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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
154/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörér´ól
A Kormány az egészségügyi miniszter (a továbbiakban:
miniszter) feladatáról és hatáskörér´ól a következ´óket rendeli el:
1. §
A miniszter a Kormány egészségpolitikai feladatainak
teljesítése érdekében
a) kidolgozza a lakosság egészségi állapotával, egészségi állapotának meg´órzésével kapcsolatos kormányzati
teend´óket;
b) közrem´úködik
ba) a gazdaságpolitikának, a területfejlesztésnek, a településfejlesztésnek, környezetvédelemnek és az oktatásnak az egészségpolitikával való összehangolásában,
bb) az államháztartási törvényb´ól fakadóan a központi
költségvetéssel és az egészségbiztosítás költségvetésével
összefügg´ó és egyéb pénzügyi feladatok ellátásában,
bc) a gazdaság- és társadalompolitikai programok, az
államháztartás, valamint a nemzetgazdaság szabályozó
rendszerének a miniszter feladatkörét érint´ó kidolgozásában,
bd) a Kormány társadalompolitikai, különösen a családpolitikai, szociálpolitikai és népesedéspolitikai koncepciójának kialakításában,
be) az egészségügyi ellátórendszer amortizációs rendszerének kidolgozásában;
c) együttm´úködik az egészségügyi érdekképviseleti
szervekkel, szakmai szervezetekkel, különösen a szakmai
kamarákkal, valamint a Magyar Tudományos Akadémia
egészségügyhöz kapcsolódó tudományos testületével.

2. §
(1) A miniszter általános feladatai körében
a) irányítja, összehangolja és szervezi
aa) az egészségmeg´órzéssel kapcsolatos kormányzati
feladatokat,
ab) a betegségek megel´ózését célzó hatékony egészségmeg´órz´ó program megvalósítását az indokolt kötelez´ó
sz´úr´óvizsgálatok rendszerének fenntartásával,
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ac) az egészségügyi ellátás rendszerét,
ad) az egészségbiztosítással kapcsolatos egészségpolitikai feladatokat,
ae) az ágazat feladatát érint´ó tudományos kutató tevékenységet,
af) a Kormány felhatalmazása alapján az ágazat kormányközi nemzetközi kapcsolatrendszerét, az Egészségügyi Világszervezet tevékenységével kapcsolatos feladatokat, az Európa Tanács és a Gazdasági Együttm´úködési és
Fejlesztési Szervezet (OECD) tevékenységével kapcsolatos feladatokat, ideértve az egészségügyi tárgyú nemzetközi szerz´ódéseknek a külügyminiszterrel egyetértésben történ´ó el´ókészítését és megkötését is,
ag) az európai integrációból ered´ó egészségügyi feladatokat,
ah) a NATO csatlakozással összefügg´ó ágazati feladatokat;
b) ellátja az ágazatába tartozó szakképesítés, továbbá
az Országos Képzési Jegyzék alapján hatáskörébe tartozó
szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felel´ós
miniszter jogkörét;
c) meghatározza
ca) az ágazat szakmai felügyeleti rendszerét,
cb) az egészségügyi tevékenység gyakorlásához szükséges képesítési rendszert,
cc) az állami egészségügyi ellátás országos rendszerét,
cd) az ágazati irányítása vagy felügyelete alá tartozó
szerveknek veszélyhelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot (a továbbiakban: min´ósített id´ószak) esetén végzend´ó,
honvédelemmel kapcsolatos feladatait, valamint a honvédelemben részt vev´ó szerveket, a végrehajtás szakmai követelményeit, az irányítása alá tartozó szervek és a helyi
igazgatási szervek együttm´úködésének rendjét,
ce) az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott
közalkalmazottak képesítési követelményeit,
cf) az ágazatban foglalkoztatottak tekintetében, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefügg´ó egyes speciális kérdéseket, az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket, az azokhoz kapcsolódó elnevezéseket, a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (képesítés) megszerzése alóli végleges mentesítés szabályait,
cg) az ágazatban foglalkoztatottak tekintetében az
ügyelet (készenlét) elrendelésének feltételeit, szabályait,
munkahelyi pótlékát,
ch) az egészségügyi fels´ófokú szakirányú szakképzés, az
egészségügyi továbbképzés szabályait és a szakmai képesítés követelményeit;
d) irányítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatot;
e) törvényességi felügyeletet gyakorol az ágazathoz tartozó szakmai kamarák felett;
f) közrem´úködik a társtárcáknak a lakosság egészségügyi viszonyait, az ágazati feladatokat érint´ó koncepciói
kidolgozásában;
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g) támogatja és segíti az ágazat feladatait érint´ó az
egészségpolitikai céloknak megfelel´ó kezdeményezéseket,
a nonprofit alapon m´úköd´ó szervezeteket;
h) ellátja a hatáskörébe tartozó min´óségvédelmi, min´óségszabályozási és hatósági min´óség-ellen´órzési feladatokat;
i) közrem´úködik a nemzeti szabvány kidolgozásában,
továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken
alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással
összefügg´ó jogalkotói munkában;
j) gondoskodik a feladat- és hatáskörével kapcsolatos
statisztikai információrendszer kialakításáról, m´úködtetésér´ól és fejlesztésér´ól;
k) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti
kulturális örökség miniszterével együttm´úködve ellátja az
ágazati feladatokat;
l) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott
szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli
Magyarok Hivatalának elnökével együttm´úködve ellátja
az ágazati feladatokat.
(2) A miniszter ágazati irányító jogköre kiterjed minden
egészségügyi tevékenységre, illet´óleg ellátásra, függetlenül
a tevékenységet folytató szerv jogállásától és alárendeltségét´ól.

3. §
A miniszter egészségpolitikai feladatai körében
a) meghatározza
aa) a közegészségügyi, népegészségügyi feladatokat és
a feladatkörébe tartozó szakterületek tekintetében a határértékeket,
ab) az egészséget károsító környezeti hatások megel´ózéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokat,
ac) a terhes n´ók és gyermekek egészségmeg´órzésével
kapcsolatos feladatokat, a véd´ón´ói hálózat folyamatos m´úködésének feltételeit,
ad) az élelmiszerek és az egyéb, emberi szervezettel
érintkezésbe kerül´ó anyagok el´óállításának és forgalomba
hozatalának egészségügyi feltételeit,
ae) a külön jogszabályban meghatározott veszélyes
anyagok el´óállításának, szállításának, raktározásának és
forgalomba hozatalának egészségügyi feltételeit,
af) a közösségekben való részvétel egészségügyi és higiénés feltételeit,
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ag) a fert´óz´ó betegségek és járványok megel´ózéséhez és
leküzdéséhez szükséges feladatokat és intézkedéseket, az
indokolt kötelez´ó sz´úr´óvizsgálatok rendszerét,
ah) nem fert´óz´ó betegségek megel´ózéséhez és leküzdéséhez szükséges feladatokat és intézkedéseket, az indokolt,
a kötelez´ó és az ajánlott sz´úr´óvizsgálatok rendszerét,
ai) a gyógyhelyekkel, gyógyfürd´ó-intézményekkel,
gyógyvizekkel és egyéb természetes gyógytényez´ókkel kapcsolatos egészségügyi követelményeket és feladatokat,
aj) az emberi felhasználásra kerül´ó gyógyszerek (a továbbiakban: gyógyszerek) el´óállításának, min´óségének,
min´óség-ellen´órzésének, törzskönyvezésének, forgalomba hozatalának, rendelésének, kiszolgáltatásának, ismertetésének szabályait,
ak) a nemzetközi kábítószer és pszichotrop egyezmény
hatálya alá tartozó gyógyszerek forgalomba hozatalának,
rendelésének és felhasználásának szabályait,
al) a kórház és orvostechnikai termékek el´óállításának,
forgalomba hozatalának és alkalmazásának feltételeit,
am) az egészségügyi ellátás szakmai szabályait,
an) az egészségügyi ellátás személyi, tárgyi és m´úködési
feltételeit,
ao) a szakirányítás, a szakfelügyelet és a szakmai ellen´órzés rendszerét,
ap) a korkedvezményes nyugdíjazásra jogosultság
egészségügyi feltételeit,
ar) a min´ósített id´ószak esetén végrehajtandó honvédelmi célú intézkedéseket, elrendeli a feladatok végrehajtását szolgáló intézkedési tervek elkészítését,
as) az ágazat struktúrájának és m´úködésének tervezéséhez, ellen´órzéséhez szükséges információs rendszer m´úködési alapelveit, eszközrendszerét, cselekvési programjait, el´óírásait,
at) az egészségügy területén fizetend´ó térítési, illetve
szolgáltatási díjakat,
au) a pénzügyminiszterrel egyetértésben a gyógyszerek
kereskedelmi árrését,
av) a kábítószer prevencióval kapcsolatos ágazati feladatokat;
b) közzéteszi a gyógyszernek min´ósített termékek jegyzékét és termel´ó árát;
c) kidolgozza
ca) az egészségügyi ellátás rendszerének koncepcióját,
cb) az egészségügyi ellátás feladatait,
cc) a nonprofit szervek ellátási szerepvállalásának elveit, szabályait,
cd) az érdekelt szervekkel együttm´úködve az egészséget nem veszélyeztet´ó munkavégzést biztosító szabályokat, a munkahelyek (munkakörülmények) egészségügyi
feltételeit, a munkaalkalmasság egészségügyi követelményeit,
ce) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat létrehozásának és m´úködtetésének személyi és tárgyi feltételeit,
cf) a létesítmények tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi és egészségügyi feltételeit,
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cg) a foglalkozási megbetegedések bejelentésére, kivizsgálására és nyilvántartására vonatkozó szabályokat,
ch) a közgyógyellátással összefügg´ó egészségügyi ágazati szabályokat,
ci) az iskolai tananyag részét képez´ó egészségvédelmi,
kábítószerek, dohányzás és alkohol elleni küzdelem szakmai javaslatát;
d) irányítja
da) az egészségügyi ellátás országos hatáskör´ú szerveit
és országos intézeteit,
db) a fels´óoktatási intézményekben folyó egészségügyi
betegellátó tevékenységet,
dc) az egészségfejlesztési kutató tevékenységet;
e) külön jogszabály szerint szakmai irányítást gyakorol
az egészségügyi szakoktatás felett, kidolgozza a szakemberek utánpótlásának programját, kezdeményezi új graduális képzések bevezetését, a fels´ófokú szakirányú szakképzés keretében létrehozza a központi gyakornoki rendszert.

4. §
Az egészségbiztosítással kapcsolatban a miniszter ellátja a számára jogszabályban meghatározott feladatokat.
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A Kormány
155/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladatairól és hatáskörér´ól
A Kormány a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatairól és hatáskörér´ól a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) A miniszter ellátja a mez´ógazdaság, vadgazdálkodás
és halászat, az élelmiszeripar, az erd´ógazdálkodás és az
erd´óvagyon védelme, az els´ódleges faipari termelés, az
ezekhez kapcsolódó szolgáltatás, kutatás és fejlesztés, a
mez´ógazdasági termékforgalom, az agrárkörnyezet-gazdálkodás, a növényvédelem, a növényegészségügy, az állategészségügy, a term´óföld min´óségének védelme, a térképészet és a földügy, továbbá a mez´ógazdasági célú vízgazdálkodás központi irányítását.
(2) A miniszter a területfejlesztés keretében ellátja a
vidékfejlesztés (régiók fejlesztése), továbbá a területrendezés, a településrendezés és az építésügy, valamint az
ezekhez tartozó kutatás-fejlesztés irányítását.

5. §
A miniszter hatósági jogkörében
a) dönt azokban az esetekben, amelyekben valamely
jogszabály egészségügyi szerv létesítését, átszervezését,
megszüntetését, szakmai ellátási szintjének meghatározását, a hálózat fejlesztését vagy rekonstrukcióját a miniszter
engedélyét´ól, el´ózetes hozzájárulásától vagy egyetértését´ól teszi függ´óvé;
b) jogszabályban meghatározott esetekben megteszi a
szükséges intézkedéseket az ország közegészségügyi és járványügyi érdekei és a lakosság egészségének védelme érdekében, függetlenül attól, hogy az intézkedésekhez szükséges anyagi és egyéb feltételek biztosítása kit terhel;
c) ellátja mindazokat a hatósági jogköröket, amelyeket
jogszabály a hatáskörébe utal.

2. §
(1) A miniszter ellátja az agrárpiaci rendtartás m´úködésének szervezését, valamint — a fogyasztási cikkek forgalomba hozatala el´ótti min´ósítés és a forgalmazás során
történ´ó ellen´órzés kivételével — a mez´ógazdasági, az élelmiszeripari, az erd´ógazdálkodási és az els´ódleges faipari
termékek min´óség-ellen´órzésével kapcsolatos feladatokat.
(2) A miniszter ellátja a mez´ógazdasági és élelmiszeripari termékeknél az állami tartalékolási tevékenységgel
összefügg´ó kormányzati feladatokat.

3. §
6. §
E z a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, egyidej´úleg a népjóléti miniszter feladat- és hatáskörér ´ól szóló 49/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet, az
azt módosító 158/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet, a
154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet, valamint a 78/1994.
(V. 19.) Korm. rendelet 5. §-a hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszter
a) részt vesz a Kormány gazdasági programalkotó tevékenységében, a gazdasági szabályozórendszer kialakításában; a gazdaságpolitikai döntések megalapozása érdekében ágazati javaslatokat dolgoz ki;
b) az érdekelt miniszterek bevonásával kidolgozza az
ágazat támogatási rendszerére vonatkozó javaslatokat,
közrem´úködik az ágazat adó- és pénzügy-politikai rendszerének kialakításában, érvényesíti az állami feladatok
ellátását szolgáló pénzeszközökkel, elkülönített állami
pénzalapokkal és vagyonnal való hatékony gazdálkodás
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követelményeit, és e tárgykörökben — a külön jogszabályban foglaltak szerint — intézkedést kezdeményez;
c) az ágazatot érint´ó kérdésekben javaslatot tesz a Kormánynak, és a nemzetgazdaság érdekeivel összhangban
képviseli az ágazat sajátosságait a Kormány döntéseinek
meghozatalakor;
d) az érdekelt miniszterekkel együttm´úködik a területfejlesztésben, kidolgozza a vidékfejlesztés és az építésügy
átfogó stratégiáját, meghatározza rövid, közép- és hosszú
távú céljait, elemzi a célok elérését biztosító jogi, m´úszaki,
gazdasági változtatásokat és szükséges szabályozásokat,
részt vesz az ezt szolgáló eszközök és programok kialakításában;
e) el´ósegíti és támogatja az építészeti és építési kultúra
fejlesztését, az értékes hagyományok meg´órzését, a korszer´ú m´úszaki és szervezési megoldások elterjesztését; ennek
érdekében együttm´úködik a települési önkormányzatokkal, az építészet és az építés-tervezés szakmai-társadalmi
szervezeteivel és szakmai önkormányzataival (kamaráival);
f) képviseli a Kormányt — a külügyminiszterrel együttm´úködve — az ENSZ Élelmezési és Mez´ógazdasági Szervezeteiben;
g) közrem´úködik a privatizációs kormányprogram és a
külföldi m´úköd´ót´óke bevonását el´ósegít´ó intézkedések kidolgozásában, végrehajtásában;
h) közrem´úködik a nemzetgazdaság európai integrációjának el´ósegítésében, ennek keretében — az Európai
Unió alapelveire építve és az általános integrációs stratégiával összhangban — kidolgozza a mez´ógazdaság és a
vidékfejlesztés integrációs stratégiáját, gondoskodik annak a magyar mez´ógazdasági és vidékfejlesztési politikával
összhangban történ´ó megvalósításáról, illetve érvényre
juttatásáról;
i) közrem´úködik az állami tulajdon m´úködtetésére irányuló kormányzati tevékenységben;
j) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti
kulturális örökség miniszterével együttm´úködve ellátja az
ágazati feladatokat;
k) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott
szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli
Magyarok Hivatalának elnökével együttm´úködve ellátja
az ágazati feladatokat.

