladatokra,
o) kodifikációs szempontból véleményezi a más szervek által előkészített, a miniszter feladat- és hatáskörét érintő
tervezeteket, előterjesztéseket, jelentéseket.
21/A.2.4. A Területfejlesztési Jogi és Kodifikációs Főosztály egyedi és normatív aktusokkal kapcsolatos feladatai
körében:
a) felkérésre jogi kontrollt gyakorol a szakterületet érintő miniszteri határozatok tervezetei esetén,
b) felkérésre véleményezi a szakmai szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, jogi szakértelmet is igénylő,
az a) alpont alá nem tartozó döntések tervezetét,
c) a szakmai főosztályok bevonásával előkészíti a Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály részére
a választervezeteket az Alkotmánybíróságtól, a Kúriától és az ügyészségtől érkezett megkeresésekre,
d) a szakmai főosztályok felkérésére jogi szempontból véleményezi az alapvető jogok biztosának írt
választervezeteket a Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztálynak történő megküldést megelőzően,
e) gondoskodik a miniszter munkaszervezetét érintő Szabályzatának, valamint a Szabályzatban foglaltak alapján
– az érintett szakterületekkel együttműködésben – a kiadásra kerülő további szabályzatok előkészítéséről és
felülvizsgálatáról, együttműködve a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral és a Jogi, Kodifikációs és
Koordinációs Főosztállyal.
21/A.2.5. A Területfejlesztési Jogi és Kodifikációs Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) megkeresésre jogi véleményt ad a minisztérium irányítása, illetve felügyelete alá tartozó költségvetési szervek,
valamint gazdasági társaságok, alapítványok és közalapítványok számára,
b) véleményezi a miniszter által irányított, felügyelt intézmények alapításával, átalakításával, megszüntetésével
kapcsolatos okiratokat.
21/A.2.6. A Területfejlesztési Jogi és Kodifikációs Főosztály nemzetközi és európai uniós feladatai körében:
a) a szakterületek javaslatai alapján előkészíti az uniós jogszabályok tekintetében a jogharmonizációs javaslatokat,
azok elfogadását követően a szakterületekkel együttműködésben nyomon követi az átültetést igénylő európai uniós
jogszabályokkal kapcsolatos jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését, ideértve
aa) a belső szabályozási lépések határidőben történő teljesítésének folyamatos monitorozását,
ab) a jogharmonizációs javaslatok szükség szerinti felülvizsgálatát,
ac) a kapcsolattartást az Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség jogharmonizációs monitoringot
megvalósító szervezeti egységeivel,
b) a szakterületek javaslatai alapján előkészíti a miniszter feladat- és hatáskörét érintően a jogalkotási munkaterv
tervezetét.

21/A.3. Területfejlesztési Koordinációs Főosztály
21/A.3.1. A Területfejlesztési Koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében az ágazat szakmai érintettsége
szempontjából véleményezi az előzetes és közigazgatási egyeztetésre megküldött, valamint a kormányzati
döntéshozó testületek, a Kormány és az Országgyűlés üléseire benyújtott előterjesztéseket, és figyelemmel kíséri
az azokkal kapcsolatos döntéseket.
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21/A.3.2. A Területfejlesztési Koordinációs Főosztály:
a) nyomon követi a területfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter)
munkaszervezete által előkészített jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit
az előkészítéstől a kihirdetésig, közzétételig,
b) véleményezteti a területfejlesztési miniszter munkaszervezetébe tartozó szervezeti egységekkel a miniszter
feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
c) egyeztetésre küldés, benyújtás érdekében megküldi a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár részére
a miniszter munkaszervezete által előkészített jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
d) feladatkörében eljárva részt vesz a közigazgatási koordinációban, így különösen kapcsolatot tart a jogi ügyekért
felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel, különösen a Jogi, Kodifikációs és
Koordinációs Főosztállyal, más minisztériumokkal, a Miniszterelnöki Kormányirodával, egyéb állami és nem állami
szervekkel,
e) az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések
egyeztetésén,
f ) gondoskodik a kormányzati döntéshozói fórumok napirendjén szereplő előterjesztések, jelentések kapcsán
felkészítő feljegyzések elkészítéséről, illetve beszerzéséről, valamint az elkészült felkészítők felsővezetők részére
történő eljuttatásáról,
g) eseti jelleggel közreműködik a több szervezeti egység feladatkörét érintő szakkérdésben a koordinált álláspont
kialakításában.
21/A.3.3. A Területfejlesztési Koordinációs Főosztály egyéb feladatkörben:
a) a miniszter feladat- és hatáskörét érintően – a miniszter munkaszervezetéhez tartozó szervezeti egységek
bevonásával – összeállítja a miniszter javaslatát a Kormány munkatervéhez és a minisztériumi intézményi
munkatervhez,
b) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt, továbbá a Közigazgatási Államtitkári
Értekezleten és a politikai döntéshozó fórumok ülésein meghatározott, a miniszter feladatkörét érintő határidős
feladatokat,
c) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a jogalkotási, illetve intézményi
munkatervben és a miniszter döntéseiben meghatározott feladatok végrehajtását, ennek keretében
– a területfejlesztési koordinációért felelős helyettes államtitkár megbízásából – tájékoztatást, információt kérhet
a miniszter munkaszervezetéhez tartozó szervezeti egységektől, a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi
vezetőket, valamint
d) a területfejlesztési koordinációért felelős helyettes államtitkár ilyen irányú döntése esetén közreműködik
a miniszter által kiemelten kezelt, több ágazatot érintő feladatok végrehajtásának koordinálásában, továbbá
a miniszterhez érkezett állampolgári levelek és közérdekű bejelentések, illetve más szakmai megkeresések
tekintetében a válaszlevelek előkészítésében.