4. §
A miniszter az ágazat általános irányítása körében
a) gondoskodik a Kormány gazdasági programjának
ágazati megvalósításáról;
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b) kidolgozza az ágazat fejlesztésére vonatkozó koncepciókat és döntési javaslatokat, továbbá szervezi ezek
végrehajtását; részt vesz az élelmiszer-nagykereskedelemre és élelmiszer-kiskereskedelemre vonatkozó ágazati politika kialakításában;
c) vizsgálja és elemzi az ágazathoz tartozó gazdasági
tevékenységeket, az ágazattal szemben támasztott követelményeket és teljesítésük lehet´óségeit, kidolgozza az ágazat
fejlesztésének gazdaságpolitikai követelményrendszerét;
d) közrem´úködik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok
kialakításában, fejlesztésében, külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben; a
külügyminiszterrel, a gazdasági miniszterrel és a környezetvédelmi miniszterrel közösen ellátja a két- és sokoldalú
nemzetközi gazdasági és környezetvédelmi, az Országos
M´úszaki Fejlesztési Bizottság elnökével egyetértésben pedig a tudományos m´úszaki együttm´úködésb´ól adódó ágazati feladatokat;
e) a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan szervezi azoknak a kutatási feladatoknak
a végrehajtását, amelyek az ágazati célok megvalósításához szükségesek, továbbá koordinálja azok végrehajtását;
f) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelel´óen
együttm´úködik a gazdasági miniszterrel, valamint az oktatási miniszterrel a szakirány szerinti alap- és középfokú
képzés, az iskolarendszer´ú és az iskolarendszeren kívüli
képzés, továbbképzés és átképzés területén; alapít, fenntart és m´úködtet szakképz´ó intézményeket; az agrár-fels´óoktatással összefüggésben gyakorolja a jogszabályokban
meghatározott jogköröket; felügyeli és finanszírozza költségvetésében elkülönítetten az agrár-fels´óoktatási intézményekben folytatott, a gazdálkodást segít´ó szaktanácsadási, szolgáltató tevékenységet és annak fejlesztését; a
növényi és állati járványos betegségeket megel´óz´ó tevékenységet és annak fejlesztését, valamint az ágazati kutató-fejleszt´ó tevékenységet;
g) érvényesíti ágazata területén a védelmi és biztonsági
követelményeket — ideértve a készletezéssel és a nukleáris
baleset-elhárítással kapcsolatos feladatokat is —, meghatározza a min´ósített helyzetek (veszélyhelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot) ágazati feladatait, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról;
h) az egységes információs rendszer keretében gondoskodik az ágazati és területi információs rendszer — ideértve az agrárpiaci információs rendszert is — szervezésér´ól
és m´úködtetésér´ól, valamint szervez´ó-szolgáltató tevékenységgel, a szaktanácsadási rendszer m´úködtetésével és
fejlesztésével segíti az ágazathoz tartozó tevékenységeket,
melynek keretében folyamatos tájékoztatást ad a gazdasági
folyamatokról, a m´úszaki fejl´ódésr´ól és a kutatási eredményekr´ól; a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, m´úködtetésér´ól és fejlesztésér´ól;
i) közrem´úködik a Kormány bér- és foglalkoztatáspolitikai, társadalombiztosítási, valamint szociálpolitikai in-
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tézkedéseinek kialakításában; ellátja a külön jogszabályban meghatározott humánpolitikai feladatokat;
j) közrem´úködik az egységes gazdasági országpropaganda kialakításával összefügg´ó feladatok végrehajtásában, valamint az agrárágazatot is érint´ó infrastrukturális
politika kialakításában és az azokból ered´ó feladatok ellátásában.

5. §
(1) A miniszter az agrárgazdaság irányítása körében
a) irányítja az ágazat területén a vállalkozások fejlesztésével kapcsolatos szakmai tevékenységet, ennek keretében ellátja a vidék mez´ógazdasági kultúrájának fejlesztésével összefügg´ó feladatokat, továbbá közrem´úködik a falusi turizmus fejlesztésével összefügg´ó kormányzati feladatok ellátásában;
b) az érdekelt miniszterekkel együttm´úködve kidolgozza az agrárpiac m´úködési koncepcióját, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelel´óen ellátja az agrárpiac szabályozásával, az agrárpiaci rendtartással, a piaci intervencióval kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat; kezeli a
gazdasági miniszter egyetértésével a Gazdaságbiztonsági
Tartalékot; együttm´úködik a gazdasági miniszterrel az agrártermékek belföldi és export-import piacvédelmében;
c) közrem´úködik a nemzetközi agrár-kereskedelempolitikai és az agrárszférát érint´ó gazdaságpolitikai feladatok
ellátásában, valamint az agrártermékek importjának szabályozásában; a gazdasági miniszterrel együttesen meghatározza az agrártermékek exportjának szabályozását; a
gazdasági miniszterrel és a pénzügyminiszterrel együttesen kidolgozza az exporttámogatási rendszert;
d) ellátja az erd´ógazdálkodási tevékenység és az erd´óvagyon védelem szakmai, irányítási, szabályozási és hatósági feladatait; együttm´úködik az érdekelt miniszterekkel
az erd´óvagyont érint´ó, külön jogszabályban meghatározott
területeken;
e) ellátja a mez´ógazdaságot és erd´ógazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével
kapcsolatos kormányzati feladatokat;
f) közrem´úködik az ágazat finanszírozását végz´ó pénzintézetekkel kapcsolatos kormányzati feladatokban, különös tekintettel a földjelzálog-hitelezéssel összefügg´ó szabályozási feladatokban;
g) ellátja a hatáskörébe tartozó min´óségvédelmi, min´óségszabályozási, szabványosítási és hatósági min´óség-ellen´órzési feladatokat, közrem´úködik a nemzeti szabvány kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefügg´ó jogalkotói munkában;
h) ellátja a Kormány agrármarketing tevékenységével
kapcsolatos miniszteri feladatokat;
i) biztosítja a környezet- és természetvédelmi követelményeknek is megfelel´ó agrár-környezetgazdálkodást, illetve a
nem védett él´óvilág, valamint a táj védelmére vonatkozó
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ágazati követelmények és fejlesztési politika érvényesülését;
ennek során szükség szerint együttm´úködik az érintett miniszterekkel;
j) közrem´úködik az agrárágazatot érint´ó, törvényben
meghatározott vámok és jövedéki adók kialakításában,
piacvédelmi intézkedések meghozatalában, rendelkezik a
törvény által hatáskörébe utalt, elkülönített állami pénzalapokkal, dönt a hatáskörébe tartozó alapokból nyújtandó támogatások odaítélésér´ól, és ellen´órzi azok felhasználását;
k) a külügyminiszterrel egyetértésben ellátja a külképviseleti hálózatban dolgozó mez´ógazdasági szakattasék
felügyeletét;
l) ellátja a külön jogszabályok szerint a hatáskörébe
utalt ármegállapítási feladatokat.
(2) A vízgazdálkodás körében a miniszter
a) ellátja a mez´ógazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással kapcsolatos kormányzati feladatokat, ideértve
a forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények mez´ógazdasági vízszolgáltatási és vízkár-elhárítási
célú fejlesztésének, üzemeltetésének, fenntartásának szervezését, irányítását;
b) irányítja a forgalomképes állami tulajdonú vízi létesítmények üzemeltetésével összefüggésben a belvízkárelhárítást.
(3) A miniszter a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos irányítás keretében
a) kialakítja a területfejlesztési koncepciók és programok, továbbá területrendezési tervek (együttesen: területi
tervek) rendszerét, részletes tartalmi követelményeit, elkészítésük, alkalmazásuk és karbantartásuk rendjét;
b) el´ókészíti az Országgy´úlésnek az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika
érvényesülésér´ól szóló beszámolót;
c) koncepciókat és javaslatokat készít az országos területfejlesztési politika megalapozására, annak célkit´úzéseit
érvényesíti tervezési, koordinációs, szervez´ó és információs feladataiban;
d) aktualizálja az országos területfejlesztési koncepciót, összehangolja az országos, az országhatáron átnyúló
és a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat; közrem´úködik a kiemelt és az országhatáron átnyúló
térségekre vonatkozó területfejlesztési programok kidolgozásában, szervezi a végrehajtásukkal összefügg´ó feladatok teljesítését;
e) kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét;
f) kidolgozza a területfejlesztést szolgáló pénzügyi eszközök és az egyes pénzügyi egyezmények szabályait, javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi
pénzeszközök arányára;
g) kidolgozza a vállalkozási övezetek létrehozásának és
m´úködésének szabályait; javaslatot tesz vállalkozási övezetek kijelölésére;
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h) közrem´úködik a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok munkájában; ellátja az Országos Területfejlesztési Tanács elnöki teend´óit, m´úködteti a Tanács titkárságát, irányítja a területfejlesztési célú közpénzek felhasználását ellen´órz´ó regionális monitoring bizottságok munkáját;
i) az érintett miniszterek bevonásával gondoskodik a
területi tervekhez készítend´ó környezeti, társadalmi és
gazdasági hatásvizsgálat rendszerének és módszertanának
kialakításáról és m´úködtetésér´ól;
j) kialakítja és m´úködteti a területi tervek szakmai ellen´órzésének és bírálatának rendszerét;
k) az országos és a megyei területrendezési tervek összhangjának megteremtése érdekében szakmai szempontból
el´ózetesen véleményezi a megyei területrendezési terveket;
l) az általános tájvédelem keretében — a területfejlesztéssel és területrendezéssel összhangban — közrem´úködik
a természetvédelmi oltalom alatt nem álló tájak védelmében;
m) szervezi az országos és a kiemelt térségek, valamint
az országhatáron átnyúló közös területrendezési tervek
kialakítását, gondoskodik elkészítésükr´ól;
n) összehangolja a központi közigazgatási szervek területfejlesztéssel összefügg´ó tevékenységét, így különösen
a megyei, illetve a regionális területfejlesztési tanácsokban
képviselend´ó kormányzati álláspontot, az elkülönített állami pénzalapok és központi célel´óirányzatok területfejlesztési célokat is szolgáló részének felhasználását;
o) javaslatot tesz a Kormánynak, a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács és a Balaton Fejlesztési Tanács
tagjának személyére, illetve annak kinevezésére.
(4) Az építésügy körében a miniszter
a) gondoskodik a jogutód nélkül megsz´únt állami tervez´ó vállalatok tervtárainak, valamint az újonnan készül´ó
terület- és településrendezési tervek, illetve — meghatározott körben — építészeti-m´úszaki tervek meg´órzésér´ól és
hasznosításáról;
b) m´úködteti az országos területi információs rendszert, ennek keretében gondoskodik a tervek nyilvántartásáról;
c) kialakítja a településrendezéssel kapcsolatos országos szakmai követelményeket, és megállapítja a településtervezési jogosultság feltételeit;
d) kidolgozza a településrendezési célok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények alkalmazásának el´óírásait, megállapítja az ezekkel esetlegesen együttjáró kártalanítások szakmai szabályait;
e) külön jogszabályban meghatározottak szerint — jóváhagyásuk el´ótt — véleményezi a településrendezési terveket;
f) gondoskodik az épületek, továbbá — az egyes építményfajtákra vonatkozó külön jogszabály felhatalmazása
esetén — más építmények
fa) elhelyezésére és kialakítására,
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fb) építészeti-m´úszaki tervezésére, s az azokkal kapcsolatos szakért´ói tevékenységre,
fc) építésügyi hatósági engedélyezésére, ellen´órzésére
és kötelezésére,
fd) építésére, továbbá
fe) fenntartására és használatára
vonatkozó el´óírások, követelmények és szakmagyakorlási
(jogosultsági) feltételek kialakításáról, megállapításáról,
érvényesítésér´ól és alkalmazásuk ellen´órzésér´ól;
g) közrem´úködik — a m´úemlékek, m´úemléki jelent´óség´ú területek és a m´úemléki környezet kivételével — az
építészeti örökség megóvásában és megfelel´ó hasznosításában, gondoskodik az ezzel kapcsolatos — hatáskörébe
tartozó — szabályozásról;
h) közrem´úködik a kiemelked´ó építészeti és régészeti
emlékek országos védetté nyilvánításában, illetve a védettség megszüntetésében;
i) ellátja az építésügyi hatóságok szakmai irányítását és
ellen´órzését, helyszíni ellen´órzések keretében rendszeresen vizsgálja az építésügyi hatóságok jogalkalmazási tevékenységét, gondoskodik a szakmai továbbképzésr´ól;
j) ellátja a hatáskörébe tartozó min´óségvédelmi, min´óségszabályozási és hatósági min´óség-ellen´órzési feladatokat,
egyetértési jogot gyakorol az Épít´óipari M´úszaki Engedélyek
(ÉME) kidolgozására jogosult szervezet kijelölésénél;
k) ellátja a hatáskörébe tartozó szabványosítási feladatokat, közrem´úködik a nemzeti szabványosítással és akkreditálással összefügg´ó feladatok ellátásában és a nemzeti
szabványok kidolgozásában;
l) gondoskodik az építésügy körébe tartozó hatósági
nyilvántartási rendszer kialakításáról és m´úködtetésér´ól;
m) megállapítja — az illetékes szakminiszterrel egyetértésben — a felvonók és mozgólépcs´ók létesítésére és
m´úködtetésére vonatkozó szabályokat, kijelöli — a gazdasági miniszterrel egyetértésben — a biztonságtechnikai
felülvizsgálatra jogosult szervezeteket, gondoskodik ezek
szakmai felügyeletér´ól, továbbá az országos nyilvántartás
vezetésér´ól;
n) ellátja az életvédelmi és kett´ós rendeltetés´ú létesítmények létesítésére, fenntartására és békeid´óben történ´ó
hasznosítására vonatkozó építésügyi szabályozási feladatokat, nyilvántartja és kezeli ezen védelmi létesítmények
számítógépes adatbázisát.
(5) A miniszter ellátja a külön jogszabályok szerint hatáskörébe utalt hatósági, felügyeleti és egyéb feladatokat.