21/A.4. Portfolió Vezetési Főosztály
21/A.4.1. A Portfolió Vezetési Főosztály vezetési feladatkörében:
a) közreműködik a területfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe
tartozó, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programjának (a továbbiakban: Pályázati
Program) megvalósításához szükséges feladatok és programok tekintetében a hazai és nemzetközi koordinációs
feladatok ellátásában,
b) előkészíti a Pályázati Programhoz kapcsolódó jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat,
c) kezdeményezi a Pályázati Program megvalósításához szükséges intézkedéseket, koordinálja a feladatok
végrehajtását,
d) kapcsolatot tart a Pályázati Program megvalósítás során érintett szervezeti egységekkel,
e) egyezteti a Pályázati Program megvalósítását, különösen az Európai Unió Bizottságával, Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatával és az egyéb érintett szervezetekkel.
21/A.4.2. A Portfolió Vezetési Főosztály portfolió kezelési feladatkörében:
a) a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében – a gazdasági társaságokkal
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítás szerint – előkészíti a miniszter, illetve
a területfejlesztési koordinációs helyettes államtitkár döntéseit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásához szükséges iratokat, határozatokat,
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b) döntésre előkészíti a gazdasági társaságok létesítő okiratait és a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utalt
szabályzatokat jóváhagyásra,
c) előkészíti a gazdasági társaságok vezetői munkajogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével
kapcsolatos döntéseket, dokumentumokat, és továbbítja azokat az Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási
Főosztály számára a személyügyi okiratok előkészítése érdekében,
d) előkészíti a gazdasági társaságok létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket,
e) ellátja a gazdasági társaságok tőkeemelésével, tőkeváltozásával, gazdálkodásával kapcsolatos intézkedések,
döntések előkészítését,
f ) kimutatásokat és elemzéseket készít a vezetői döntések megalapozása érdekében,
g) koordinálja a gazdasági társaságokkal történő kapcsolattartást, szakmai támogatást nyújt a gazdasági társaságok
számára,
h) ellátja a gazdasági társaságokat érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
i) a gazdasági társaságok vonatkozásában közreműködik a központi kezelésű előirányzat kezelésével, előirányzatmódosításával, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
j) véleményezi a gazdasági társaságok vonatkozásában megkötendő szerződéseket, ideértve különösen
a támogatási szerződéseket, támogatói okiratokat,
k) véleményezi a gazdasági társaságoknak nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos,
a kötelezettségvállalások kezdeményezéséhez szükséges dokumentációkat,
l) közreműködik a gazdasági társaságok költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
m) koordinálja a gazdasági társaságok vonatkozásában felmerülő ellenőrzéseket, valamint szükség esetén
intézkedik az adatok továbbításáról az illetékes szerv felé,
n) véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
o) előkészíti a területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatos,
a tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítást,
p) az Áht. 45. § (2) bekezdésében előírt, tőkeemeléshez, pótbefizetéshez és tulajdonosi támogatáshoz az állami
vagyon felügyeletéért felelős miniszter részéről szükséges előzetes engedély tárgyában előkészíti a szükséges
iratokat,
q) koordinálja a gazdasági társaságok vonatkozásában felmerülő ellenőrzéseket,
r) a GAT Adatgyűjtő Portálján a gazdasági társaságok vonatkozásában a feltöltött adatokat ellenőrzi, mint „irányító
szervezet” elvégzi a hatáskörébe tartozó feladatokat, illetve kapcsolatot tart a GAT rendszer munkacsoportjával,
s) kapcsolatot tart a Támogatásokat Vizsgáló Irodával a gazdasági társaságokat érintő ügyekben.”
26. Az SzMSz. 2. függelék 22.2. alcíme a következő 22.2.2–22.2.3. ponttal egészül ki:
„22.2.2. A Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya ágazatközi koordinációs feladatkörében:
a) segíti a területfejlesztési parlamenti államtitkárt munkájának ellátásában, ennek érdekében a minisztérium
szervezeti egységének vezetőjétől – a szervezeti egység felügyeletét ellátó államtitkáron vagy szakmai felsővezetőn
keresztül – a területfejlesztési parlamenti államtitkár országgyűlési munkájához kapcsolódó ügyben feladat
elvégzését vagy jelentést kérhet,
b) koordinálja és felügyeli a területfejlesztési parlamenti államtitkár által meghatározott kiemelt kormányzati célokat
megvalósító stratégiai ügyeket, ellátja azok hálózati jellegű koordinációját,
c) figyelemmel kíséri az összkormányzati jellegű tevékenységeket, döntéseket és azok megvalósítását,
d) kapcsolatot tart a minisztériumok parlamenti államtitkáraival, valamint a feladatkörét érintő intézményekkel,
szakmai szervezetekkel,
e) kapcsolatot tart a területfejlesztési miniszter munkaszervezete szakmai vezetőivel, szükség szerint jelentést,
beszámolót kér munkájukról,
f ) közreműködik a területfejlesztési miniszter civil társadalmi kapcsolataival összefüggő feladatainak ellátásában,
g) a területfejlesztési parlamenti államtitkár döntése alapján közreműködik a területfejlesztési miniszter és más
szervek, hatóságok, illetve a nemzetközi szervezetek képviseletei közötti érintkezésben,
h) közreműködik a területfejlesztési parlamenti államtitkár részére készítendő háttéranyagok és felkészítők
elkészítésében, az érintett ágazatok bevonásával,
i) a területfejlesztési parlamenti államtitkár döntése alapján soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá
kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői
közreműködést kérhet a kormányzati szervektől,
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j) közreműködik a területfejlesztési parlamenti államtitkár feladat- és hatáskörét érintő közjogi szervezetszabályozó
eszközök, illetve jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében, véleményezésében,
k) véleményezi a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek tervezeteit
a területfejlesztési parlamenti államtitkár döntése alapján,
l) a jogszabályok előkészítése során közreműködik a társadalmi és gazdasági szereplőkkel a konzultációs műveletek
ellátásában,
m) figyelemmel kíséri a területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek működésének főbb
szabályait, folyamatait, a tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmaz meg eljárásrendek, útmutatók, iratminták
alkalmazására,
n) közreműködik azoknak az ügyeknek az ellátásában, amelyeket a területfejlesztési parlamenti államtitkár kiemelt
ügynek nyilvánít,
o) közreműködik az ágazati konzultáció keretében érkezett megkeresésekre vonatkozó válaszok elkészíttetésében,
ellátja mindazon ügyeket, amelyeket a területfejlesztési parlamenti államtitkár állandó vagy eseti jelleggel a feladatés hatáskörébe utal.
22.2.3. A Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos feladatkörében:
a) ellátja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a közérdekű adatigénylések teljesítésével kapcsolatos
koordinációs feladatokat, a Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztállyal együttműködésben,
b) állást foglal a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesíthetősége kérdésében, és az érintett
szervezeti egységek közreműködésével, valamint a Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztállyal együttműködve
előkészíti a közérdekű adatigénylésekre megküldendő válaszokat,
c) részt vesz a miniszter feladat- és hatáskörével összefüggésben kezelt közérdekű adatok közzétételével
kapcsolatos műveletekben,
d) közreműködik a miniszter feladat- és hatáskörében a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek
intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi annak módosítását,
e) feladat- és hatáskörébe tartozóan előkészíti a NAIH közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos megkeresésére
a válaszlevelet, a Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztállyal együttműködésben.”
27. Az SzMSz. 2. függelék 24.1. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„24.1. Területfejlesztésért Felelős Államtitkári Kabinet
24.1.1. A területfejlesztésért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet
működik.
24.1.2. A területfejlesztésért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
24.1.3. A területfejlesztésért felelős államtitkár kabinetfőnöke feladatai hatékony végrehajtása érdekében
– a területfejlesztésért felelős államtitkár egyetértése mellett – a szakterületért felelős, a területfejlesztésért felelős
államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkártól, valamint az alá rendelt szervezeti egységek vezetőitől
közvetlenül intézkedést kérhet.
24.1.4. A területfejlesztésért felelős államtitkár kabinetfőnöke koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat
lát el, rendezi és jóváhagyásra, aláírásra benyújtja a döntéshozatalra felterjesztett ügyiratokat, illetve illetékesség
szerint továbbítja a szervezeti egységek részére a hozzá beérkezett megkereséseket.
24.1.5. A területfejlesztésért felelős államtitkár kabinetfőnöke összesíti és kiadmányozza a területfejlesztésért felelős
államtitkárhoz előzetes és közigazgatási egyeztetés keretében érkező előterjesztésekkel és jogszabályalkotással
kapcsolatos javaslatokat, és ezzel összefüggésben ellátja az előterjesztések, jogszabálytervezetek véleményezésével
kapcsolatos koordinációs feladatokat.
24.1.6. A területfejlesztésért felelős államtitkár kabinetfőnöke ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat,
közvetlenül irányítja az államtitkár kabinetjét, irányítja az államtitkár titkársága vezetőjének, illetve a kabinethez
tartozó osztályok vezetőinek tevékenységét, az államtitkár utasításait közvetíti a helyettes államtitkár, illetve
az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői felé.
24.1.7. A területfejlesztésért felelős államtitkár kabinetfőnökének munkáját osztályként működő titkárság segíti.
24.1.8. A területfejlesztésért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el –
akadályoztatása esetén a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.”
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28. Az SzMSz. 2. függelék 27.6.1. pont a)–d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály)
„a) elbírálásra előkészíti a területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe utalt fejlesztéspolitikai szabálytalansági
döntések elleni jogorvoslati kérelmeket, az 1. melléklet 119. § 16. pontjában meghatározott programok kivételével,
b) elbírálásra előkészíti a területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe utalt fejlesztéspolitikai kifogásokat,
az 1. melléklet 119. § 16. pontjában meghatározott programok kivételével,
c) elbírálásra előkészíti az a) és b) alpont szerinti, érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó kifogásokat és
szabálytalansági döntések elleni jogorvoslati kérelmeket,
d) elbírálásra előkészíti az EU Önerő Alappal összefüggő támogatási döntések, valamint a közvetlen uniós
támogatások előirányzat felhasználásával kapcsolatos kifogásokat,”