6. §
(1) A miniszter hatósági, illetve igazgatási tevékenysége
során
a) a minisztérium szervezete és szakigazgatási intézményei útján ellátja a jogszabályban meghatározott hatósági
(engedélyezési, felülvizsgálati, ellen´órzési stb.) és egyéb
államigazgatási feladatokat;
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b) az ágazathoz tartozó tevékenység tekintetében a külön jogszabályok szerint hatósági ellen´órzést végez;
c) biztosítja a Belügyminisztériummal közösen kötött
Együttm´úködési Megállapodásban rögzített államhatár
felmérését, megjelölését, a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését;
d) ellátja, illetve felügyeli a külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyes mez´ógazdasági és élelmiszeripari termékek exportjának engedélyezésével összefügg´ó
feladatokat.
(2) A miniszter a jogszabályban meghatározott módon
a) állami elismerésben, illetve min´ósítésben részesíti a
termelésben alkalmazható állat- és növényfajtákat, rendelkezik azok fajtafenntartásáról, a géntartalékok képzésér´ól
és meg´órzésér´ól;
b) rendelkezik a vet´ómagvak és szaporítóanyagok min´óségének ellen´órzésér´ól, továbbá el´óállításuk, forgalomba hozataluk feltételrendszere szabályozásáról;
c) meghatározza a sz´ól´ó- és gyümölcstelepítés rendjének, a bor el´óállítása, forgalomba hozatala feltételrendszerének szabályait;
d) ellátja a veszélyes állatbetegségek és növényi károsítók járványos fellépésének megel´ózésével és leküzdésével
kapcsolatos feladatokat (beleértve a nemzetközi forgalmazással összefügg´ó szakmai szabályozást és ellen´órzést is);
e) irányítja az állatfajok és -fajták tenyésztését, tenyésztésszervezési feladatait, kialakítja a tenyésztésszervezés
rendjét, irányítja annak m´úködését;
f) engedélyezi az új takarmányok gyártását és forgalomba hozatalát, ellen´órzi a termelt és forgalmazott takarmányok min´óségét, valamint el´óállításuk feltételeinek érvényesülését;
g) érvényesíti az erd´ótörvényben meghatározott módon a hosszú távú erd´óállomány-gazdálkodási tervekben
rögzített és az erd´ó-felügyel´óség által ellen´órzött szakszer´ú tartamos erd´ógazdálkodást;
h) meghatározza az erd´ótelepítés és fásítás feltételrendszerének szabályait;
i) gondoskodik az állam halászati jogának hasznosításáról, ellátja a vadászattal kapcsolatos, külön törvényben
szabályozott feladatokat;
j) meghatározza a term´óföldterületek tagolására és
összevonására vonatkozó földvédelmi és talajvédelmi követelményeket, és ellen´órzi azok megtartását;
k) gondoskodik a term´óföld min´óségének védelmér´ól,
valamint a külön jogszabályokban meghatározott védelmi
követelmények érvényesítésér´ól;
l) gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás vezetésér´ól, a
földmin´ósítési rendszerr´ól, a földtulajdoni és földhasználói el´óírások érvényesülésér´ól, a földforgalom szabályozásáról, a földvédelemr´ól, ellátja a polgári célú állami földmérési, térképészeti (geodéziai, kataszteri, topográfiai,
kartográfiai) és a távérzékelési feladatokat, továbbá közrem´úködik a térinformatikai rendszerek kialakításában,
valamint a földhitel rendszerének szabályozásában;
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m) ellátja a term´óföld term´óképességének meg´órzését,
javítását szolgáló tevékenységek — ideértve a rekultiváció,
a talajvédelem, a talajjavítás, a talajvízháztartás-szabályozás, valamint a mez´ógazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatait — ellen´órzését;
n) ellátja a növényvéd´ó szerek, a növényvédelmi célú
termékek és eszközök, valamint a termésnövel´ó, a talajjavító és a föld min´óségének védelmét szolgáló anyagok
forgalomba hozatali engedélyezését, min´óségének és szakszer´ú felhasználásának ellen´órzését;
o) ellátja a kizárólag állatgyógyászatban használatos
oltó- és kórjelz´ó anyagok, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, az élettani szükségleten felül adott, nem nutritív
testidegen takarmánykiegészít´ó anyagok és segédanyagok
törzskönyvezését, forgalomba hozataluk, forgalmazásuk
és felhasználásuk feltételrendszerének szabályozását, a készítmények tisztasági, ártalmatlansági és hatékonysági ellen´órzését, valamint a forgalmazás és felhasználás ellen´órzését;
p) gondoskodik — a környezetvédelmi miniszter közrem´úködésével — a vadászható, halászható vadon él´ó állatfajok, valamint az ´óshonos háziállat és haszonnövényfajták és azok génkészlete védelmér´ól, fenntartásának,
hasznosításának szabályairól;
q) a szerencsejáték szervezésér´ól szóló törvénnyel összhangban — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — gondoskodik a lovak teljesítményvizsgálatáról, a lóversenyfogadás szabályozásáról és ezzel összefüggésben az állam
képviseletér´ól;
r) külön jogszabályokban foglaltaknak megfelel´óen —
a gazdasági miniszterrel egyetértésben — engedélyezi az
élelmiszerek el´óállítását, meghatározza a forgalomba hozatal feltételrendszerét, továbbá az el´óállítás és forgalmazás során ellen´órzi azok min´óségét;
s) feldolgozza és elemzi a hatósági jogkörének gyakorlása során birtokába jutott adatokat;
t) ha a belügyminiszter eljárása kizárt, elbírálja a megyei (f´óvárosi) vagyonátadó bizottság döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet, és ellátja e kérdésekben a
jogi képviseletet;
u) hatósági jogkörében vezeti a területfejleszt´ó tervez´ók névjegyzékét;
v) kialakítja a hatósági eljárás rendszerét és szabályait,
megállapítja az igazgatási szolgáltatások díjait;
z) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb hatósági és igazgatási feladatokat.

7. §
A miniszter felügyeleti tevékenysége során a külön jogszabályok alapján
a) törvény vagy a Kormány által meghatározott gazdálkodó szervezetek tekintetében gyakorolja az alapítói, valamint a tulajdonosi jogokat;
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b) gyakorolja a VÁTI Magyar R egionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Kht. tekintetében a tulajdonosi jogokat;
c) felügyeletet gyakorol az általa alapított költségvetési
szervek és intézmények felett;
d) a Kormány nevében felügyeletet gyakorol az ENSZ
Élelmezési és Mez´ógazdasági Szervezeteinek Magyar
Nemzeti Bizottsága felett;
e) az állami feladatellátás szakmai irányítására, szervezésére, szabályozására, ellen´órzésére kiterjed´ó feladatai
mellett ellátja az azzal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási (tervezési, pénzellátási, el´óirányzat-módosítási, beszámolási, pénzügyi, ellen´órzési) teend´óket;
f) törvényi felhatalmazás alapján törvényességi felügyeletet gyakorol meghatározott köztestületek felett;
g) ellátja az ágazati tevékenységi körbe tartozó állami
gazdálkodó szervezetek korszer´úsítésével, átalakulásával,
illet´óleg privatizációjával kapcsolatos, hatáskörébe utalt
feladatokat.
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10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, egyidej´úleg a földm´úvelésügyi miniszter feladat- és
hatáskörér´ól szóló 40/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet és az
azt módosító 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet, 193/1996.
(XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a és a 245/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
156/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
a gazdasági miniszter feladat- és hatáskörér´ól

8. §
(1) A miniszter a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása
során együttm´úködik az érintett miniszterekkel, a gazdasági és szakmai kamarákkal, más köztestületekkel, társadalmi szervezetekkel és érdekképviseleti szervekkel, valamint — az agrárpiaci rendtartás kérdéseiben — a terméktanácsokkal is.
(2) Közrem´úködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett ágazati érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztet´ó fórumot m´úködtet.
(3) A miniszternek az önkormányzatokkal való kapcsolatát a helyi önkormányzatokról szóló törvény szabályozza.

9. §
(1) A miniszter a szakigazgatási irányítás körében
a) megállapítja a szakigazgatási feladatokat, hatásköröket és hatósági jogköröket;
b) meghatározza a szakigazgatási feladatot ellátó dolgozókra vonatkozó képesítési el´óírásokat;
c) figyelemmel kíséri és ellen´órzi a jogszabályok végrehajtását;
d) a hatósági ügyintézés körében gyakorolja a részére
jogszabályban megállapított jogokat.
(2) A miniszter elemi csapás, járványos állatbetegségek,
a növények zárlati és veszélyes, illetve járványt okozó
egyéb károsítóinak leküzdésére, továbbá a külön jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a minisztérium
szakigazgatási szerveinek és intézményeinek közvetlen
utasítást ad.

A Kormány a gazdasági miniszter (a továbbiakban:
miniszter) feladatáról és hatáskörér´ól a következ´óket
rendeli el:
1. §
(1) A miniszter — a pénzügyminiszterrel együttm´úködve, az érdekelt miniszterek bevonásával — kidolgozza és
el´óterjeszti a Kormány gazdaságpolitikai stratégiáját. Ennek keretében
a) kidolgozza a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerét, a reálgazdaság fejlesztésére vonatkozó
feladatokat, a gazdasági növekedés, a versenyképesség feltételeit és a foglalkoztatás követelményrendszerét;
b) kialakítja a horizontális támogató programokat, a
külgazdaság-politikát (vámpolitika, befektetésösztönzés,
exportfejlesztés, viszonylati politika), az aktív foglalkoztatás- és bérpolitikát és a piacszabályozás elveit;
c) javaslatokat dolgoz ki a gazdaságfejlesztésre fordítható pénzügyi források céljaira és felhasználására; rendelkezik a külön jogszabállyal hatáskörébe utalt pénzügyi
alapokkal, célel´óirányzatokkal, szabályozza és ellen´órzi
azok m´úködtetését; közrem´úködik a területfejlesztés és
környezetvédelem állami pénzügyi eszközeinek felhasználásában.
(2) A Kormány gazdaságstratégiai programjának megalapozása érdekében figyelemmel kíséri a gazdasági folyamatok hazai és nemzetközi feltételeinek alakulását, el´órejelzéseket készít azok várható tendenciáiról.
Ennek keretében
a) elemzi a reálgazdasági és külgazdasági folyamatokat, egybeveti azokat a gazdaságpolitikai célokkal, elvégzi
a kormányzati intézkedések hatásvizsgálatát;
b) tudományosan megalapozott rövid, közép- és
hosszú távú gazdasági és munkaer´ó-piaci el´órejelzéseket,
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elemzéseket készít, modellezi a reálgazdasági folyamatokat;
c) következtetéseir´ól és az azok alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatairól rendszeresen tájékoztatja a Kormányt.

2. §
(1) A miniszter — az érdekelt miniszterekkel együttm´úködve — a gazdaságstratégiai célok meghatározása és megvalósítása érdekében, a környezet- és természetvédelmi
célkit´úzésekkel összhangban kidolgozza
a) az ipar-, az energia-, a kereskedelem- és az idegenforgalmi politika koncepcióját, ennek részeként a fejlesztési, modernizációs, struktúrapolitikai koncepciót, továbbá az ezekkel kapcsolatos stratégiát és döntési javaslatokat;
b) a külföldi m´úköd´ó t ´ókebevonási és külföldre irányuló t ´ókebefektetési politikát, részt vesz a befektetésösztönzés szabályozó rendszerének kialakításában;
c) az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz a strukturális alapok forrásai fogadásának nemzeti fejlesztési koncepcióját;
d) a mikro-, kis- és közepes méret´ú vállalkozások fejlesztésére, támogatási és információs rendszerének kialakítására vonatkozó javaslatokat;
e) a Kormány gazdaságstratégiai innovációs-, technológiapolitikai és gazdaságkutatási célkit´úzéseit, valamint ezek
megvalósításának feladatait, szervezi azok végrehajtását;
f) a technológiapolitikai fejlesztés forrásai képzésére
vonatkozó szabályokat;
g) a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, javaslatot
tesz a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire;
h) a lakáspolitikai koncepciót, és megteremti a gazdaságpolitika és a lakáspolitika összhangját.
(2) A gazdaságstratégiai célkit´úzések végrehajtása érdekében közrem´úködik
a) a központi állami költségvetési, monetáris, árfolyam-, adó-, pénzügy- és a hitelpolitika;
b) a területfejlesztési, környezetvédelmi, agrár- és
infrastruktúra-fejlesztési politika
kidolgozásában.

3. §
A miniszter
a) közrem´úködik az európai integrációs kapcsolatok
tekintetében az európai integrációhoz való csatlakozással
összefügg´ó munkálatokban, részt vesz az Európai Közösségekkel és azok tagállamaival kötött társulási szerz´ódés
végrehajtásában, valamint az Európai Unióhoz történ´ó
csatlakozás követelményeinek teljesítésére történ´ó felkészülésben;
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b) el´ósegíti a határon túli magyar közösségekkel és a
szomszédos országokkal fenntartott gazdasági kapcsolatok fejlesztését;
c) közrem´úködik a NATO integrációból adódó külgazdasági és gazdaságdiplomáciai tevékenység ellátásában;
d) szervezi — a külügyminiszterrel egyetértésben —
a külgazdaság-politika megvalósítását célzó gazdaságdiplomáciai tevékenységet, valamint a külgazdaság-politika megvalósítását el´ósegít´ó külpiaci szervezetek m´úködését;
e) a pénzügyminiszterrel együttm´úködve kidolgozza a
központi költségvetés külföldi követelései leépítésének
általános és viszonylati elveit, el´ókészíti és megköti az
ezzel kapcsolatos szerz´ódéseket, és gondoskodik azok végrehajtásáról;
f) megállapítja az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket
képvisel´ó jogok behozatalának, kivitelének rendjét, külön
jogszabályokban meghatározott termékkörben ellátja a
hatósági engedélyezési feladatokat;
g) el´ókészíti a kormányszint´ú külgazdasági tárgyalásokat, irányítja a nemzetközi gazdasági kapcsolatokra, a tudományos és technológiai együttm´úködésre vonatkozó,
továbbá — a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben — a nemzetközi munkaer´ó-áramlással kapcsolatos
nemzetközi szerz´ódések kidolgozását, gondoskodik végrehajtásuk szervezésér´ól;
h) koordinálja a gazdasági, a tudományos és technológiai témájú hivatalos külföldi rendezvényeket, részt vesz a
külföldre irányuló, állami eszközökkel megvalósuló gazdasági tevékenység irányításában;
i) külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a
nemzetközi gazdasági, munkaügyi és a tudományos és
technológiai együttm´úködési szervezetekben.

4. §
A miniszter
a) figyelemmel kíséri és elemzi a forgalmi folyamatokat, a kereslet-kínálat, az árak alakulását és összhangját. A
forgalmi folyamatok zavartalansága érdekében m´úködteti
az ehhez kapcsolódó, hatáskörébe tartozó intervenciós
eszközöket, külön jogszabály szerint egyetértési jogot gyakorol a Gazdaságbiztonsági Tartalék kezelésében. M´úködteti a piacvédelem nemzetközileg is elfogadott eszközeit; megállapítja az árukra és/vagy országokra vonatkozó
behozatali és kiviteli korlátozásokat;
b) összehangolja az energiahordozó-ellátás, valamint
az energiagazdálkodás hazai és nemzetközi feladatait,
megállapítja a külön törvényekkel hatáskörébe utalt energia árakat, közrem´úködik az energetika és az ipar környezeti hatásaival kapcsolatos tevékenységben, közrem´úködik a megújuló energiaforrások hasznosításában;
c) ellátja az idegenforgalommal összefügg´ó állami feladatokat, ennek keretében koordinálja az idegenforgalom ágazati jellegéb´ól adódó tárcaközi és regionális tevékenységet;
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d) intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme érdekében;
e) ellátja a logisztikai fejlesztésekkel összefügg´ó állami
feladatokat.

5. §
A miniszter az e rendeletben foglalt szakágazatok tekintetében
a) megállapítja az egyes tevékenységek gyakorlásának
feltételeit, meghatározza az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges szakmai követelményeket és engedélyhez
kötött tevékenységek körét;
b) közrem´úködik a közoktatás és a fels´óoktatás állami
feladatainak teljesítésében, ellátja a külön jogszabályban
megállapított szakképesítések tekintetében a szakképzésért felel´ós miniszter hatáskörébe utalt feladatokat;
c) ellátja az áruk és szolgáltatások biztonságára vonatkozó szabályozási feladatokat, közrem´úködik a nemzeti
szabványok kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az
európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és akkreditálással kapcsolatos jogalkotó munkában;
d) ellátja a honvédelmi törvényb´ól adódó feladatokat,
kezeli a hatáskörébe utalt védelmi célú állami tartalékokat;
e) koordinálja a lakosság ellátásával összefügg´ó min´ósített id´ószaki és rendkívüli helyzetekb´ól adódó feladatokat, szervezi az ehhez kapcsolódó információs rendszert;
f) érvényesíti a védelmi és biztonsági követelményeket,
meghatározza a min´ósített helyzetek feladatait és gondoskodik végrehajtásukról;
g) gondoskodik a haditechnikai külkereskedelmet szabályozó jogszabályok végrehajtásáról, az azzal kapcsolatos
minisztériumok közötti együttm´úködés, valamint a nemzetközi együttm´úködés szervezésér´ól és fejlesztésér´ól;
h) gondoskodik az egyes nemzetközileg ellen´órzött termékek és technológiák forgalmazása nemzetközileg vállalt
feltételeinek betartásáról;
i) ellátja a földtani, valamint ásványi nyersanyagkutatás
és ásványvagyon-kutatás állami irányítási és ellen´órzési
feladatait;
j) szervezi a hulladékgazdálkodással, a másod- és nyersanyagok hasznosításával kapcsolatos, külön jogszabállyal
hatáskörébe utalt feladatokat;
k) gondoskodik a vegyi fegyverek kifejlesztésének,
gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról,
valamint megsemmisítésér´ól szóló nemzetközi szerz´ódések hazai végrehajtásáról;
l) gondoskodik a kábítószerek tiltott gyártásához felhasználható egyes vegyi anyagokkal végezhet´ó legális tevékenységek felügyeletére vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítésér´ól, az ehhez szükséges hazai és nemzetközi
együttm´úködés szervezésér´ól.
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6. §

(1) A miniszter feladata, hogy el´ósegítse az emberi er´óforrásokkal való hatékony humángazdálkodás feltételeinek megteremtését, a foglalkoztatási feszültségek csökkentését, valamint koordinálja a Kormány, a munkaadók
és a munkavállalók közötti érdekegyeztetést.
(2) A foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos feladatai
körében, a szociális és családügyi miniszterrel együttm´úködve
a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitika koncepcióját, irányelveit;
b) foglalkoztatási el´órejelzéseket készít;
c) a munkahelyteremtéshez kapcsolódó programokat,
intézkedéseket, támogatási rendszereket dolgoz ki, gondoskodik azok megvalósításáról.
(3) Az érdekegyeztetéssel kapcsolatos feladatai körében
a Kormány képvisel´ójeként
a) részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási
érdekegyeztetésben, koordinálja az egyes minisztériumok
érdekegyeztetéssel, a tárcaszint´ú fórumok m´úködtetésével
kapcsolatos tevékenységét;
b) figyelemmel kíséri az érdekegyeztetés, a munkaügyi
kapcsolatok folyamatait, javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés továbbfejlesztésére, összehangolja a kormányzati szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét, közrem´úködik a munkaügyi kapcsolatok fejlesztésében;
c) rendszeres kapcsolatot tart a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel.
(4) A jövedelempolitika végrehajtása érdekében
a) figyelemmel kíséri és a gazdaságpolitikai célok
szempontjából elemzi a bér-, ár- és foglalkoztatási folyamatokat;
b) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati teend´óket és a költségvetési intézményi szféra
bérpolitikáját;
c) kidolgozza az érdekegyeztet´ó tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a minimálbér emelésére
vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat;
d) el´óterjeszti a Kormánynak — a pénzügy-, a szociális
és családügyi, valamint az egyéb érdekelt miniszterekkel
együttm´úködve — a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó
javaslatokat;
e) ellátja a költségvetési intézményi szféra országos
érdekegyeztetési rendszerével kapcsolatos kormányzati
teend´óket, gondoskodik az érdekegyeztetés központi intézményeinek m´úködési feltételeir´ól, végzi a szükséges
koordinációt, képviseli feladat- és hatáskörében a kormányzati tárgyalási pozíciót.
(5) A szociális és családügyi miniszterrel együttm´úködve támogatja a munkaer´ó-piaci témájú kutatásokat.
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7. §

rákkal, más köztestületekkel, társadalmi szervezetekkel,
érdekképviseleti szervekkel és az egyházakkal.