29. Az SzMSz. 2. függelék 27.6.1. pontja a következő g)–i) alponttal egészül ki:
(A Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály)
„g) ellátja a jogi képviseletet az 1. melléklet 73. § 14–17. pontja szerinti helyettes államtitkár feladatkörét érintő
peres és kötelező jogi képviseletet igénylő nemperes eljárásokban, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti
eljárásokban, valamint más hatósági eljárásokban, amelynek során eljáró munkatársát önálló kiadmányozási jogkör
illeti meg,
h) a g) alpont szerinti eljárások vonatkozásában folyamatosan tájékoztatást nyújt a Perképviseleti és Döntőbizottsági
Főosztálynak,
i) feladatának ellátása során az érintett szakterületekkel együttműködik.”
30. Az SzMSz. 2. függelék 28.3.1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az RRF Monitoring és Adatszolgáltatási Főosztály)
„d) biztosítja a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 2021. február 12-i (EU) 2021/241
európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott adatkörök rendelkezésre
állását,”
31. Az SzMSz. 2. függelék 28.7.1. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(A Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság keretein belül az RRF Szabálytalanságkezelési
és Kifogáskezelési Osztály)
„e) az a) alpontban meghatározott ügyköre ellátása során független, nem utasítható.”
32. Az SzMSz. 2. függelék 29.2.2. pontja a következő 28–29. alponttal egészül ki:
(A Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály funkcionális feladatai körében)
„28. ellátja a KÖZOP, az IKOP, valamint az IKOP Plusz végrehajtása kapcsán a követeléskezeléshez kapcsolódó,
a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály feladatkörébe nem tartozó jogi feladatokat és a részletfizetési kérelmekkel
kapcsolatos feladatokat, eljár a kötelező jogi képviseletet nem igénylő nemperes eljárásokban, valamint
csődfigyelést működtet,
29. kapcsolatot tart és együttműködik a KÖZOP, az IKOP, valamint az IKOP Plusz végrehajtása kapcsán indult peres és
kötelező jogi képviseletet igénylő nemperes eljárásokban, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban,
valamint más hatósági eljárásokban a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztállyal, továbbá közreműködik a peres
eljárásokkal kapcsolatos beadványok elkészítésében.”
33. Az SzMSz. 2. függelék 29.2.3. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály egyéb feladatai körében)
„3. közreműködik a közlekedési, környezeti és energiahatékonysági fejlesztési programok végrehajtásáért felelős
helyettes államtitkár csalásellenes feladatainak végrehajtásában, elkészíti a büntetőfeljelentéseket, és ellátja
az irányító hatóság képviseletét a KÖZOP, az IKOP, valamint az IKOP Plusz végrehajtásával összefüggő, költségvetést
károsító bűncselekmények esetén, e körben teljesíti az irányító hatóság adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint
az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető feljelentések megtételével egyidejűleg tájékoztatja
a területfejlesztési minisztert és az audit hatóságot, nyilvántartja az ezen alpont szerinti büntetőfeljelentéseket és
rendőrségi megkereséseket,”
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34. Az SzMSz. 2. függelék 29.11.2. pont 15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Eljárásrendi és Szabályossági Főosztály funkcionális feladatai körében)
„15. elkészíti a büntetőfeljelentéseket, és ellátja az irányító hatóság képviseletét a KEOP, a KEHOP, valamint a KEHOP
Plusz végrehajtásával összefüggő, költségvetést károsító bűncselekmények esetén, e körben teljesíti az irányító
hatóság adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető
feljelentések megtételével egyidejűleg tájékoztatja a területfejlesztési minisztert és az audit hatóságot, nyilvántartja
az ezen alpont szerinti büntetőfeljelentéseket és rendőrségi megkereséseket,”
35. Az SzMSz. 2. függelék 29.11.2. pontja a következő 30–31. alponttal egészül ki:
(Az Eljárásrendi és Szabályossági Főosztály funkcionális feladatai körében)
„30. ellátja a KEOP, a KEHOP, valamint a KEHOP Plusz végrehajtása kapcsán a követeléskezeléshez kapcsolódó,
a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály feladatkörébe nem tartozó jogi feladatokat, eljár a kötelező jogi képviseletet nem
igénylő nemperes eljárásokban, valamint csődfigyelést működtet,
31. kapcsolatot tart és együttműködik a KEOP, a KEHOP, valamint a KEHOP Plusz végrehajtása kapcsán indult peres
és kötelező jogi képviseletet igénylő nemperes eljárásokban, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban,
valamint más hatósági eljárásokban a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztállyal, továbbá közreműködik a peres
eljárásokkal kapcsolatos beadványok elkészítésében.”
36. Az SzMSz. 2. függelék 30.3.1. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő
8a. alponttal egészül ki:
(A GFP Jogi és Módszertani Főosztály)
„8. ellátja a GFP HÁT követeléskezeléshez kapcsolódó, a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály feladatkörébe nem tartozó
jogi feladatokat és a részletfizetési kérelmekkel kapcsolatos feladatokat, eljár a kötelező jogi képviseletet nem
igénylő nemperes eljárásokban, valamint csődfigyelést működtet,
8a. kapcsolatot tart és együttműködik a GFP HÁT tevékenységét érintő peres és kötelező jogi képviseletet igénylő
nemperes eljárásokban, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban, valamint más hatósági eljárásokban
a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztállyal, továbbá közreműködik a peres eljárásokkal kapcsolatos beadványok
elkészítésében,”
37. Az SzMSz. 2. függelék 30.3.1. pont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A GFP Jogi és Módszertani Főosztály)
„11. elkészíti a büntetőfeljelentéseket, és a büntetőeljárásokban ellátja a GFP HÁT képviseletét a költségvetést
károsító bűncselekmények esetén, e körben teljesíti a GFP HÁT adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint
az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető feljelentések megtételével egyidejűleg tájékoztatja
a területfejlesztési minisztert és az audit hatóságot, nyilvántartja az e alpont szerinti büntetőfeljelentéseket és
rendőrségi megkereséseket,”
38. Az SzMSz. 2. függelék 30.6.1. pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A GFP Pénzügyi Eszközök Főosztály)
„10. ellátja a 2014–2020 programozási időszak és a 2021–2027 programozási időszak pénzügyi eszköz forrásaiból
visszaforgó pénzeszközeinek kezelését, beleértve azok nyilvántartását, kihelyezését, ellenőrzését,”
39. Az SzMSz. 2. függelék 31.2.1. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Jogi és Felülvizsgálati Főosztály)
„8. jogi álláspontot alakít ki, elkészíti a büntetőfeljelentéseket, és ellátja az irányító hatóság képviseletét
a költségvetést károsító bűncselekmények esetén a büntetőeljárásokban, e körben teljesíti az irányító hatóság
adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető feljelentések
megtételével egyidejűleg tájékoztatja a területfejlesztési minisztert és az audit hatóságot, nyilvántartja az ezen
alpont szerinti büntetőfeljelentéseket és rendőrségi megkereséseket,”
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40. Az SzMSz. 2. függelék 31.2.1 pontja a következő 11–12. alponttal egészül ki:
(A Jogi és Felülvizsgálati Főosztály)
„11. ellátja az irányító hatóság követeléskezeléshez kapcsolódó, a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály feladatkörébe
nem tartozó jogi feladatokat és a részletfizetési kérelmekkel kapcsolatos feladatokat, eljár a kötelező jogi
képviseletet nem igénylő nemperes eljárásokban, valamint csődfigyelést működtet,
12. kapcsolatot tart és együttműködik az irányító hatóságot érintő peres és kötelező jogi képviseletet igénylő
nemperes eljárásokban, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban, valamint más hatósági eljárásokban
a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztállyal, továbbá közreműködik a peres eljárásokkal kapcsolatos beadványok
elkészítésében.”
41. Az SzMSz. 2. függelék 32.2.1. pont 22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Módszertani és Szabályozási Főosztály feladatai körében)
„22. ellátja a követeléskezeléshez kapcsolódó, a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály feladatkörébe nem tartozó jogi
feladatokat és a részletfizetési kérelmekkel kapcsolatos feladatokat, eljár a kötelező jogi képviseletet nem igénylő
nemperes eljárásokban, valamint csődfigyelést működtet,”
42. Az SzMSz. 2. függelék 32.2.1. pontja a következő 22a. alponttal egészül ki:
(A Módszertani és Szabályozási Főosztály feladatai körében)
„22a. kapcsolatot tart és együttműködik a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban a Fejlesztéspolitikai Jogi
Főosztállyal,”
43. Az SzMSz. 2. függelék 32.3.1. pont 24. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály feladatai körében)
„24. kapcsolatot tart és együttműködik a peres és kötelező jogi képviseletet igénylő nemperes eljárásokban,
valamint más hatósági eljárásokban a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztállyal, továbbá közreműködik a peres
eljárásokkal kapcsolatos beadványok elkészítésében,”
44. Az SzMSz. 2. függelék 32.3.1. pontja a következő 24a. alponttal egészül ki:
(Az Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály feladatai körében)
„24a. elkészíti a büntetőfeljelentéseket, és ellátja az irányító hatóság képviseletét a költségvetést károsító
bűncselekmények esetén, e körben teljesíti az irányító hatóság adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint
az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető feljelentések megtételével egyidejűleg tájékoztatja
a területfejlesztési minisztert és az audit hatóságot, nyilvántartja az ezen alpont szerinti büntetőfeljelentéseket és
rendőrségi megkereséseket,”
45. Az SzMSz. 2. függelék
1.
4.6.1. pont a) alpontjában a „rövid-, közép- és hosszútávú” szövegrész helyébe a „rövid, közép- és hosszú távú”
szöveg,
2.
4.6.1. pont e) alpontjában a „hivatali” szövegrészek helyébe a „szervezeti” szöveg,
3.
4.6.1. pont q) alpontjában a „koordinálja” szövegrész helyébe az „ellátja” szöveg és a „háttéranyagok”
szövegrész helyébe a „stratégiai háttéranyagok” szöveg,
4.
6.3.4. pont b) és c) alpontjában a „folyósításával” szövegrész helyébe a „valamint a támogatások folyósításával”
szöveg,
5.
6.4.2. pont g) alpontjában a „keretében:” szövegrész helyébe a „keretében” szöveg,
6.
10.2.1. pont c) alpontjában az „a közérdekű” szövegrész helyébe a „más tárcákkal az” szöveg,
7.
10.2.3. pont d) alpontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „projektek és támogatások előkészítésében,”
szöveg,
8.
11.2.2. pont nyitó szövegrészében a „Főosztály funkcionális” szövegrész helyébe a „Főosztály a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
meghatározott funkcionális” szöveg,
9.
11.5.1. pont nyitó szövegrészében, 4–6. és 19. alpontjában az „1. Miniszterelnökséget vezető miniszter”
szövegrész helyébe az „1. Miniszterelnökség” szöveg,
10.
11.5.1. pont 13. és 14. alpontjában a „szakmai” szövegrész helyébe a „társaságfelügyeleti-szakmai” szöveg,
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11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