A miniszter az e rendeletben foglalt szakágazatok tekintetében, az állam vállalkozói vagyonának m´úködtetése és
privatizálása érdekében
a) külön törvényben meghatározottak szerint közrem´úködik a privatizációs szerz´ódések véleményezésében,
jóváhagyásában, valamint a pályázati feltételek megfogalmazásában;
b) a külön törvényben meghatározott gazdasági társaságok tekintetében gyakorolja a hatáskörébe utalt tulajdonosi jogokat;
c) közrem´úködik az állami tulajdon m´úködtetésére
irányuló kormányzati tevékenységben;
d) kiírja a hatáskörébe tartozó koncessziós pályázatokat, és megköti a koncessziós szerz´ódéseket.

(2) A miniszter
a) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti
kulturális örökség miniszterével együttm´úködve ellátja az
ágazati feladatokat;
b) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott
szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli
Magyarok Hivatalának elnökével együttm´úködve ellátja
az ágazati feladatokat.

11. §
8. §
(1) A miniszter az e rendeletben foglalt szakágazatok
tekintetében
a) gyakorolja a jogszabállyal hatáskörébe utalt hatósági jogköröket és törvényességi felügyeletet, ellátja a külön
törvényben meghatározott módon a közraktárak felügyeletét;
b) irányítja az általa létesített költségvetési és a jogszabályokban meghatározott egyéb szervezeteket.
(2) A miniszter ellátja a külön jogszabállyal feladat- és
hatáskörébe utalt tevékenységeket, el´ókészíti, illetve kiadja a szabályozási felel´ósségi körébe tartozó jogszabályokat.

9. §
A miniszter a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik a feladat- és hatáskörével
kapcsolatos statisztikai információs rendszer kialakításáról, m´úködtetésér´ól és fejlesztésér´ól. A Központi Statisztikai Hivatallal együttm´úködve ellátja a külgazdasági statisztika adat-el´óállítási folyamatának szakmai irányítását.
Kezeli törvény vagy egyéb jogszabály felhatalmazása alapján a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat. Az összegy´újtött és feldolgozott információk alapján
elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, irányítja és
összehangolja az információfeldolgozó, -elemz´ó munkát.

10. §
(1) A miniszter a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása
során együttm´úködik az érintett miniszterekkel, az országos hatáskör´ú szervek vezet´óivel, valamint a külön törvényben meghatározott módon a Magyar Nemzeti Bank
elnökével, továbbá az illetékes gazdasági, szakmai kama-

E z a rendelet a kihirdetését követ ´ó 8. napon lép hatályba. E gyidej´úleg hatályát veszti az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter feladat- és hatáskörér´ól
szóló 149/1994. (XI. 17.) Korm rendelet, valamint az azt
módosító 27/1997. (II. 13.) Korm. rendelet, a 134/1995.
(XI. 16.) Korm. rendelet 1. §-a, a 64/1996. (V. 3.) Korm.
rendelet 5. §-ának (2) bekezdése és a 193/1996. (XII. 19.)
Korm. rendelet 3. §-a.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
157/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörér´ól
A Kormány az igazságügy-miniszter feladatával és hatáskörével kapcsolatban a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) Az igazságügy-miniszter (a továbbiakban: miniszter)
a jogszabály-el´ókészítés szakmai színvonala biztosításának
f´ó felel´óse. E feladatának ellátása során — a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszterrel és az adott tárgykör szerint hatáskörrel rendelkez´ó szakminiszterrel együttm´úködve — gondoskodik arról, hogy a jogszabályok összhangban legyenek a Magyar Köztársaság Alkotmányával,
valamint más jogszabályokkal, megfeleljenek a jogállamiság követelményeinek, továbbá a jogalkotás szakmai követelményeinek, illet´óleg beilleszkedjenek az egységes jogrendszerbe.
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(2) A jogrendszer alkotmányosságának és egységének
megvalósulása érdekében a miniszter a jogszabály-el´ókészítés során alkotmányossági, valamint jogi-kodifikációs
szempontból minden jogszabályt megvizsgál és véleményez.
(3) A miniszter a jogszabálytervezeteket el´ózetesen
megvizsgálja és véleményezi abból a szempontból is, hogy
azok megfelelnek-e Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek, különös tekintettel az emberi jogi tárgyú
kötelezettségekre.
(4) A Kormány törvényalkotási programjavaslatának
el´ókészítése során a miniszter gondoskodik arról, hogy a
program megfeleljen mindazoknak a szempontoknak,
amelyek a jogszabályok összhangjának és a jogrendszer
egységének a megteremtését biztosítják.
(5) A miniszter összehangolja a jogszabályok hatályosságának és id´ószer´úségének folyamatos felülvizsgálatát, és
ennek alapján a jogszabályok deregulálását. Felel´ós a deregulációs szempontok kidolgozásáért és érvényesítéséért,
valamint a szükséges jogszabály-módosítások és hatályon
kívül helyezések rendszeres elvégzéséért.

2. §
(1) A jogrendszer összhangjának és egységességének
érvényre juttatása érdekében a jogszabály-el´ókészítés során a miniszter
a) a törvényjavaslat tervezetét az el´óterjeszt ´ó szakminiszterrel együtt készíti el, és terjeszti a Kormány elé,
b) egyetértése szükséges a szakminiszter által el´ókészített kormányrendelet tervezetének a Kormány elé terjesztéséhez,
c) véleményezi a szakminiszter által elkészített miniszteri rendelet tervezetét.
(2) A miniszter koordinálja a jogszabálytervezetek átfogó társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatának az elkészítését. Ennek keretében ellen´órzi az el´ózetes hatásvizsgálat
elvégzését, és err´ól a Kormány megfelel´ó tájékoztatását.
Továbbá összehangolja a jelent´ósebb jogszabályok, elfogadástól számított két éven belüli, utólagos hatásvizsgálatának elvégzését, és — a jogszabály el´ókészítéséért felel´ós
miniszterrel együtt — javaslatot tesz a szükséges szervezeti
vagy jogszabály-módosítási intézkedésekre.
(3) A jogszabály-el´ókészítés szakmai színvonalának
emelése érdekében a miniszter tudományos kutatásokat
kezdeményez, szervez és irányít.

3. §
A miniszter gondoskodik
a) az Alkotmány megváltoztatására vonatkozó törvények,
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b) az alkotmányos alapjogok és alapvet´ó emberi jogok
érvényesülését garantáló törvények,
c) — a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszterrel
együttm´úködve — a központi államszervezetre vonatkozó
törvények,
d) a büntet´ójogi, a polgári jogi, a családjogi és az igazságszolgáltatást érint´ó törvények,
e) a Kormány eseti döntése alapján — a szakminiszterrel együttm´úködve — a gazdasági jog körébe tartozó, több
tárca feladatait is érint´ó törvények,
f) a társasági jog, a szellemi tulajdon és a versenyjog
területét szabályozó törvények
el´ókészítésér´ól.

4. §
(1) A miniszter az igazságszolgáltatással összefügg´ó jogalkotási feladatainak ellátása keretében kiadja
a) a bíróságok szervezetére és eljárására vonatkozó
rendeleteket, valamint a büntet´ójogi, a polgári jogi, a családjogi és az igazságszolgáltatás körébe tartozó más rendeleteket,
b) a bírósági végrehajtást érint´ó, valamint a közjegyz´ók, ügyvédek, jogtanácsosok, igazságügyi szakért´ók tevékenységével kapcsolatos rendeleteket.
(2) Jogalkotási feladatainak ellátásához szükséges körben, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács közrem´úködésével — a bírósági gyakorlat és a bírósági statisztikai
adatok felhasználásával — elemzi a jogszabályok hatályosulását.

5. §
(1) A miniszter — külön jogszabályban meghatározottak szerint — tagként részt vesz az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tevékenységében, és gyakorolja az e tagságból következ´ó összes feladat- és hatáskört.
(2) A miniszter felhívja a külön jogszabály alapján a
Legfels´óbb Bíróság jogegységi eljárását indítványozni jogosult figyelmét, ha olyan problémát észlel, ami nehezíti a
joggyakorlat továbbfejlesztését, az országos ítélkezési gyakorlat egységességének biztosítását és ezen keresztül az
igazságszolgáltatás megfelel´ó m´úködését.

6. §
(1) A miniszter — eltér´ó kormánydöntés, illetve az
érdekelt miniszterekkel történ´ó eltér´ó megállapodás hiányában — képviseli a Kormányt az Alkotmánybíróság eljárásában, ha az eljárást a Kormány kezdeményezi.
(2) Egyéb kezdeményezésre indult alkotmánybírósági
eljárásban törvény vagy kormányrendelet felülvizsgálata

5698

MAGYAR KÖZLÖNY

esetén a miniszter el´ókészíti, illetve összehangolja a kormányálláspont kialakításához szükséges el´óterjesztést, miniszteri rendelet felülvizsgálata esetén pedig véleményezési joga van.
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(4) A miniszter — szükség szerint az Országos Igazságszolgáltatási Tanács közrem´úködésével — ellátja az Európai Unióban megvalósuló bel- és igazságügyi együttm´úködésbe való bekapcsolódással járó, igazságügyi természet´ú
feladatokat.

7. §

(5) A miniszter összehangolja az Európai Közösségek
jogszabályainak magyar nyelvre történ´ó lefordítását.

(1) A miniszter — külön jogszabályban meghatározottak szerint — gondoskodik a Magyar Köztársaság által
megkötött két- és többoldalú közjogi, polgári jogi, családjogi és büntet´ójogi jogsegélyszerz´ódések végrehajtásáról.

9. §

(2) A miniszter ellát nemzetközi szerz´ódések el´ókészítésével, kihirdetésével és értelmezésével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében alkotmányossági és jogrendszerbe illesztési szempontból — az illetékes miniszterrel
együttm´úködve — el´ózetesen, megkötésük el´ótt, véleményezi az Országgy´úlés és a Kormány hatáskörébe tartozó
nemzetközi szerz´ódéseket.
(3) A miniszter szervezi és összehangolja az Európa
Tanács és a Magyar Köztársaság közötti, a jog területén
történ´ó együttm´úködést.
(4) A miniszter gondoskodik arról, hogy az Európa
Tanács keretében létrehozott igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezmények elfogadása, illetve az ilyen tárgyú ajánlások gyakorlati megvalósítása, az ehhez szükséges feltételek kialakulását követ´óen megtörténjék. Véleményt nyilvánít, illet´óleg kezdeményezi a jog területére es´ó egyéb
egyezmények elfogadását.

A miniszter ellátja a közjegyz´ók, az ügyvédek, a jogtanácsosok, a bírósági végrehajtók és az igazságügyi szakért´ók tevékenységével kapcsolatos — külön jogszabályban
meghatározott — feladatokat, és kamaráik felett gyakorolja a törvényességi felügyeletet.

10. §
(1) A miniszter kezdeményezi és ösztönzi a jogalkotást
és a jogalkalmazást el´ósegít´ó informatikai rendszerek létrehozását, és közrem´úködik ezek kialakításában.
(2) A miniszter gondoskodik a Céginformációs Szolgálat m´úködtetésér´ól.

11. §

(5) A miniszter kijelöli az Európa Tanács emberi jogi,
általános jogi és büntet´ójogi igazgatótanácsaiban részt vev´ó magyar képvisel´óket.

A miniszter ellátja a szakfordító és tolmácstevékenység
ágazati irányítását, valamint felügyeletet gyakorol az Országos Fordító és Fordításhitelesít´ó Iroda m´úködése felett.

8. §

12. §

(1) A miniszter összehangolja a magyar jogrendszer felkészítését az Európai Unióhoz való csatlakozásra. Ennek keretében — az érintett miniszterek bevonásával — összeállítja
az Európai Unióhoz történ´ó csatlakozást el´ókészít´ó jogharmonizációs programot, figyelemmel kíséri és el´ómozdítja
e program teljesítését, valamint gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi és módszertani egységér´ól.

A miniszter jogszabályban foglaltaknak megfelel´óen
ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos
kormányzati feladatokat. Felügyeli a Nemzeti és E tnikai
Kisebbségi H ivatal tevékenységét, és gondoskodik a
kisebbségi önkormányzatok és a kisebbségi feladatok
ellátására létrehozott közalapítványok m´úködéséhez
szükséges költségvetési el´óirányzatokról.

(2) A miniszter a jogszabálytervezetet véleményezi
abból a szempontból is, hogy az összeegyeztethet ´ó-e az
E urópai Közösségek jogával. Véleményét ismerteti a
Kormány, valamint — ha törvényjavaslat esetén az szükségessé válik — a javaslat tárgya szerint érintett országgy´úlési bizottság ülésén.

13. §

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladat teljesítése
érdekében a jogszabály megalkotására vagy nemzetközi
szerz´ódés megkötésére irányuló el´óterjesztéshez kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet összeegyeztethet´ó-e az Európai Közösségek jogával.

A miniszter — külön jogszabályban meghatározottak
szerint — az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal
együttm´úködve
a) kialakítja az igazságügyi statisztika rendszerét,
b) felügyeli az igazságügyi informatikai országos rendszerek m´úködtetését, és fejleszti az igazságügyi informatika rendszerét.
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14. §

A miniszter — a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszterrel együttesen — gondoskodik a hivatalos jogszabálygy´újtemények kiadásáról.

15. §
A miniszter meghatározza
a) a bírósági és az ügyészségi fogalmazók, a közjegyz´ójelöltek, az ügyvédjelöltek, a jogi el´óadók és a más munkakörben dolgozó jogászok jogi szakvizsgájának, valamint egyéb
szakmai továbbképzésének alapvet´ó szabályait és feltételeit,
b) a bírósági végrehajtók és végrehajtási ügyintéz´ók
szakvizsgájának, szakmai továbbképzésének alapvet´ó szabályait és feltételeit.

16. §
A miniszter — külön jogszabályban meghatározottak
szerint — irányítja és ellen´órzi a büntetés-végrehajtás szervezetének m´úködését.
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b) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott
szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli
Magyarok Hivatalának elnökével együttm´úködve ellátja
az ágazati feladatokat.
(2) A miniszter ellátja a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat; kiadja a hatáskörébe tartozó egyéb jogszabályokat.

19. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. Egyidej´úleg hatályát veszti az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló 41/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet és az azt módosító 160/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet, a 8/1994. (I. 27.) Korm. rendelet, a 101/1994. (VI. 29.)
Korm. rendelet és a 125/1997. (VII. 23.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

17. §
(1) A miniszter — külön jogszabályban meghatározottak
szerint — a honvédelem központi irányításával kapcsolatban
a) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi
feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit,
b) biztosítja a honvédelmi felkészítés és az országmozgósítás ágazati feladatainak végrehajtását,
c) el´ókészíti, egyezteti és a Kormány elé terjeszti az
igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedéseket tartalmazó jogszabálytervezeteket,
d) az igazságszolgáltatásra vonatkozó és kihirdetésre
alkalmasnak elfogadott rendkívüli intézkedéseket tartalmazó jogszabálytervezeteket tájékoztatásul megküldi a
köztársasági elnöknek.
(2) A miniszter rendkívüli állapot vagy szükségállapot
idején — külön jogszabályban meghatározottak szerint —
el´ókészíti, szervezi és a bírói függetlenség sérelme nélkül
felügyeli az igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedések végrehajtását.

18. §
(1) A miniszter
a) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti
kulturális örökség miniszterével együttm´úködve ellátja az
ágazati feladatokat;

A Kormány
158/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
a környezetvédelmi miniszter feladat- és hatáskörér´ól
A Kormány a környezetvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatáról és hatáskörér´ól a következ´óket
rendeli el:
1. §
(1) A miniszter a természetes és az épített környezet
összehangolt és rendezett védelme, alakítása, fejlesztése és
helyreállítása érdekében feladatkörében
a) javaslatot tesz a környezet és a természet védelmének országos programjára, a feladatok ellátásához szükséges költségvetési eszközökre, közrem´úködik a területfejlesztési és építésügyi országos és más ágazati programok
kidolgozásában;
b) részt vesz a nemzetgazdaság fejlesztését szolgáló szabályozórendszer kidolgozásában;
c) figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági és társadalmi folyamatokat, különösen környezetgazdálkodási összefüggéseit;
d) megköti — a külügyminiszterrel egyetértésben — a hatáskörébe tartozó nemzetközi szerz´ódéseket, valamint a
nemzetközi szerz´ódésnek nem min´ósül´ó megállapodásokat;
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e) közrem´úködik a helyi önkormányzatoknak nyújtandó cél- és címzett támogatásokra vonatkozó javaslatok
kidolgozásában;
f) közrem´úködik az országos kutatás-fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési koncepciók kidolgozásában;
g) közrem´úködik a nemzetközi hitelek és segélyek felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátásában;
h) állást foglal a gazdasági szektorok fejlesztési programjainak, szabályozásának kidolgozása során készített és
a környezetre hatást gyakorló intézkedést eredményez´ó
döntéseinek vizsgálati elemzésér´ól;
i) felel´ós saját feladat- és hatáskörében az Európai
Megállapodásból ered´ó, a környezet és a természet védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért és integrációs
szakmai kapcsolatai szervezéséért, irányításáért.
(2) A miniszter
a) irányító tevékenysége során érvényesíti a Kormány
környezetvédelmi, természetvédelmi politikáját;
b) a környezet és természet védelmével kapcsolatos
feladatai ellátása során közrem´úködik a Kormány ágazati,
így különösen a területfejlesztési, vidékfejlesztési, építésügyi, m´úemlékvédelmi, vízgazdálkodási, mez´ógazdasági,
erdészeti, gazdasági, közlekedési, oktatási, nevelési politikájának kialakításában;
c) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti
kulturális örökség miniszterével együttm´úködve ellátja az
ágazati feladatokat;
d) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott
szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli
Magyarok Hivatalának elnökével együttm´úködve ellátja
az ágazati feladatokat.

2. §
(1) A miniszter látja el — jogszabályban meghatározott
körben — a környezet és a természet védelmének központi
irányítását.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak érdekében
feladatkörében jogi szabályozási (rendeletalkotás), jogalkalmazási (hatósági), felügyeleti, ellen´órzési és szervez´ó-,
valamint összehangoló tevékenységet végez.

3. §
(1) A miniszter a környezet és a természet védelmével
kapcsolatos feladatok általános irányítása tekintetében
a) kidolgozza a környezet és a természet védelmére
vonatkozó politika átfogó stratégiáját, meghatározza rö-
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vid, közép- és hosszú távú céljait. El´óterjesztéseket készít
a célok elérését biztosító, jogi, m´úszaki, gazdasági és politikai változtatásokról, szabályozásokról, és részt vesz az ezt
szolgáló eszközök, programok kialakításában;
b) elemzi és értékeli a környezet és a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a környezeti és természeti értékekkel,
természeti er´óforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a
környezet és a természet védelmének, szabályozott használatának és tervszer´ú fejlesztésének tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli
azok megvalósulását;
c) összehangolja, illet´óleg feladatkörében m´úködteti a
környezet és a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mér´ó-, megfigyel´ó-, ellen´órz´ó-, értékel´ó- és
információsrendszert, statisztikai adatszolgáltató rendszereket;
d) koordinálja a környezeti elemek er´óforráskénti
igénybevételével és terhelésével kapcsolatos mérési, megfigyelési és adatszolgáltatási tevékenységeket;
e) gondoskodik a környezeti hatásvizsgálat, a környezeti felülvizsgálat és teljesítményértékelés rendszerének és
módszertanának kialakításáról és m´úködtetésér´ól;
f) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezetvédelmi és
természetvédelmi célokat szolgáló berendezések eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését és alkalmazását, a
környezetkímél´ó, természetkímél´ó anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását;
g) az állami tulajdon privatizálása során felügyeli a környezet és a természet védelmét biztosító szempontok érvényesítését;
h) ellátja az Országos Statisztikai Adatgy´újtési Programban a környezet és a természet védelmére vonatkozó
statisztikai adatgy´újtéssel kapcsolatos feladatokat.
(2) A miniszter a környezet védelmének szakterületi
irányítása körében a környezeti elemek védelme, illet´óleg
az elemeket veszélyeztet´ó tényez´ók károsító hatása elleni
védelem érdekében
a) a leveg´ótisztaság-védelem tekintetében
aa) meghatározza — az érintett miniszterekkel együttesen — a helyhez kötött és a mozgó légszennyez´ó források
kibocsátási határértékeit (emisszió), valamint a légszennyezettségi (imisszió) határértékeket,
ab) kidolgozza a légszennyezettség továbbterjedésével
kapcsolatos vizsgálatok, mérések elemzések értékelésének
rendjét,
ac) meghatározza a védelem szabályait és követelményeit, irányítja a leveg´ótisztaság-védelmi tevékenységet,
ad) létesíti és m´úködteti a helyhez kötött szennyez´óforrások tekintetében a hatósági emisszió mér´óhálózatot,
valamint a leveg´ómin´óségi mér´órendszereket (mér´óhálózatokat) az érintett miniszterekkel egyetértésben;
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b) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és min´óségi védelmének érdekében
ba) meghatározza a vizek min´ósítési rendszerét, kutatásuk, feltárásuk környezetvédelmi és természetvédelmi
szempontjait,
bb) meghatározza a vizekbe történ´ó beavatkozások
környezetvédelmi, természetvédelmi feltételeit, s érvényre
juttatja azok teljesülését,
bc) meghatározza és érvényre juttatja a vizekre, az
azokra ható beavatkozásokra, a beavatkozások hatásaira
irányuló adatgy´újtés, -tárolás, -feldolgozás környezetvédelmi szempontjait, irányítja a vizek környezeti értékelését,
bd) meghatározza — az érintett miniszterekkel együttesen — a környezetre káros, illet´óleg veszélyes, továbbá a
szennyez´ó anyagokra vonatkozó határértékeket,
be) kidolgozza a vizek védelmére irányuló szabályozást
és követelményrendszert,
bf) ellátja az el´óz´ó feladatokkal összefügg´ó hatósági
(szakhatósági) feladatokat,
bg) meghatározza a rendkívüli vízszennyezésekkel
összefügg´ó, a környezetet ér´ó károk elhárítási feladatait,
irányítja azok végrehajtását, és megadja a vízkárok elhárításának környezetvédelmi követelményeit,
bh) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet min´óségének vízgazdálkodási eszközökkel való javítására irányuló tevékenységeket,
bi) kidolgozza és figyelemmel kíséri a vizeket veszélyeztet´ó, szennyez´ó, károsító tevékenységek szennyezéscsökkentési intézkedési programját;
c) a föld védelme körében a talajvédelem tekintetében
ca) irányítja — a külön jogszabályban meghatározott
term´óföldvédelem kivételével — a földterületek általános
talajvédelmi követelményrendszerének meghatározását,
cb) meghatározza a term´óföldnek nem min´ósül´ó földterületek talajvédelmi követelményeit, és gondoskodik
azok betartásáról,
cc) közrem´úködik — külön jogszabályban meghatározott módon — a term´óföld védelmében,
cd) meghatározza — a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel közösen — az Országos Talajvédelmi
Stratégiát, és gondoskodik az abban meghatározott feladatok teljesítésér´ól,
ce) közrem´úködik az Országos Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer m´úködtetésében, a talajok
min´óségi állapotváltozásának értékelésében;
d) az ásványvagyon gazdálkodás körében
da) közrem´úködik az ásványvagyon gazdálkodási tevékenységek irányításában,
db) irányítja és m´úködteti az ország földtani adatainak
nyilvántartási rendszerét,
dc) érvényesíti a környezet és a természet védelmére
vonatkozó követelményeket az ásványvagyon-gazdálkodás
során;
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e) a zaj- és rezgés elleni védelem körében
ea) meghatározza az emberi környezetre káros, illetve
veszélyes zaj- és rezgéskibocsátási határértékek megállapítási rendjét, a védelem szabályait és követelményeit, irányítja a zaj- és rezgésvédelmi tevékenységet,
eb) meghatározza — az érintett miniszterekkel együttesen — a káros zaj- és rezgéskibocsátó forrásokra vonatkozó kibocsátási (emissziós) határértékeket, valamint a
zaj- és rezgéskibocsátási határértékek megállapításának,
továbbá a mérés és ellen´órzés szabályait,
ec) megállapítja a zaj- és rezgésterhelési (imissziós)
határértékeket;
f) a hulladékgazdálkodás körében
fa) meghatározza a hulladékok kezelésének és elhelyezésének szakmai szabályait és környezetvédelmi követelményeit,
fb) irányítja a hulladékok káros környezeti hatásai elleni védelemre irányuló, valamint a hulladékgazdálkodási
tevékenységeket,
fc) közrem´úködik a hulladékkeletkezés megel´ózésében, csökkentésében, a hulladékhasznosítás, másodnyersanyag-hasznosítás szervezésében;
g) a környezet radioaktív sugárzás elleni védelme körében
ga) közrem´úködik a környezet radioaktív szennyezés
elleni védelmével kapcsolatos követelmények meghatározásában, a védelmi feladatok ellátásában;
h) a környezetbiztonság körében
ha) meghatározza a környezeti elemek szennyezés elleni védelmével összefügg´ó követelményeket, a környezetet ér´ó károk elhárítására irányuló feladatokat, irányítja,
illetve közrem´úködik azok végrehajtásában.
(3) A miniszter a természet védelme szakterületi irányítása körében
a) a természet általános védelme tekintetében
aa) megállapítja és a földm´úvelésügyi feladatok ellátásáért felel´ós miniszterrel egyetértésben közzéteszi a természeti területek körét, illetve jegyzékét,
ab) meghatározza a természeti értékek védelmével, a
természetes és természetközeli él´óhelyek meg´órzésével
kapcsolatos alapvet´ó el´óírásokat,
ac) érvényesíti a természet védelmének általános követelményeit a kormányzati szint´ú döntésekben, valamint a
külön jogszabályban meghatározott hatósági eljárások során;
b) a természetvédelem tekintetében
ba) kialakítja a természetvédelem országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,
bb) megállapítja a védelemre érdemes természeti területek és természeti értékek körét, és gondoskodik azok
védelem alá helyezésér´ól,
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bc) irányítja a természetvédelmi oltalom alatt álló értékeket, valamint védett természeti területeket veszélyeztet´ó jelenségek okainak feltárásával, károsodásuk megel´ózésével és elhárításával, a károsodott értékek helyreállításával, a természeti értékek feltárásával, nyilvántartásával,
meg´órzésével, fenntartásával, bemutatásával, az ezekre vonatkozó tudatformálással, oktatással és a kutatással öszszefügg´ó tevékenységeket;
c) a táj általános védelme tekintetében
ca) irányítja a természetvédelmi oltalom alatt nem álló
tájak védelmét, az egyedi tájértékek nyilvántartásba vételét és meg´órzését;
d) az erd´ógazdálkodás és erd´óvagyon-védelem tekintetében
da) közrem´úködik az erd´ógazdálkodás és erd´óvagyonvédelem irányításában;
e) az él´óvilág-védelem tekintetében
ea) közrem´úködik a természetvédelmi szempontból
védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág,
[a vadászható, halászható vad- és halfajok, háziasított állatfajok (fajták) és ezek génkészletei] védelmének irányításában.
(4) A miniszter közrem´úködik a területfejlesztés,
építésügy és m´úemlékvédelem szakterületi irányításában.
(5) A (2) bekezdés c)—d) és g), a (3) bekezdés d)—e)
pontjaiban, valamint (4) bekezdésében foglalt feladatainak ellátása érdekében a miniszter
a) érvényesíti a környezet és a természet védelmére
vonatkozó követelményeket a szabályozásban;
b) a külön jogszabályokban meghatározottak szerint
szakhatóságként m´úködik közre az egyes hatósági eljárásokban;
c) a környezet és a természet védelmét szolgáló érdekb´ól szabályozási, hatósági, felügyeleti intézkedéseket kezdeményez.

4. §
A miniszter a 3. §-ban foglalt feladatainak ellátása érdekében
a) meghatározza az irányított tevékenységek nemzetközi kapcsolatainak f´ó irányait, irányítja a nemzetközi
együttm´úködést, szervezi és értékeli a külföldi tapasztalatok hasznosítását és megvalósulását;
b) kialakítja az irányított szakterületek kutatási és m´úszaki fejlesztési irányelveit, a feladatkörébe tartozó kutatás- és m´úszaki fejlesztés f´ó irányait, koordinálja — a
kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez
igazodóan — az országos állami kutatási és m´úszaki fejlesztési feladatok végrehajtását;
c) gyakorolja a szakképzésr´ól szóló törvényben meghatározott szakképzésért a felel´ós miniszter jogkörét, ellátja
a fels´óoktatás szakirányába tartozó állami feladatokat, és
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segíti a szakirányába tartozó fels´óoktatási intézmények
oktató munkáját;
d) ellátja a hatáskörébe tartozó területekkel összefügg´ó min´óségvédelmi, min´óségszabályozási, szabványosítási
és hatósági min´óség-ellen´órzési feladatokat, közrem´úködik nemzeti szabvány kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti
szabványosítással és az akkreditálással összefügg´ó jogalkotói munkában.

5. §
A miniszter ellátja és irányítja az alárendelt, az irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek és feladatkörébe
tartozó szakágazatok védelmi felkészítésével kapcsolatos
tevékenységét. Ennek keretében
a) a honvédelmi feladatainak ellátására koncepciót készít, és azt folyamatosan karbantartja;
b) felügyeletet gyakorol az Országos Meteorológiai
Szolgálat elnöke által fenntartott és m´úködtetett — az
ország védelmi igényeinek megfelel´ó — radiometeorológiai rendszer felett;
c) irányítja és szervezi a környezeti, légköri, a földfelszíni, valamint a felszíni és felszín alatti vizek radiológiai,
biológiai és vegyi (RBV) figyel´ó, jelz´ó és értékel´ó országos
hálózatot;
d) részt vesz — az érdekelt miniszterekkel együttm´úködve — a védelmi célú területfejlesztéssel összefügg´ó
szakfeladatok ellátásában;
e) a kihirdetett rendkívüli állapot, továbbá szükségállapot id´ószakában fokozottan érvényesíti a környezetvédelmi rendszabályokat, szervezi a természeti (beleértve a
védett természeti) értékek és területek védelmét;
f) a honvédelmi feladatainak ellátásához szükséges
pénzügyi fedezetet — fejezeti költségvetésében — elkülönítetten tervezi.