11.5.2. pontjában és 12.6.1. pont n) alpontjában a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe
a „Miniszterelnökség” szöveg,
11.6.1. pont h) alpontjában a „60/2014.” szövegrész helyébe az „a 60/2014.” szöveg,
11.7.1. pont e) alpont ed) pontjában a „Lechner Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.)” szöveg,
11.7.2. pont c) alpontjában a „felelős tárcával” szövegrész helyébe a „felelős szervezeti egységgel” szöveg,
11.7.3. pont a) alpontjában a „miniszter és a” szövegrész helyébe a „miniszterelnök-helyettes,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a területfejlesztési miniszter [az a) és b) alpont alkalmazásában
a továbbiakban együtt: miniszter] és a” szöveg,
11.7.3. pont c) alpontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszterelnök-helyettes” szöveg,
11.7.3. pont i) alpontjában és 14.1.4. pont nyitó szövegrészében a „miniszter” szövegrész helyébe
a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg,
11.7.4. pont nyitó szövegrészében a „Főosztály” szövegrész helyébe a „Főosztálya” szöveg,
11.7.4. pont d) alpontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszterelnök-helyettes nemzeti
emlékpontokkal,” szöveg, valamint a „kiemelt nemzeti emlékhellyel, történelmi emlékhelyekkel” szövegrész
helyébe a „nemzeti emlékpontokkal, nemzeti és történelmi emlékhelyekkel” szöveg,
11.7.4. pont o) alpontjában a „miniszteri hatáskörben” szövegrész helyébe a „miniszterelnök-helyettesi és
a Miniszterelnökséget vezető miniszteri hatáskörben” szöveg,
12.2.1. pont a) alpontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszterelnök-helyettes,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a területfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban együtt: miniszter)” szöveg,
12.2.2. pont g) alpontjában a „kormánymegbízottainak” szövegrész helyébe a „főispánjainak” szöveg,
12.2.2. pont h) alpontjában a „közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe a „politikai felsővezető vagy
szakmai felsővezető” szöveg,
12.2.2. pont l) alpontjában a „továbbá a miniszterelnök-helyettes és” szövegrész helyébe az „a fővárosi és
megyei kormányhivatalokat vezető főispánok, továbbá” szöveg,
12.4.1. pont 8. és 9. alpontjában a „ „Miniszterelnökséget vezető miniszter” megnevezésű” ” szövegrész
helyébe a „ „Miniszterelnökség” és a „III. Gazdasági társaságok, 2. Területfejlesztési miniszter” megnevezésű” ”
szöveg,
12.4.1. pont 12. alpontjában az „adatszolgáltatása” szövegrész helyébe a „ , valamint a Területfejlesztési és
Európai Uniós Személyügyi Főosztály adatszolgáltatása,” szöveg,
12.10.1. pont a) alpontjában az „Alapadattárt” szövegrész helyébe az „Alapadattárat” szöveg,
14.2.1. pont a) alpontjában a „parlamenti államtitkárt” szövegrész helyébe az „a parlamenti államtitkárt a”
szöveg,
15.1.2. pontjában és 15.1.3. pontjában a „Kabinet” szövegrész helyébe a „Stratégiai Államtitkári Kabinet”
szöveg,
15.3.2. pont c) alpontjában a „miniszteri kabinet” szövegrész helyébe a „Miniszteri Kabinet” szöveg,
17.1.3. pontjában a „Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárt” szövegrész helyébe a „területi
közigazgatásért felelős államtitkárt” szöveg,
18.3.1. pont b) alpontjában a „kormánymegbízottak” szövegrész helyébe a „főispánok” szöveg,
21.1.1. pontjában, 21.1.2. pont nyitó szövegrészében és 21.1.3. pont nyitó szövegrészében a „Miniszteri
Kabinet” szövegrész helyébe a „Területfejlesztési Miniszteri Kabinet” szöveg,
21.2.1. pont nyitó szövegrészében a „Miniszteri Kabinetben” szövegrész helyébe a „Területfejlesztési Miniszteri
Kabinetben” szöveg, valamint a „Miniszteri Titkárság” szövegrész helyébe a „Területfejlesztési Miniszteri
Titkárság” szöveg,
22.1.3. pont b) és d) alpontjában az „az államtitkár” szövegrész helyébe az „a területfejlesztési parlamenti
államtitkár” szöveg,
22.3.1. pont g) alpontjában a „Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Lechner Nonprofit Kft.”
szöveg,
24.4.1. pont c) alpontjában a „projektszerződések vonatkozásában” szövegrész helyébe a „projektszerződések
és a program technikai segítségnyújtási keretéből finanszírozott szolgáltatási és megbízási szerződések
vonatkozásában” szöveg,
24.4.1. pont e) alpontjában a „partnerországainak egyetértésével” szövegrész helyébe a „partnerországai által
elfogadott szabályozás alapján” szöveg,
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24.4.1. pont f ) alpontjában a „feladatait” szövegrész helyébe a „feladatait és működésének kereteit” szöveg,
25.2.2. pont i) alpontjában a „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.”
szövegrész helyébe a „Lechner Nonprofit Kft.” szöveg,
25.3.1. pont a) alpontjában a „fejezeti” szövegrész helyébe a „központi” szöveg,
26.2.2. pont nyitó szövegrészében, c), e)–g) és i) alpontjában, 29.3.2. pont 5. alpontjában, 29.4.2. pont
5. alpontjában, 32.1.2. pont 1. és 3. alpontjában a „Családügyi Kabinet,” szövegrész helyébe a „Családügyi
Kabinet, a Növekedési és Versenyképességi Kabinet,” szöveg,
26.2.2. pont nyitó szövegrészében az „az FKB” szövegrész helyébe az „a Fejlesztéspolitikai Koordinációs
Bizottság (a továbbiakban: FKB)” szöveg,
26.3.1. pont d) alpontjában az „Európai Gazdasági Térség” szövegrész helyébe az „EGT” szöveg,
26.4.1. pont a) alpontjában a „Helyreállítási Terv” szövegrész helyébe a „Helyreállítási Terv (a továbbiakban:
HET)” szöveg,
26.4.1. pont b) alpontjában a „Helyreállítási Terv” szövegrész helyébe a „HET” szöveg,
27. fejezet címében a „SZREVEZETI” szövegrész helyébe a „SZERVEZETI” szöveg,
27.9.1. pont f ) alpontjában a „költségvetéseit, költségvetési beszámolóit” szövegrész helyébe
a „költségvetését, költségvetési beszámolóját” szöveg,
28.2.1. pont f ) alpontjában a „projektekkel,” szövegrész helyébe a „projektekkel” szöveg,
29.1.2. pont d) alpontjában a „Stratégia és Családügyi Kabinet” szövegrész helyébe a „Stratégiai és Családügyi
Kabinet, a Növekedési és Versenyképességi Kabinet” szöveg,
29.1.3. pont 7. alpontjában a „(DRS)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: DRS)” szöveg,
29.1.3. pont 14. alpontjában a „feladatait” szövegrész helyébe a „feladatokat” szöveg,
29.2.2. pont 15. alpontjában a „tekintetébe” szövegrész helyébe a „tekintetében” szöveg,
29.3.2. pont 5. alpontjában a „benyújtandó” szövegrész helyébe a „benyújtandó,” szöveg,
29.3.3. pontjában a „keret” szövegrész helyébe a „keretének” szöveg,
29.3.4. pont 2. alpontjában a „fejlesztések véleményezésében, monitoring rendszer,” szövegrész helyébe
az „ , a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztésének véleményezésében,” szöveg,
29.4.2. pont 1. alpontjában a „feladatok” szövegrész helyébe a „feladatainak” szöveg,
29.4.2. pont 3. alpontjában az „értékeléséről” szövegrész helyébe az „értékeléséről,” szöveg,
29.4.2. pont 5. alpontjában a „benyújtandó” szövegrész helyébe a „benyújtandó,” szöveg,
29.5.2. pont 26. alpontjában a „terv” szövegrész helyébe” a „tervének” szöveg,
29.6.3. pont, 29.7.3. pont és 29.10.3. pont nyitó szövegrészében a „következőket” szövegrész helyébe
a „következőket:” szöveg,
29.6.3. pont 2. alpontjában és 29.7.3. pont 2. alpontjában a „hatékonyságnövelő” szövegrész helyébe
a „hatékonyságát növelő” szöveg,
29.6.3. pont 6. alpontjában a „beérkezett” szövegrész helyébe az „a beérkezett” szöveg,
29.6.3. pont 7. alpontjában a „támogatási” szövegrész helyébe az „a támogatási” szöveg,
29.9.2. pont 19. és 20. alpontjában az „a Perképviseleti és Döntőbizottsági” szövegrész helyébe
az „az Eljárásrendi és Szabályossági” szöveg,
29.9.2. pont 34. alpontjában a „felülvizsgálatában” szövegrész helyébe a „felülvizsgálatában,” szöveg és
a „lebonyolításában” szövegrész helyébe a „lebonyolításában,” szöveg,
30.1.2. pont nyitó szövegrészében a „végrehajtásáért” szövegrész helyébe a „Végrehajtásáért” szöveg,
30.1.2. pont 5. alpontjában, 30.4.1. pont 8. és 9. alpontjában az „az IH” szövegrész helyébe az „a GFP IH” szöveg,
30.1.2. pont 7. alpontjában a „Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért” szövegrész helyébe
a „gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért” szöveg, a „továbbiakban” szövegrész helyébe
a „továbbiakban együtt” szöveg,
30.5.1. pont 12. alpontjában az „a Bizottsággal” szövegrész helyébe az „az Európai Bizottsággal” szöveg,
30.7.1. pont 1. alpont 1.1. pontjában a „helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek”
szövegész helyébe a „GFP HÁT” szöveg,
30.7.1. pont 1. alpont 1.3. pontjában az „az irányító hatóságot” szövegrész helyébe az „a GFP IH-t” szöveg,
30.7.1. pont 10. alpont nyitó szövegrészében az „ellátásról” szövegrész helyébe az „ellátásáról” szöveg,
30.10.1. pont 5. alpontjában az „az IH vezető” szövegrész helyébe az „a GFP IH vezetője” szöveg,
31. fejezet címében a „TELÜLETFEJLESZTÉSI” szövegrész helyébe a „TERÜLETFEJLESZTÉSI” szöveg,
31.1.2. pont 6. alpontjában a „Személyügyi Főosztállyal” szövegrész helyébe az „a Területfejlesztési és Európai
Uniós Személyügyi Főosztállyal” szöveg,
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77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
lép.

31.2.1. pont 4. alpontjában a „hatóság valamint” szövegrész helyébe a „hatóság, valamint” szöveg,
31.5.1. pont 11. alpontjában az „a – támogatási kérelmek, illetve a projektek végrehajtásához kapcsolódó –
monitoring” szövegrész helyébe a „– támogatási kérelmek, illetve a projektek végrehajtásához kapcsolódó –
a monitoring” szöveg,
31.6.1. pont 12. alpontjában az „ERFA” szövegrész helyébe az „(EU) 1303/2013 európai parlamenti és a tanácsi”
szöveg,
32.8.1. pont 5. alpont 5.3. pontjában a „Módszertani” szövegrész helyébe az „a Módszertani” szöveg,
33.3.3. pont i) alpontjában az „Elektronikus Közbeszerzési Rendszer” szövegrész helyébe az „EKR” szöveg,
33.4.3. pontjában az „elektronikus közbeszerzési rendszerből” szövegrész helyébe az „EKR-ből” szöveg,
33.4.5. pont a) alpontjában az „elektronikus közbeszerzési rendszer”szövegrészek helyébe az „EKR” szöveg,
33.4.5. pont b) alpontjában és 33.4.6. pont a) és b) alpontjában az „elektronikus közbeszerzési rendszer”
szövegrész helyébe az „EKR” szöveg
33.4.5. pont c) alpontjában az „elektronikus közbeszerzési rendszerrel” szövegrész helyébe az „EKR-rel” szöveg,
33.4.5. pont f ) alpontjában a „III. Gazdasági társaságok” szövegrész helyébe a „III. Gazdasági társaságok,”
szöveg,
33.4.6. pont c) alpontjában az „elektronikus közbeszerzési rendszerre” szövegrész helyébe az „EKR-re” szöveg