6. §
(1) A miniszter határozza meg a környezet és a természet védelme tekintetében a hatósági engedélyezésre,
kötelezésre és ellen ´órzésre vonatkozó szakmai szabályokat.
(2) A miniszter — külön jogszabályok rendelkezései
szerint — a környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása során közrem´úködik az egészségügyi miniszter környezet-egészségügyi feladatainak ellátásában.
(3) A miniszter a külön jogszabályban meghatározott
gazdálkodó szervezetek tekintetében gyakorolja az alapítói, valamint tulajdonosi jogokat, továbbá gondoskodik a
felügyelete alatt álló szervek vagyonkezelésébe tartozó
kincstári vagyon fenntartásáról.
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7. §

A miniszter feladatait a minisztérium hivatali szervezete, a Környezet- és Természetvédelmi F´ófelügyel´óség, az
Országos Meteorológiai Szolgálat, a Környezetgazdálkodási Intézet, a területi szervek, valamint a külön jogszabályok alapján irányítása alá tartozó szervek tevékenysége
útján látja el.
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A Kormány
159/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladatés hatáskörér´ól szóló 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
1. §

8. §
A minisztert az ágazatközi koordinációs feladatainak
ellátása során — a külön jogszabály szerint létrehozott —
Országos Környezetvédelmi Tanács segíti.

9. §
A miniszter
a) dönt a rendelkezésére álló központi források, pénzalapok elosztásáról, támogatások odaítélésér´ól és ellen´órzi azok felhasználását;
b) intézményeket hozhat létre és szüntethet meg;
c) ellátja a jogszabályok alapján rá háruló egyéb feladatokat.

(1) A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló, a 142/1995. (XI. 30.) Korm.
rendelettel, valamint a 193/1996. (XII. 19.) Korm. rendelettel módosított 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R .) 1. §-ának (1) és (2) bekezdése
helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(1) A miniszter ellátja a közlekedési, hírközlési és
vízügyi tevékenységekkel kapcsolatos állami feladatokat.
(2) A miniszter a gazdaságpolitikai és stratégiai célok
kidolgozása érdekében — együttm´úködve az érdekelt miniszterekkel — kialakítja, és döntésre el´óterjeszti a közlekedés, a hírközlés és informatika, továbbá — a mez´ógazdasági vízgazdálkodás kivételével — a vízgazdálkodás fejl´ódését el´ósegít´ó koncepciókra, struktúrafejlesztési elképzelésekre, valamint ezek megvalósítási módjára vonatkozó
javaslatait, és szervezi végrehajtásukat.’’
(2) Az R. 1. §-a (3) bekezdésének bevezet´ó szövege, valamint m) pontja helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:

10. §
A miniszter szervezetirányító jogköre kiterjed
a) az alárendelt intézetekre és más központi költségvetési szervekre;
b) a központi alárendeltségében m´úköd´ó területi
államigazgatási és egyéb költségvetési szervekre.

11. §
E z a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. E zzel egyidej´úleg a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
43/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 175/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a, a
78/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 3. §-a, a 102/1994.
(VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a, a 150/1994. (XI. 17.)
Korm. rendelet 1—5. §-a és 7—8. §-a, a 193/1996.
(XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (1)—(3) bekezdései, a
211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,
továbbá a 222/1997. (XII. 8.) Korm. rendelet 1—3. §-ai
hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

,,A miniszter a (2) bekezdésben foglaltak alapján elfogadott célok megvalósítása érdekében a közlekedés, a hírközlés és informatika, valamint a vízgazdálkodás tekintetében’’
,,m) közrem´úködik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok
kialakításában, fejlesztésében, ellátja az Európai Unióhoz
való csatlakozással összefügg´ó feladatokat, valamint a két- és
sokoldalú közlekedési, hírközlési és vízügyi tárgyú nemzetközi szerz´ódésekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat, irányítja a nemzetközi szerz´ódésnek nem
min´ósül´ó közlekedési, hírközlési és vízügyi tárgyú tárcaközi
egyezmények kidolgozását, külön felhatalmazása alapján
képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, illetve a
gazdasági miniszterrel egyetértésben — a környezetvédelmet
érint´ó vízügyi kérdésekben a környezetvédelmi miniszterrel,
a mez´ógazdaságot érint´ó vízügyi kérdésekben a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel együttm´úködve — ellátja
a két- és sokoldalú nemzetközi gazdasági, tudományos és
környezetvédelmi, valamint m´úszaki-fejlesztési együttm´úködésb´ól adódó feladatokat.’’
(3) Az R. 1. §-a a következ´ó (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:
,,(5) A miniszter közrem´úködik az információs társadalom kialakításának programjában, ennek során
a) figyelemmel kíséri és elemzi az informatikai piac
igényeit, a hazai és külföldi piaci kínálat alakulását, javas-
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latokat tesz a szabályozási elvekre és megvalósításuk eszközrendszerére;
b) szakmai támogatást nyújt a Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács munkájához;
c) közrem´úködik az európai integrációból adódó programel´ókészítési és harmonizációs feladatok ellátásában.
(6) A miniszter
a) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti
kulturális örökség miniszterével együttm´úködve ellátja az
ágazati feladatokat;
b) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott
szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli
Magyarok Hivatalának elnökével együttm´úködve ellátja
az ágazati feladatokat.’’

2. §
(1) Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A miniszter megállapítja a közlekedési, a hírközlési
és informatikai, valamint — a mez´ógazdasági vízgazdálkodás kivételével — a vízügyi tevékenységek jogi, szakmai,
személyi és m´úszaki feltételeit, illet´óleg kezdeményezi
azok meghatározását.’’
(2) Az R. 2. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglalt vízügyi feladatok keretében a
miniszter]
,,b) kezdeményezi a víziközm´ú-társulatokkal kapcsolatos szabályok megállapítását.’’

3. §
Az R. 4. §-a a következ´ó e) ponttal egészül ki:
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lyébe a ,,hírközlés, az informatika’’, a ,,hírközlésre és informatikára’’, illet´óleg a ,,hírközlési és informatikai’’ kifejezések
lépnek.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, egyidej´úleg az R. melléklete hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
160/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
a külügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
1. §
A külügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az
alábbi 4/A—4/C. §-okkal egészül ki:
,,4/A. § (1) A miniszter gondoskodik az Alkotmány 6. §
(3) bekezdésében foglalt, a határon túli magyarokra vonatkozó rendelkezés érvényesülését célzó külügyi kormányzati tevékenység végrehajtásáról.
(2) A miniszter — a politikai államtitkár útján — felügyeli a Határon Túli Magyarok Hivatalát.
4/B. § A miniszter a Kormány felhatalmazása alapján a
politikai államtitkár útján gyakorolja az alapítói jogkört az
Európai Összehasonlító Kisebbség Kutatások Közalapítvány, az Új Kézfogás Közalapítvány, az Illyés Közalapítvány és a Teleki Alapítvány tekintetében.
4/C. § A miniszter közrem´úködik az egyházakkal kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásában.’’

(A miniszter)
,,e) biztosítja a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács m´úködésének anyagi feltételeit, továbbá támogatja a
Távközlési Mérnöki Min´ósít´ó Bizottság és a Távközlési
Érdekegyeztet´ó Fórum m´úködését.’’

4. §
Az R. 1. §-a (3) bekezdésének b) és f) pontjában, továbbá
2. §-a (2) bekezdésének bevezet´ó mondatában és h) pontjában a ,,hírközlés’’, a ,,hírközlésre’’, a ,,hírközlési’’ szavak he-

2. §
Az R. 6. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,6. § Magyarországnak az Európai Unióhoz történ´ó
csatlakozása és az arra való egységes felkészülés el´ómozdítása érdekében, a Kormány által meghatározott integrációs stratégia és politika alapján, a miniszter irányítja és
koordinálja a Magyarország és az Európai Unió közötti
kapcsolatokat. Ennek keretében:
a) irányítja a csatlakozási folyamat egészét,
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b) képviseli a Kormányt a Társulási Tanácsban és — a
KüM Integrációs Államtitkársága vezet´óje által — a Társulási Bizottságban,
c) a KüM Integrációs Államtitkársága útján gondoskodik az integrációs politika egységes érvényesülésér´ól a küls´ó kapcsolatokban, koordinálja a csatlakozási tárgyalásokra, illet´óleg a tagságra való egységes felkészülést célzó
kormányzati munkálatokat és a tárcák integrációs célú
tevékenységét.’’

3. §
Az R. 8. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,8. § (1) Az érdekelt miniszterekkel egyetértésben kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi segélyezési
politikáját. Közrem´úködik a Magyarország részére biztosított nemzetközi segélyprogramokkal összefügg´ó megállapodások el´ókészítésében és létrehozásában.
(2) Gondoskodik a közösségi vívmányok átvételének
nemzeti programja és az Európai Uniótól elnyerhet´ó támogatások összhangjáról, a PHARE program esetében az
illetékes tárca nélküli miniszterrel együttm´úködve.’’

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti az R. 13. §-ának utolsó
mondata.
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2. §

(1) A miniszter ellátja
a) a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával, tudományos feltárásával és közkinccsé tételével kapcsolatos ágazati feladatokat,
b) a m´úemlékvédelemmel összefügg´ó állami feladatokat,
c) a közm´úvel´ódési, közgy´újteményi tevékenység ágazati irányítását,
d) a m´úvészeti alkotó munka és el´óadó tevékenység
állami támogatásával kapcsolatos ágazati feladatokat,
e) a hatáskörébe tartozó országos jelent´óség´ú m´úvel´ódési intézmények közvetlen irányítását,
f) a sajtóigazgatási feladatokat.
(2) A miniszter a kulturális javak védelme körében —
els´ósorban a Kulturális Örökség Igazgatósága útján —
ellátja e tevékenység összehangolását és irányítását, továbbá ágazati szakmai felügyeletét.
(3) A miniszter nyilvántartást vezet a szerz´ói és a szomszédos jogok közös kezelését végz´ó egyesületekr´ól, továbbá felügyeletet gyakorol e jogok közös kezelése felett.
(4) A miniszter részt vesz az audiovizuális kérdésekkel
kapcsolatos kormányzati politika kialakításában, és öszszehangolja az e területtel összefügg´ó kormányzati feladatokat.
(5) A miniszter ellátja a könyvtári tevékenység és a
nyilvános könyvtárak ágazati irányítását, a nyilvános
könyvtári ellátás érdekében országos dokumentum-ellátási rendszert alakít ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
161/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladatés hatáskörér´ól
1. §
A nemzeti kulturális örökség miniszterének (a továbbiakban: miniszter) feladata, hogy — a m´úvészeti élet
szabadsága, a lelkiismereti és vallásszabadság biztosítása,
a nemzeti kultúra fejl´ódése, a kulturális örökség és a m´úemlékek védelme érdekében — a kulturális ágazat irányításával közrem´úködjön a Kormány kulturális politikájának megvalósításában.

3. §
(1) A miniszter a m´úemlékvédelemmel összefügg´ó feladatai körében
a) meghatározza a m´úemlékvédelem országos céljait,
feladatait és követelményrendszerét,
b) gondoskodik a m´úemléki értékek számbavételér´ól,
nyilvántartásáról és a m´úemlékek védelmét szolgáló tudományos feladatok ellátásáról,
c) dönt a m´úemléki értékek védetté nyilvánításáról,
illet´óleg annak megszüntetésér´ól,
d) gondoskodik a m´úemlékekkel és azok védelmével
kapcsolatos közm´úvel´ódési feladatok megszervezésér´ól,
és közrem´úködik a m´úemlékekkel kapcsolatos tudományos és képzési feladatok megoldásában,
e) el´ókészíti és a Kormány elé terjeszti a m´úemlékvédelemre vonatkozó jogszabályokat, kidolgozza a m´úemlékvédelem szakmai szabályait, és gondoskodik azok érvényesülésér´ól,
f) a törvényben meghatározott körben gondoskodik a
m´úemlékvédelmi hatósági feladatok ellátásáról,
g) javaslatot tesz a m´úemlékvédelmi célok elérését
szolgáló gazdasági szabályozórendszer kialakítására, részt
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vesz a m´úemlékvédelem gazdasági, pénzügyi alapjainak
biztosításában,
h) gyakorolja a m´úemlékvédelemr´ól szóló 1997. évi
LIV. törvény 28. §-ában foglalt — számára megállapított
— jogokat.
(2) A miniszter a m´úemlékvédelemmel kapcsolatos feladatait az Országos M´úemlékvédelmi Hivatal útján, illetve
— jogszabályban meghatározott körben — annak közrem´úködésével látja el.
(3) A m´úemlékekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásában a minisztert az Országos M´úemlékvédelmi
Tanács segíti.

4. §
A miniszter
a) ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának
ápolásával kapcsolatos állami feladatok központi irányítását,
b) közrem´úködik a Magyar Köztársaság területén él´ó
nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az anyaországok
közötti kulturális kapcsolatok fenntartásában,
c) ellátja a Magyar Köztársaság területén kívül él´ó magyarság kultúrájának ápolásával kapcsolatos állami feladatokat, ideértve az államközi egyezményekben foglalt ezzel
összefügg´ó feladatokat is, a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével
együttm´úködve ellátja az ágazati feladatokat.

5. §
A miniszter ellátja az egyházakkal való kapcsolattartásból származó, továbbá az egyházak m´úködésével összefügg´ó — jogszabályban meghatározott — kormányzati feladatokat. E körben
a) gondoskodik az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásról, a Kormány egyházpolitikai döntéseinek
el´ókészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátásáról,
b) közrem´úködik az egyházi tulajdonrendezési döntések el´ókészítésében,
c) az egyházi oktatási és egészségügyi intézményekkel
kapcsolatos feladatok ellátása során együttm´úködik a feladat ellátásáért felel´ós miniszterrel,
d) tájékoztatja az Országgy´úlés illetékes bizottságát az
egyházak támogatására biztosított céljelleg´ú költségvetési
el´óirányzatok felhasználásáról.
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6. §

(1) A miniszter — a külügyminiszterrel együttm´úködve —
a) külpolitikai célokkal összhangban meghatározza a
nemzetközi kulturális kapcsolatok, valamint a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztésének irányelveit és programjait, gondoskodik ezek végrehajtásának megszervezésér´ól, illet´óleg összehangolásáról,
el´ósegíti más népek kultúrájának magyarországi megismerését,
b) el´ókészíti az állam- és kormányközi kulturális egyezményeket, megszervezi az egyezményekb´ól a kulturális
ágazatra háruló feladatok végrehajtását, el´ókészíti és megköti az állam- és kormányközi egyezményekben foglaltak
megvalósítására irányuló — a feladatokat meghatározó —
megállapodásokat, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról,
c) a kulturális területen ellátja az ösztöndíjasok külföldre küldésével, illet´óleg Magyarországon való fogadásával összefügg´ó feladatokat,
d) ellátja a külföldi magyar kulturális intézetek irányítását és felügyeletét.
(2) A miniszter
a) a kulturális örökséggel kapcsolatos feladatainak
megvalósítása érdekében kapcsolatot tart más államok
kormányzati szerveivel,
b) segítséget nyújt a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, valamint meg´órzésében,
c) el´ómozdítja a magyar történeti és m´úvel´ódéstörténeti értékek külföldi megismertetését,
d) az igazságügy-miniszterrel együttesen el´ókészíti a
nemzetközi szerz´ói jogi egyezményeket,
e) gondoskodik az európai integrációval összefüggésben a kulturális ágazatra háruló feladatok végrehajtásáról,
f) ellátja a határokat átlép´ó televíziózásról szóló európai egyezményben foglaltak érvényesítésével kapcsolatos
feladatokat.

7. §
A miniszter
a) közrem´úködik az ágazati irányítási körébe tartozó
feladatok megvalósulásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában,
b) dönt a hatáskörébe utalt központi állami pénzeszközök felhasználásáról,
c) közrem´úködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztet´ó
fórumokat m´úködtet,
d) intézményeket létesít és tart fenn,
e) segíti az irányítása alá tartozó intézmények kutatási
tevékenységét,
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f) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben ágazatához
tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért
felel´ós miniszter feladatait,
g) gyakorolja az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásban az ´ót megillet´ó feladat- és hatásköröket,
h) meghatározza az ágazati képesítési feltételeket és a
pályázati rendszert,
i) kidolgozza és érvényesíti a kormányzati bérpolitika
ágazati szempontjait,
j) gondoskodik a biztonsági, védelmi (munka-, t´úz-,
vagyon-, polgári és honvédelmi) és az ellen´órzési szakfeladatok végrehajtásáról, továbbá a feladat- és hatáskörével
kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról,
m´úködtetésér´ól és fejlesztésér´ól,
k) ellátja — a 3. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakon
kívül — hatáskörébe utalt hatósági (jogalkalmazási) feladatokat.