46. Hatályát veszti az SzMSz. 2. függelék
a)
4.6.1. pont p) és r) alpontja,
b)
7.2. alcíme,
c)
12.2.2. pont h), j) és k) alpontjában a „miniszterelnök-helyettes és a” szövegrész,
d)
12.5.2. pont k) alpontjában az „illetve a miniszterelnök általános helyettese” szövegrész,
e)
13.2.1 pont c) alpontja,
f)
15.1.5. pontja,
g)
20.2.3. pont e) alpontjában az „(a továbbiakban: AÖFK)” és az „(a továbbiakban: MAKETUSZ)” szövegrész,
h)
21.1.3. pont m) alpontjában a „valamint” szövegrész,
i)
21.2.1. pont a) alpontjában a „valamint” szövegrész,
j)
21.3.1. pont j) és k) alpontja,
k)
22.1.4. pontja,
l)
22.3.3. pontja,
m)
23. fejezete,
n)
24.4.1. pont b) alpontjában az „ , a magyar jogszabályokkal összhangban” szövegrész,
o)
25.2.2. pont d) alpontja,
p)
29.10.2. pont 16. alpontjában a „továbbá az” szövegrész,
q)
29.11.2. pont 25. és 29. alpontja,
r)
32.2.1. pont 24. alpontja.
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3. függelék a 11/2022. (IX. 26.) MvM utasításhoz
		 Az SzMSz. 2. függelék
a)
6.4.2. pont g) alpontjában, 12.2.2. pont g) és l) alpontjában, 12.9.1. pontjában, 12.9.2. pont a) és
c)–i) alpontjában, 14.2.2. pont g) alpontjában, 17.4.1. pontjában, 17.4.2. pont a)–c), e), g) és h) alpontjában,
17.4.3. pont b) és e) alpontjában, 18.2.2. pont a) és c) alpontjában, 18.2.5. pont c) és d) alpontjában,
18.2.6. pont c) és d) alpontjában, 18.2.8. pont a) és b) alpontjában, 18.3.1. pont b) alpontjában,
18.3.4. pontjában, 18.3.6. pontjában, 18.3.9. pontjában, 18.3.11. pontjában, 18.4.5. pont 15., 19., 21. és
22. alpontjában, 19.2.1. pont a), b) és e) alpontjában, 19.2.2. pont a), c)–e), g)–j), m)–p), r)–v) alpontjában,
19.2.3. pont j) és l) alpontjában, 19.2.4. pont nyitó szövegrészében és d), e), g) alpontjában, 19.2.5. pont nyitó
szövegrészében és b), d), g), h), j)–m) alpontjában, 19.2.6. pont nyitó szövegrészében és c), d) alpontjában,
19.3.1. pont a)–d) alpontjában, 19.3.2. pont nyitó szövegrészében és d), e) alpontjában, 19.3.3. pont a), d), f ),
j), k) és m) alpontjában, 19.3.4. pont a)–d) és f )–h) alpontjában, 19.4.1. pont a) és d) alpontjában, 19.4.2. pont
nyitó szövegrészében és e)–g) alpontjában, 19.4.3. pont nyitó szövegrészében, 19.4.4. pont a) alpontjában,
19.5.1. pont b) alpontjában, 19.5.2. pont i)–k) alpontjában, 19.5.3. pont l) alpontjában, 19.5.4. pont
b) alpontjában, 19.6.1. pont a) alpontjában, 25.2.1. pontjában, 25.2.2. pont j) alpontjában a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b)
18.2.5. pont a) alpontjában, 18.3.3. pont nyitó szövegrészében, 18.4.5. pont 12. alpontjában, 19.1.2. pont
a) alpontjában, 19.2.1. pont d) alpontjában, 19.2.2. pont b) alpontjában, 19.2.3. pont nyitó szövegrészében,
19.2.5. pont a), e), f ) és i) alpontjában, 19.3.2. pont a) alpontjában, 19.3.3. pont c) alpontjában a „megyei”
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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4. függelék a 11/2022. (IX. 26.) MvM utasításhoz
1. Az SzMSz. 3. függelékében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

12.

Irányító politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár
és helyettes államtitkár

3.1. Közigazgatási Államtitkár

B
Szervezeti egység)

3.1.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság
3.1.0.2. Belső Ellenőrzési Főosztály
3.1.0.2.1. Belső Kontrolling Osztály
3.1.0.3. Szervezetbiztonsági Főosztály
3.1.0.3.1. Információvédelmi Osztály
3.1.0.3.2. Minősített Adatvédelmi és Biztonsági Osztály
3.1.0.4. Iratkezelési Főosztály
3.1.0.5. Társaságfelügyeleti Főosztály
3.1.0.5.1. Társasági Jogi Osztály
3.1.0.5.2. Kontrolling Osztály
3.1.0.6. Kormányzati Beruházás-monitoring Iroda
3.1.0.7. Fejlesztési Projektek Főosztálya

2. Az SzMSz. 3. függelékében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

21.

Irányító politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár
és helyettes államtitkár

3.5. Aktív Magyarországért Felelős
Államtitkár

B
Szervezeti egység)

3.5.0.1. Aktív Magyarországért Felelős Államtitkári Kabinet
3.5.0.2. Aktív Mobilitási Főosztály
3.5.0.3. Aktív és Szabadidősport Programok Főosztály
3.5.0.4. Aktív Terek Főosztály

3. Az SzMSz. 3. függelékében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő
22a. sorral egészül ki:
(A
1.

Irányító politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár
és helyettes államtitkár

B
Szervezeti egység)

22.

4. Területfejlesztési Miniszter

4.0.0.1. Területfejlesztési Miniszteri Kabinet
4.0.0.1.1. Területfejlesztési Miniszteri Titkárság
4.0.0.1.2. Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Osztály
4.0.0.2. Szakmai Tanácsadói és Elemzési Főosztály
4.0.0.2.1. Elemzési Osztály

22a.

4.0.1. Területfejlesztési Koordinációért
Felelős Helyettes Államtitkár

4.0.1.1. Területfejlesztési Koordinációért Felelős Helyettes
Államtitkári Titkárság
4.0.1.2. Területfejlesztési Jogi és Kodifikációs Főosztály
4.0.1.3. Területfejlesztési Koordinációs Főosztály
4.0.1.3.1. Területfejlesztési Szervezeti Koordinációs Osztály
4.0.1.3.2. Területfejlesztési Ágazatközi Koordinációs Osztály
4.0.1.4. Portfolió Vezetési Főosztály
4.0.1.4.1. Európa Kulturális Fővárosa Koordinációs Osztály
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4. Az SzMSz. 3. függelékében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

23.

Irányító politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár
és helyettes államtitkár

4.1. Területfejlesztési Parlamenti
Államtitkár

B
Szervezeti egység)

4.1.0.1. Területfejlesztési Parlamenti Államtitkári Kabinet
4.1.0.1.1. Területfejlesztési Parlamenti Államtitkári Titkárság
4.1.0.1.2. Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
4.1.0.2. Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya
4.1.0.2.1. Ágazati Kapcsolatok Osztálya
4.1.0.3. Kiemelt Ágazatstratégiai Főosztály
4.1.0.3.1. Közvetlen Uniós Források Osztálya
4.1.0.3.2. Stratégiai és Monitoring Osztály
4.1.0.4. Kormánybiztosi Kapcsolatok Főosztálya

5. Az SzMSz. 3. függelékében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

28.

Irányító politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár
és helyettes államtitkár

4.3.1. Európai Uniós Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős Helyettes
Államtitkár

B
Szervezeti egység)

4.3.1.1. Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős
Helyettes Államtitkári Titkárság
4.3.1.2. Monitoring és Értékelési Főosztály
4.3.1.2.1. Támogatási Kontrolling és Elemzési Osztály
4.3.1.2.2. Értékelési és Tervezési Osztály
4.3.1.2.3. Vezetői Információs Osztály
4.3.1.2.4. Fenntartható Fejlesztéspolitikai Osztály
4.3.1.3. Fejlesztéspolitikai Szabályozási Főosztály
4.3.1.3.1. Folyamatszabályozási Osztály
4.3.1.3.2. Fejlesztéspolitikai Módszertani Osztály
4.3.1.3.3. Fejlesztéspolitikai Képzési Osztály
4.3.1.3.4. Fejlesztéspolitikai Jogszabály-előkészítő Osztály
4.3.1.4. Fejlesztéspolitikai Nemzetközi Koordinációs Főosztály
4.3.1.4.1. Fejlesztéspolitikai Uniós Intézményi Ügyekért Felelős
Osztály
4.3.1.4.2. Fejlesztéspolitikai Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős
Osztály
4.3.1.5. Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási
Főosztály
4.3.1.5.1. Nemzetközi Program- és Projektmenedzsment Osztály
4.3.1.5.2. Pénzügyi és Jogi Támogatási Osztály
4.3.1.6. Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály
4.3.1.6.1. Kifogáskezelési Osztály
4.3.1.6.2. Szabálytalansági Döntések Elleni Jogorvoslati Osztály
4.3.1.6.3. Fejlesztéspolitikai Perképviseleti Osztály
4.3.1.7. Projektértékelői Koordinációs Főosztály
4.3.1.7.1. Projektértékelői Személyügyi Osztály
4.3.1.7.2. Projektértékelési Koordinációs és Monitoring Osztály
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4.3.1.8. Támogatásokat Vizsgáló Iroda
4.3.1.8.1. Horizontális Állami Támogatási Ügyek Osztály
4.3.1.8.2. Kiemelt Ágazatokra Vonatkozó Állami Támogatások
Osztály
4.3.1.8.3. Mezőgazdasági, Halászati, Erdészeti és Vidékfejlesztési
Támogatások Osztály
4.3.1.9. Uniós Fejezeti Főosztály
4.3.1.9.1. Uniós Fejezeti Számviteli Osztály
4.3.1.9.2. Uniós Fejezeti Szabályozási Osztály
4.3.1.9.3. Uniós Fejezeti Pénzügyi Osztály
4.3.1.9.4. Uniós Fejezeti Költségvetési Osztály
4.3.1.10. Végrehajtás Operatív Program Irányítási és Végrehajtási
Főosztály
4.3.1.10.1. Tervezési és Monitoring Osztály
4.3.1.10.2. Szabályszerűségi és Ellenőrzési Osztály
6. Az SzMSz. 3. függelékében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

33.