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
162/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
az oktatási miniszter feladat- és hatáskörér´ól
1. §
(1) Az oktatási miniszter feladata, hogy el´ósegítse az
alkotmányos jogok és kötelességek oktatásban való érvényesülését, az emberi er´óforrások fejlesztését, így különösen
a) a tankötelezettség teljesülését,
b) a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesülését,
c) a tudományos élet szabadságának megvalósulását,
d) valamely foglalkozás, tevékenység gyakorlásához
szükséges szakképesítés megszerzését, szakmai tevékenység gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását,
e) a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozók anyanyelv´ú oktatáshoz való jogának biztosítását,
f) az ifjúság megfelel´ó testi, szellemi és erkölcsi fejl´ódéséhez szükséges feltételek megteremtését,
g) az oktatás terén a lelkiismereti és vallásszabadság
megvalósulását.
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(2) Az oktatási miniszter a feladatait az oktatási ágazat
vezetésével és irányításával látja el. Feladat- és hatásköre
— jogszabály eltér´ó rendelkezésének hiányában — kiterjed az iskolai rendszer´ú és az iskolarendszeren kívüli oktatás ágazati irányítására, beleértve a közoktatást, a fels´óoktatást, a szakképzést és a feln´óttoktatást.
(3) Az oktatáspolitikai célok érvényesülése érdekében
hosszú és középtávú fejlesztési tervet dolgoz ki.

2. §
Az oktatási miniszter a közoktatás tekintetében
a) kidolgozza a közoktatás tartalmi szabályozásának
kereteit, szabályozza a közrem´úköd´ó intézményrendszer
m´úködését, gondoskodik a feladatellátás min´óségbiztosításáról,
b) m´úködteti a közoktatás országos mérési, értékelési
feladatokat ellátó min´óségbiztosítási rendszerét,
c) országos és térségi szakmai ellen´órzést, pedagógiaiszakmai mérést, átvilágítást rendel el,
d) létrehozza, m´úködteti az országos vizsgarendszert,
e) vizsgálja és elemzi a közoktatás rendszerének m´úködését, javaslatokat dolgoz ki a rendszer m´úködésével kapcsolatos szakmai, gazdasági, pénzügyi kérdésekben,
f) közrem´úködik a nem állami közoktatási intézmények költségvetési támogatásával összefügg´ó feladatokban.

3. §
(1) Az oktatási miniszter a szakképzés tekintetében
a) kidolgozza a szakképzés tartalmi szabályozásának
kereteit, szabályozza a közrem´úköd´ó intézményrendszer
m´úködését, gondoskodik a feladatellátás min´óségbiztosításáról,
b) felel´ós az Országos Képzési Jegyzék kiadásáért,
c) meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit,
d) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét.
(2) A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényi szabályozás alapján ellátja a ráruházott feladatokat, és rendelkezik a szakképzési alaprész felhasználásáról.
(3) A szakképzés keretében
a) az emberi er´óforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében javaslatokat dolgoz ki a feln´óttképzés szabályozására, és ellátja a jogszabály keretében e területen
ráruházott feladatokat,
b) hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programokat kezdeményez és valósít meg a szakképzési rendszerben,
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c) ellátja az Országos Képzési Jegyzék alapján hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felel´ós miniszter feladatait,
d) programokat dolgoztat ki a munkaer´ópiac különböz´ó rétegei számára.

ködteti a Tudománypolitikai Kollégium Titkárságát, és
kormány-el´óterjesztéseket tesz országos tudománypolitikai kérdésekben.

(4) Az oktatási miniszter a 3. § (1) bekezdésében foglalt
feladatait a szakképesítésért felel´ós miniszterrel egyetértésben, a (3) bekezdés a) , b) és d) pontjaiban foglalt feladatait pedig a szakképesítésért felel´ós miniszterrel
együttm´úködve látja el.

5. §

4. §
(1) Az oktatási miniszter a fels´óoktatás tekintetében
a) ellátja a fels´óoktatási intézmények törvényességi felügyeletét,
b) részt vesz a fels´óoktatási politika és fels´óoktatási
fejlesztés állami döntéseinek el´ókészítésében; el´óterjeszt,
illet´óleg dönt a törvény által meghatározott, a fels´óoktatási intézményhálózat és intézményi szervezet átalakításával
összefügg´ó feladatokban; el´óterjeszt, illet´óleg dönt az
alapképzés és a szakirányú továbbképzés képesítési követelményeir´ól; dönt az alapképzésben és szakirányú továbbképzésben a szakok indításáról, az indítás visszavonásáról,
az új, korszer´ú eszközöket igénybe vev´ó képzési formák
fejlesztésér´ól és elterjesztésér´ól,
c) javaslatot tesz a Kormány részére az államilag finanszírozott els´ó évfolyamra felvehet´ó hallgatólétszámról, és
dönt azok állami, egyházi és magán-fels´óoktatási intézmények közötti megosztásáról és a megállapodásokról,
d) az állami fels´óoktatási intézményekben — katonai
és rendvédelmi fels´óoktatási intézmények kivételével —
felügyeleti jogköréb´ól adódóan ellen´órzi az intézmények
gazdálkodását, a nem állami fels´óoktatási intézményekben
az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának hatékonyságát és jogszer´úségét, javaslatot tesz a
szükséges intézkedésekre,
e) hazai és nemzetközi források felhasználásával oktatási és kutatási fejlesztési programokat kezdeményez és
valósít meg a fels´óoktatásban,
f) gyakorolja — a megbízás és felmentés kivételével,
valamint a katonai és rendvédelmi fels´óoktatási intézmények sajátosságainak figyelembevételével — az állami fels´óoktatási intézmények rektorai, f´óigazgatói és a fels´óoktatási szövetségi elnökök tekintetében a munkáltatói jogkört, továbbá a fels´óoktatási törvényben el´óírt javaslattételi, illet´óleg véleményezési jogköröket, a fels´óoktatási
szövetség szenátusának választása alapján átadja a szövetségi elnökök megbízását, és intézkedik a fels´óoktatási intézmények vonatkozásában az ´ót megillet´ó egyéb állami
hatáskörben.
(2) Az oktatási miniszter irányítja az ágazat tudománypolitikáját és annak megvalósítását, koordinálja az
országos tudománypolitikai koncepció kialakítását, m´ú-

Az oktatási miniszter a nemzetközi ügyek tekintetében
a) meghatározza — a külpolitikai célokkal összhangban, a külügyminiszterrel együttm´úködve — a nemzetközi
oktatási kapcsolatokat,
b) el´ókészíti az állam- és kormányközi oktatási és tudományos egyezményeket, megszervezi az egyezményekb´ól az oktatási ágazatra háruló feladatok végrehajtását,
el´ókészíti — a külügyminiszterrel és az érdekelt miniszterekkel együttm´úködve — és megköti a munkaterveket, és
gondoskodik a végrehajtásukról,
c) a külügyminiszterrel együttm´úködve ellátja — az
államközi egyezményekben foglaltak szerint — a Magyar
Köztársaság területén kívül él´ó magyarság oktatásával
kapcsolatos állami feladatokat,
d) nemzetközi megállapodásokat készít el´ó és köt az
iskolai bizonyítványok, oklevelek, tudományos fokozatok
és — törvény eltér´ó rendelkezésének hiányában — szakképesítések egyenérték´úségének kölcsönös elismerésér´ól,
e) ellátja az ösztöndíjasok külföldre küldésével, illet´óleg Magyarországon való fogadásával összefügg´ó feladatokat,
f) irányítja a külügyminiszterrel együttm´úködve a hungarológiai központokat, lektorátusokat és magyar tanszékeket, biztosítja m´úködési feltételeiket,
g) a nemzeti kulturális örökség miniszterével együttm´úködve irányítja a külföldi magyar kulturális intézetek
köz- és fels´óoktatással, szakképzéssel, tudományos tevékenységével összefügg´ó feladatait, egyetértési jogot gyakorol az intézetek vezet´óinek kinevezésével és felmentésével,
valamint munkaterveik jóváhagyásával kapcsolatban,
h) felel´ós saját feladat- és hatáskörében az európai integrációból ered´ó oktatási, tudományos és tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai
kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,
i) koordinálja a nemzetközi oktatási és tudományos
szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányfeladatokat,
j) ellátja a Magyar UNESCO Bizottság Titkársága felügyeletét.

6. §
(1) Az oktatási miniszter feladatai ellátása érdekében
a) közrem´úködik az ágazati irányítási körébe tartozó
feladatok megvalósulásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában,
b) közrem´úködik a regionális humánpolitikai kérdéseket érint´ó fejlesztési koncepciók kialakításában,
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c) dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról,
d) kidolgozza és érvényesíti a kormányzati bérpolitika
ágazati szempontjait,
e) intézményeket létesít és tart fenn,
f) közrem´úködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztet´ó
fórumokat m´úködtet, együttm´úködik a szakmailag felügyelt intézményhálózat fenntartóival,
g) kezdeményezi, el´ósegíti és koordinálja az irányítása
alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét,
h) meghatározza az ágazati képesítési feltételeket és a
pályázati rendszert.
(2) Az oktatási miniszter
a) jogszabályokban meghatározottak szerint dönt a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben,
b) ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelv´ú
oktatásával kapcsolatos állami feladatok központi irányítását,
c) közrem´úködik a Magyar Köztársaság területén él´ó
nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az anyaországok
közötti oktatási kapcsolatok fenntartásában,
d) feladatai ellátása során kapcsolatot tart a magyarországi egyházakkal és vallási felekezetekkel,
e) ellátja a menekültek közoktatásban és fels´óoktatásban való részvételével, felzárkóztatásával és magyar-nyelv
oktatásával kapcsolatos feladatokat,
f) szabályozza az ágazati biztonsági és védelmi (munka-, t´úz-, vagyon-, polgári és honvédelmi) feladatokat,
valamint gondoskodik az ellen ´órzési szakfeladatok végrehajtásáról,
g) gondoskodik — a statisztikáról szóló törvényben
meghatározottak szerint — a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról,
m´úködtetésér´ól és fejlesztésér´ól,
h) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti
kulturális örökség miniszterével együttm´úködve ellátja az
ágazati feladatokat;
i) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott
szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli
Magyarok Hivatalának elnökével együttm´úködve ellátja
az ágazati feladatokat.

7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. Egyidej´úleg hatályát veszti:
a) a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter feladat- és
hatáskörér´ól szóló 47/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet,

5709

valamint az azt módosító 127/1994. (IX. 15.) Korm.
rendelet, a 272/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, a
168/1991. (XII. 26.) Korm. rendelet és a 137/1991.
(X. 29.) Korm. rendelet,
b) a szerz´ói és a szomszédos jogok közös kezelésér´ól
szóló 146/1996. (IX. 19.) Korm. rendelet 17. §-a,
c) a külföldi magyar kulturális intézetekr´ól szóló
101/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. §-ának (3) bekezdése,
d) a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 151/1991.
(XII. 4.) Korm. rendelet 8. §-ából az ,,a m´úvel´ódési és
közoktatási miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
47/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése’’
szövegrész, és
e) a Magyar Közvéleménykutató Intézet jogutód nélküli megszüntetésér´ól és a dolgozók munkaügyi helyzetének rendezésér´ól szóló 121/1991. (IX. 15.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdéséb´ól az ,,A m´úvel´ódési és
közoktatási miniszter feladat- és hatáskörér ´ól szóló
47/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése’’
szövegrész.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
163/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
50/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
1. §
A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló —
többször módosított — 50/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2)—(4) bekezdése helyébe
a következ´ó (2)—(4) bekezdésben foglalt rendelkezés lép:
,,(2) A pénzügyminiszter — az érdekelt miniszterek
közrem´úködésével — el´ókészíti és kidolgozza a Kormány
pénzügypolitikájára (költségvetési, jövedelmi, ár-, árfolyam- és devizapolitikájára) vonatkozó javaslatokat, öszszehangolja a pénzügypolitikát a monetáris politikával,
továbbá gondoskodik az elfogadott pénzügypolitika végrehajtása során a kormányzati intézkedések összhangjának
megvalósításáról. A Kormány gazdasági stratégiájára vonatkozó javaslat kidolgozása, illetve a gazdaságpolitika
végrehajtása során a kormányzati intézkedések összhangját a pénzügyminiszter a gazdasági miniszterrel együtt teremti meg, ezen belül a pénzügyminiszter els´ósorban a
gazdasági stratégia pénzügy-politikai kereteinek meghatározásáról gondoskodik.
(3) A hosszú távú pénzügyi és a gördül´ó államháztartási
tervezés kialakításához el´órejelzéseket készít a makro-
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folyamatok alakulásáról, javaslatokat tesz a Kormány
pénzügy-politikájának céljaira és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre.
(4) A pénzügyminiszter közrem´úködik a gazdaságpolitikai programra vonatkozó javaslatok el´ókészítésében.’’

2. §
Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A pénzügyminiszter részt vesz — els´ósorban a
pénzügyi feltételrendszerre vonatkozó javaslatok felülvizsgálatával, illetve megtételével — a más miniszterek
feladatkörébe tartozó szakmai koncepciók (programok)
kidolgozásában, és ezzel hozzájárul, hogy e koncepciók a
Kormány gazdaságpolitikai programját, illetve az intézkedési javaslatai el´ókészítését támogassák. A koncepciók
költségvetési kihatású javaslatai a pénzügyminiszterrel
egyeztetetten terjeszthet´ók el´ó.’’

3. §
Az R . 4. §-ának (1) és (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek, illetve a § kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel, egyidej´úleg a jelenlegi (5) bekezdés
számozása (6) bekezdésre módosul:
,,(1) A pénzügyminiszter kidolgozza az államot illet´ó
befizetési kötelezettségekre (adók, illetékek, vámok, járulékok, hozzájárulások, egyéb befizetési kötelezettségek; a
továbbiakban együtt: adók) — ideértve a helyi adók központi szabályozását is — vonatkozó javaslatokat, és felel´ós
a központi adók beszedéséért. A vámok tekintetében feladatait a gazdasági miniszterrel együttm´úködve látja el.’’
,,(4) A pénzügyminiszter kidolgozza (el´ókészíti) a gazdálkodók számvitelére vonatkozó jogszabályokat.
(5) A pénzügyminiszter szabályozza — a Központi
Statisztikai Hivatal elnökével egyetértésben — a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás rendszerét.’’

4. §
Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A pénzügyminiszter közrem´úködik a kormányzati
tulajdonpolitika — ideértve az állami vagyonnal való gazdálkodást és a privatizációt is — céljainak, elveinek meghatározásában. Ennek során gondoskodik a gazdaságpolitika és a költségvetés-politika összehangolásáról, figyelemmel az államadóssággal való összefüggésekre is.’’
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Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) A pénzügyminiszter elkészíti az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak és a magánnyugdíjpénztárak m´úködésének szabályozására vonatkozó javaslatokat. Az Állami Pénztárfelügyelet útján ellátja az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztárak és a magánnyugdíjpénztárak állami
felügyeletét.’’

6. §
Az R. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) A kormányzati lakáspolitika kidolgozása során a
pénzügyminiszter javaslatokat tesz a lakáspolitika és pénzügypolitika közötti összhang megteremtésére, az alkalmazandó pénzügyi eszközökre és megoldásokra. Az elfogadott lakáspolitika alapján gondoskodik a lakásgazdálkodás pénzügyi feltételeinek meghatározásáról.’’

7. §
Az R . 8. §-ának (2) bekezdése kiegészül a következ´ó
c) ponttal:
,,c) együttm´úködik a gazdasági miniszterrel a központi
költségvetés külföldi követelései leépítésének általános és
viszonylati elvei kidolgozásában, az ezzel kapcsolatos szerz´ódések el´ókészítésében és megkötésében, valamint azok
végrehajtásáról való gondoskodásban.’’