Irányító politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár
és helyettes államtitkár

4.3.6. Emberi Erőforrás Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkár

B
Szervezeti egység)

4.3.6.1. Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
4.3.6.1.1. Szervezési és Koordinációs Osztály
4.3.6.1.2. Működéstámogatási Osztály
4.3.6.1.3. Szabálytalanság- és Kifogáskezelési Osztály
4.3.6.2. Módszertani és Szabályozási Főosztály
4.3.6.2.1. Végrehajtás-támogatási Osztály
4.3.6.2.2. Szabályossági Osztály
4.3.6.2.3. Programkoordinációs Osztály
4.3.6.2.4. Adatszolgáltatási Osztály
4.3.6.3. Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály
4.3.6.3.1. Ellenőrzés-koordinációs Osztály
4.3.6.3.2. Ügyfélszolgálati és Arculati Osztály
4.3.6.3.3. Helyszíni Ellenőrzési és Iratkezelési Osztály
4.3.6.4. Pénzügyi Főosztály
4.3.6.4.1. Követeléskezelési Osztály
4.3.6.4.2. Pénzügyi Tervezési Osztály
4.3.6.4.3. Kifizetési Osztály
4.3.6.5. Értékelési, Fenntartási és Zárási Főosztály
4.3.6.5.1. Projektértékelési Osztály
4.3.6.5.2. Projektzárási Osztály I.
4.3.6.5.3. Projektzárási Osztály II.
4.3.6.5.4. Projektfenntartási Osztály I.
4.3.6.5.5. Projektfenntartási Osztály II.
4.3.6.5.6. Programzárási Osztály
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4.3.6.6. Oktatási Fejlesztések Főosztálya
4.3.6.6.1. Köznevelési Fejlesztések Osztálya
4.3.6.6.2. Felsőoktatási Fejlesztések Osztálya
4.3.6.6.3. Oktatási Beruházások Osztálya
4.3.6.6.4. Kiemelt Fejlesztési Osztály
4.3.6.7. Egészségügyi Fejlesztések Főosztálya
4.3.6.7.1. Egészségügyi Fejlesztések Osztálya
4.3.6.7.2. Egészségügyi Beruházások Osztálya
4.3.6.7.3. Népegészségügyi Fejlesztések Osztálya
4.3.6.8. Szociális és Társadalmi Felzárkózási Fejlesztések
Főosztálya
4.3.6.8.1. Társadalmi Befogadási Fejlesztések Osztálya
4.3.6.8.2. Szociális Beruházások Osztálya
4.3.6.8.3. Társadalmi Felzárkózási Fejlesztések Osztálya
4.3.6.8.4. Gyermekesély Fejlesztések Osztálya
4.3.6.8.5. Szakmai Támogató Osztály
4.3.6.9. Horizontális és RSZTOP Fejlesztések Főosztálya
4.3.6.9.1. Területi Fejlesztések Osztálya
4.3.6.9.2. Horizontális Programok Osztálya
4.3.6.10. Kulturális, Egyházi és Társadalmi Fejlesztések Főosztálya
4.3.6.10.1. Kulturális Fejlesztések Osztálya
4.3.6.10.2. Egyházi Fejlesztések Osztálya
4.3.6.10.3. Társadalmi Fejlesztések Osztálya
4.3.6.10.4. Társadalmi Innovációs és Transznacionális
Fejlesztések Osztálya
4.3.6.10.5. Kulturális, Egyházi és Társadalmi Fejlesztések
Beruházási Osztálya
4.3.6.10.6. Szakmai Támogató és Monitoring Osztály
7. Az SzMSz. 3. függelékében foglalt táblázat B:8 mezőjében a „2.1.2. A Modern Települések Fejlesztéséért Felelős
Kormánybiztos Titkársága” szövegrész helyébe a „2.1.0.1. A Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos
Titkársága” szöveg lép.
8. Az SzMSz. 3. függelékében foglalt táblázat B:26 mezőjében a „Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
helyettes államtitkári Titkárság” szövegrész helyébe a „Területfejlesztés Stratégiai Tervezéséért Felelős Helyettes
Államtitkári Titkárság” szöveg lép.
9. Az SzMSz. 3. függelékében foglalt táblázat B:30 mezőjében a „4.2.3.6.5. Energetikai Projektek Osztálya 3.” szövegrész
helyébe a „4.3.3.6.5. Energetikai Projektek Osztálya 3.” szöveg lép.
10. Hatályát veszti az SzMSz. 3. függelékében foglalt táblázat
a)
B:8 mezőjében a „2.1.3. Településhálózati Koordinációs Főosztály” szövegrész,
b)
24. sora.
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5. függelék a 11/2022. (IX. 26.) MvM utasításhoz
1. Az SzMSz. 4. függelék „III. Gazdasági Társaságok”, „1. Miniszterelnökséget vezető Miniszter” pontjában foglalt táblázat
címének helyébe a következő cím lép:

„1. Miniszterelnökség”
2. Az SzMSz. 4. függelék
1.
„I. Költségvetési szervek” pontjában foglalt táblázat A:6 mezőjében a „Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete”
szövegrész helyébe a „Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete / Institute of Advanced Studies” szöveg,
2.
„I. Költségvetési szervek” pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében a „miniszter” szövegrész helyébe
a „koordinációért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
3.
„III. Gazdasági Társaságok”, „2. Területfejlesztési miniszter” pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében
a „Területfejlesztési Parlamenti Államtitkár” szövegrész helyébe a „területfejlesztési parlamenti államtitkár”
szöveg,
4.
„III. Gazdasági Társaságok”, „2. Területfejlesztési miniszter” pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében
a „Területfejlesztési és Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkár” szövegrész helyébe a „területfejlesztési
koordinációért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
5.
„III. Gazdasági Társaságok”, „2. Területfejlesztési miniszter” pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében
az „Európai Uniós Fejlesztésekért felelős Államtitkár” szövegrész helyébe az „európai uniós fejlesztésekért
felelős államtitkár” szöveg
lép.

6. függelék a 11/2022. (IX. 26.) MvM utasításhoz
Az SzMSz. 4. függelék „I. Költségvetési szervek” pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

7. függelék a 11/2022. (IX. 26.) MvM utasításhoz
Az SzMSz. 5. függelékében foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:
(A

B

C

D
Szakmai irányítást ellátó

1.

Név

Feladat

Kinevezés

politikai felsővezető vagy
szakmai felsővezető Irányító)

10a. Rókusfalvy Pál László a nemzeti bormarketingért
felelős kormánybiztos

1327/2022. (VII. 11.)
Korm. határozat

miniszterelnök
a Miniszterelnökséget
vezető miniszter útján
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A belügyminiszter 18/2022. (IX. 26.) BM utasítása
a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK. 4.) BM utasítás
módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:
1. §		
A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK. 4.) BM utasítás (a továbbiakban:
BM utasítás) 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Tudományos tanács működik
a) a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságán,
b) a Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárságán,
c) az Országos Rendőr-főkapitányságnál,
d) a Terrorelhárítási Központnál,
e) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságánál,
f ) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságánál,
g) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál,
h) az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál, valamint
i) a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál.”
2. §		
A BM utasítás 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. Pályázni egyénileg vagy csoportonként, illetve egy vagy több művel is lehet. Pályázati felhívás ettől eltérő
feltéteket is megállapíthat.”
3. §		
A BM utasítás 9. pontjában a „belügyi ágazat területi szinten a 10. pont szerinti önálló belügyi szerveknél működő”
szövegrész helyébe a „belügyi tudományos munka ágazati és területi szinten a 10. pont szerinti” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti a BM utasítás 24/F. pont d) alpontja.
5. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Közlemények

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye
országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról
A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi
közzé.
A Nemzeti Választási Bizottság 2022. szeptember 22-én tartott ülésén a 413/2022. számú határozatával
országos népszavazásra feltenni kívánt kérdés hitelesítését megtagadta.
A határozat megtekinthető a választások hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu oldalon.

Budapest, 2022. szeptember 22.
		
		
		

Dr. Téglási András s. k.,
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke

A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.