8. §
Az R. 13. §-a a következ´ó h) és i) ponttal egészül ki:
[13. § A pénzügyminiszter külön jogszabályok és kormányhatározatok felhatalmazása, illetve kijelölése alapján:]
,,h) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti
kulturális örökség miniszterével együttm´úködve ellátja az
ágazati feladatokat;
i) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott
szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli
Magyarok Hivatalának elnökével együttm´úködve ellátja
az ágazati feladatokat.’’
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9. §

alapjaként szolgáló, a közösségi vívmányok átvételér´ól
szóló Nemzeti Program céljainak végrehajtását;

E z a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. E gyidej´úleg az R . 1. § (1), (5) és (6) bekezdése,
az R . 5. § (2) bekezdésének — a 157/1991. (XII. 14.)
Korm. rendelet 3. §-a szerint megállapított — a) pontja,
az R . 7. § (3) bekezdése, az R . 10. §-a, továbbá az R .
13. §-ának f) pontjából a ,,valamint vezeti a G azdasági
Kabinetet’’ szövegrész, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló 50/1990. (IX. 15.) Korm.
rendelet módosításáról rendelkez´ó 157/1991. (XII. 14.)
Korm. rendelet 1. §-a, 86/1994. (VI. 2.) Korm. rendelet
2. §-a és a 76/1996. (V. 30.) Korm. rendelet hatályát
veszti.

e) az érintett miniszterekkel együttm´úködve — a költségvetési tervezés, valamint az ágazati és területfejlesztési
stratégiák és programok kialakítása keretében — gondoskodik a PHARE segélyforrások és a hazai társfinanszírozás összehangolásáról;

Orbán Viktor s. k.,

g) ellátja a jogszabályban és kormányhatározatban
vagy a miniszterelnök által számára meghatározott
egyéb feladatot.

miniszterelnök

f) gondoskodik a programtervezés, a végrehajtás, a finanszírozás és az ellen´órzés átlátható, párhuzamoktól
mentes rendjének kialakításáról, ezen belül a PHARE
segélyprogram pénzügyi technikai lebonyolítását szolgáló
egységes pénzforgalmi rend, valamint a forrásfelhasználás
hatékonysági ellen´órzési rendszerének kiépítésér´ól és m´úködtetésér´ól;

2. §

A Kormány
164/1998. (IX. 30.) Korm.
rendelete
a PHARE program koordinációjáért felel´ós
tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörér´ól
A Kormány az Alkormány 37. §-ának (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
A PHARE program koordinációjáért felel´ós tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter)
a) az érintett miniszterekkel egyetértésben kidolgozza
a Kormány PHARE programmal kapcsolatos politikáját,
és szervezi annak végrehajtását;
b) a PHAR E program keretében biztosított források
tekintetében közrem´úködik a Kormány modernizációs és
integrációs politikájának, az ezekre épül´ó gazdaságpolitika, az ágazati, illetve területfejlesztési stratégiák, programok kialakításában;
c) közrem´úködik a PHAR E program prioritásainak
meghatározásával összefügg´ó nemzetközi tárgyalások el´ókészítésében, gondoskodik az ezzel összefügg´ó nemzetközi szerz´ódések kezdeményezésér´ól, létrehozásáról, és szervezi azok végrehajtását;
d) a külügyminiszterrel együttm´úködve gondoskodik
arról, hogy a PHARE segélyforrások felhasználása a Kormány integrációs politikájával összhangban történjen, és e
források megfelel´óen segítsék az integrációs felkészülés

A miniszter közrem´úködik a határon túli magyarokkal,
valamint az egyházakkal kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásában.

3. §
A miniszter — az érintett miniszterekkel együttm´úködve — a jogszabályban és az 1. §-ban meghatározott feladatkörében
a) el´ókészíti az Országgy´úlés, illetve a Kormány hatáskörébe tartozó döntések tervezeteit;
b) rendeletet alkot, és kiadja az állami irányítás egyéb
jogi eszközeit;
c) véleményezi a miniszteri rendeletek és kormányel´óterjesztések tervezeteit;
d) kezdeményezi, el´ókészíti és létrehozza a nemzetközi
szerz´ódéseket;
e) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban, nemzetközi szervezetekben, és szervezi a
nemzetközi együttm´úködést;
f) a PHAR E segélyforrások tervezésében, felhasználásában érintett szervek vezet´óit´ól tájékoztatást és adatot
kérhet.

4. §
A miniszter munkáját a Miniszterelnöki Hivatal szervezetében önálló feladatkörrel m´úköd´ó Segélykoordinációs
Titkárság segíti, amelynek költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell el´óirányozni.
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E z a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.

III. rész
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HATÁROZATOK

A Kormány határozatai

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1119/1998. (IX. 30.) Korm.
határozata

A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
42/1998. (IX. 30.) BM
rendelete
a kézil´ófegyverekr´ól és l´ószerekr´ól, a gázés riasztófegyverekr´ól, valamint a légfegyverekr´ól
és a l´óterekr´ól szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet
végrehajtására kiadott 14/1991. (X. 31.) BM rendelet
módosításáról
A kézil´ófegyverekr´ól és l´ószerekr´ól, a gáz- és riasztófegyverekr´ól, valamint a légfegyverekr´ól és a l´óterekr´ól
szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet 35. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a végrehajtására kiadott 14/1991. (X. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására — az érdekelt miniszterekkel
egyetértésben — az alábbiakat rendelem el:
1. §
Az R. 14. §-ának (3) bekezdése a következ´ó szöveggel
egészül ki:
,,Igazoltnak kell tekinteni az (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott szabályok ismeretét akkor is, ha a kérelmez´ó mez´ó´óri szolgálati igazolvánnyal rendelkezik.’’

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a fegyveres biztonsági ´órségr´ól, a természetvédelmi és a mezei ´órszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény hatálybalépése után kiállított mez´ó´óri szolgálati igazolványok tekintetében kell alkalmazni.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

a kormányzati ifjúsági és sportfeladatok átmeneti
ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekr´ól
A Kormány — az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásáig, a kormányzati feladatok folyamatos ellátásának
biztosítására — az ifjúsági és sportfeladatok átmeneti ellátása érdekében az alábbi határozatot hozza:
1. A Kormány a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági Szabadid´ósport az Egészséges Életmódért Közalapítvány, a Mez´ó
Ferenc Közalapítvány, az Unió Labdarúgó Európa Bajnokság Közalapítvány, valamint a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány alapító képviseletének ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásával a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó minisztert (a továbbiakban: miniszter) bízza
meg.
2. A miniszter az O rszágos Testnevelési és Sporthivatal felügyeletét ellátó miniszter kijelölésér ´ól szóló
129/1998. (VII. 15.) Korm. rendeletb´ól az Országos
Testnevelési és Sporthivatal felügyeletének ellátására, a
Kormány megalakulásával összefügg´ó egyes hatásköri
intézkedésekr´ól szóló 1089/1998. (VII. 15.) Korm. határozat 5. pontjából a gyermek- és ifjúságpolitikai kormányzati feladatok irányítására, valamint az e határozatban meghatározottak ellátására vonatkozó feladatát
a Miniszterelnöki H ivatal gyermek-, ifjúsági és sportfeladatokért felel´ós politikai államtitkára (a továbbiakban:
államtitkár) útján látja el.
3. Az államtitkár e feladatellátása keretében
a) kapcsolatot tart az országos gyermek-, valamint ifjúsági szervezetekkel, a gyermekeket és a fiatalokat segít´ó
társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, intézményekkel és egyéb jogi személyekkel, továbbá gondoskodik szükség szerinti tájékoztatásukról és a kormányzati döntések
el´ókészítésében és az ezekre vonatkozó egyeztetésekben
való részvételükr´ól;
b) közrem´úködik az ifjúsági és sportfeladatokkal
összefügg´ó kormánydöntések el´ókészítésében, különösen a G yermek és Ifjúsági Érdekegyeztet´ó Tanáccsal
(G YIÉ T), továbbá a gyermekekre és az ifjúságra vonatkozó ügyekre, a sportfeladatok végrehajtására, valamint
a kábítószer elleni küzdelemre vonatkozó kormányzati
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együttm´úködéssel, munkamegosztással és nemzetközi
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos döntések el´ókészítésében.
4. A Kormány felhívja az oktatási minisztert, hogy gondoskodjon az Európai Ifjúsági Központtal kapcsolatos
kormányzati kötelezettségek teljesítésére vonatkozó feladatok lezárásáról és az államtitkárnak történ´ó átadásáról.
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— a minisztérium 1999. évi költségvetésének el´ókészítésével,
— a minisztérium felépítésével,
— a minisztérium személyzeti politikájával,
— a minisztériumhoz kapcsolódó háttérintézmények
és közalapítványok helyzetének áttekintésével, jövend´ó
munkamegosztásuk tervezésével
összefügg´ó feladatok összehangolása.

5. Az államtitkár együttm´úködik az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával kapcsolatos feladatok összehangolásáért felel´ós kormánymeghatalmazottal.

3. A kormánymeghatalmazott közrem´úködik a kormányzati ifjúsági és a sportfeladatok középtávú tervezésével összefügg´ó feladatokban.

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba,
egyidej´úleg hatályát veszti az egyes ifjúságpolitikai feladatokkal kapcsolatos rendelkezések módosításáról szóló
1091/1996. (VIII. 28.) Korm. határozattal módosított, a
Kormány megalakulásával összefügg´ó egyes hatásköri intézkedésekr´ól szóló 1060/1994. (VII. 21.) Korm. határozat
11. pontja, a Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanácsról
szóló 1109/1994. (XII. 2.) Korm. határozat, valamint a
gyermek- és ifjúsági érdekegyeztetéssel kapcsolatos feladatokról szóló 2349/1995. (XI. 16.) Korm. határozat.

4. A kormánymeghatalmazott hatásköre nem érinti a
miniszterek és az országos hatáskör´ú szervek vezet´ói jogszabályokban megállapított feladat- és hatáskörét.
5. A kormánymeghatalmazottat feladatainak ellátásában a politikai államtitkár titkársága segíti.
6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,

7. A határozat hatálybalépésével egyidej´úleg a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság létrehozásáról szóló
1039/1998. (III. 31.) Korm. határozat 3. pontja az alábbiak
szerint módosul:
,,3. A Bizottság elnöke a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter, társelnöke az egészségügyi miniszter.’’
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

miniszterelnök

A Kormány
1121/1998. (IX. 30.) Korm.
határozata
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról

az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával
kapcsolatos feladatokról

1. A Kormány elfogadja az 1059/1995. (VI. 29.) Korm.
határozattal létrehozott Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratának módosításáról szóló el´óterjesztést, és felhatalmazza
az oktatási minisztert, hogy a Közalapítvány alapító okiratának módosításával összefüggésben az alapító nevében
eljárjon.

1. A Kormány az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával kapcsolatos feladatok összehangolására Deutsch
Tamásnak kormánymeghatalmazotti megbízást ad.

2. A Közalapítvány módosított alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követ´óen a Magyar Közlönyben
közzé kell tenni.

A Kormány
1120/1998. (IX. 30.) Korm.
határozata

Felel´ós:
2. A kormánymeghatalmazott feladata — a Miniszterelnöki Hivatal gyermek-, ifjúsági és sportfeladatok ellátásával megbízott politikai államtitkárával (a továbbiakban:
politikai államtitkár) való együttm´úködésben — a minisztérium létrehozásával kapcsolatban:
— a minisztérium feladat- és hatáskörének kialakításával,

oktatási miniszter
a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási
államtitkára
Határid´ó: a bírósági nyilvántartásba vételt követ´óen
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1122/1998. (IX. 30.) Korm.
határozata

A Kormány
1124/1998. (IX. 30.) Korm.
határozata

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésér´ól szóló 1991. évi XXXII. törvény alapján
felállított egyeztet´ó bizottságok elnökének
megbízásáról

a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában lév´ó kórházak rekonstrukciójának
támogatásáról szóló 1013/1998. (II. 4.) Korm. határozat
hatályon kívül helyezésér´ól

1. A Kormány a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére alakult egyeztet´ó bizottságok elnöki
teend´óinek ellátásával megbízza dr. Semjén Zsoltot, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának egyházi
ügyekért felel´ós helyettes államtitkárát, egyidej´úleg
Platthy Iván volt címzetes államtitkárnak e feladatra irányuló megbízását visszavonja.

A helyi önkormányzatok 1998. évi új címzett támogatásának el´ókészítésér´ól szóló 1095/1997. (VIII. 29.) Korm.
határozat 2. pontjának b) alpontja, továbbá a Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lév´ó kórházak rekonstrukciójának támogatásáról szóló 1013/1998.
(II. 4.) Korm. határozat hatályát veszti.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Ezzel egyidej´úleg a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrehozott egyeztet´ó bizottságok elnökének megbízásáról szóló 1024/1996. (III. 20.) Korm.
határozat hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

Orbán Viktor s. k.,

A Kormány
1125/1998. (IX. 30.) Korm.
határozata

miniszterelnök

miniszterelnök

a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsba
a Kormány képvisel´ójének kinevezésér´ól

A Kormány
1123/1998. (IX. 30.) Korm.
határozata
a Balaton ökológiai állapotának védelmére
és a vízmin´óség javítására vonatkozó intézkedési tervr´ól
szóló 1068/1996. (VI. 21.) Korm. határozat
felülvizsgálatáról
A Kormány elrendeli a Balaton ökológiai állapotának
védelmére és a vízmin´óség javítására vonatkozó intézkedési tervr´ól szóló 1068/1996. (VI. 21.) Korm. határozat
felülvizsgálatát, és ennek alapján annak módosítását.
Felel´ós: Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
környezetvédelmi miniszter
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
érintett miniszterek
Határid´ó: 1998. október 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
a területfejlesztésr´ól és a területrendezésr´ól szóló 1996.
évi XXI. törvény 17. §-a (1) bekezdésének e) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján
a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsba — a Kormány képvisel´ójeként — dr. Perger Évát nevezi ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 87. számában megjelent
10. sorszámú Nemzetközi Szerz´ódés 3. pontja helyesen:
,,3. A jelen Megállapodás hatálybalépésével kapcsolatban az Európai
Közösségek Bizottsága a Megállapodás hatálya alá tartozó úti okmányok
mintapéldányát már eljuttatta. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a
Magyar Köztársaság Kormányát bármilyen, a dokumentummal kapcsolatos változásról és megküldi ezt a mintapéldányt.’’
(Kézirathiba)
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MAGYAR KÖZLÖNY

KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRE, A KÖZÚTI GÉPJÁRM ´ÚVEKRE
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 272 oldal terjedelm´ú kiadvány. A kiadvány az 1998. október
1-jét´ól hatályos jogszabály-módosításokat is tartalmazza.
A kézirat lezárva: 1998. szeptember 1.
Ára: 2464 Ft áfával.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5190.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRE, A KÖZÚTI GÉPJÁRM ´ÚVEKRE
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
cím´ú kiadványt ....................... példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ..............................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ..................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ..................................................
......................................................................
cégszer´ú aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY
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EL ´ÓFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOSÉRTESÍT ´ÓT. A lap hetente, szerdánként, tematikus f´órészekben hitelesen közli a legf´óbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük — többek között — az állami, társadalmi, gazdasági
szervezetek, parlamenti pártok, tb-önkormányzatok, kamarák, helyi önkormányzatok egyházak, különböz´ó képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár színes oldalakon is — helyet kaphatnak az Értesít´óben a
gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdekl´ódésre számot tartó közlései
is. ´Ószintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történ´ó pontos és rendezett formában
való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni el´ófizet´óink tájékozódását a hivatali és üzleti
életben. Az érdekl´ód´ók számára egyéb hasznos információkat is nyújt a lap.
A lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén,
levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357.; faxszám: 318-6668. Éves el´ófizetési díja: 5376 Ft áfával. Egy példány ára
24 oldalig 110 Ft áfával, utána 8 oldalanként 28 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó egyes számai megvásárolhatók a Kiadó közlönyboltjában: Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó cím´ú lapot ……… példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
A megrendel´ó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El´ófizetési díj
fél évre:
egy évre

2688 Ft áfával
5376 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 35 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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