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A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 10/2018. (X. 29.) PM rendelete
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kormányzati funkciók, államháztartási
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

szakfeladatok

és

szakágazatok

osztályozási

rendjéről

szóló

2. §		
Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 115a–115d sora.
3. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

1. melléklet a 10/2018. (X. 29.) PM rendelethez
1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet, 9. Oktatás pont, 0980 Máshová be nem sorolt oktatás alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„0980 Máshová be nem sorolt oktatás
098010 Oktatás igazgatása
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai
098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai”
2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet, 10. Szociális védelem pont, 1070 Egyéb szociális kirekesztettség
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1070 Egyéb szociális kirekesztettség
107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015 Hajléktalanok nappali ellátása
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107016 Utcai szociális munka
107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok”

2. melléklet a 10/2018. (X. 29.) PM rendelethez
1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 113. sora helyébe a következő sor lép:
(A

B

C)
Ide tartozik:
– a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével
kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.”

„113

2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 115. sora helyébe a következő sor lép:
(A

B

C)
Ide tartozik:
– a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével
kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.”

„115

3. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 117–118. sora helyébe a következő sorok
lépnek:
(A

B

C)

„117

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

118

Ide tartozik:
– a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
étkezés biztosítására nem képes személyeknek szociális konyha keretében – önálló konyhán,
főzőhelyen, egyéb intézményi étkezőhelyen, utalvány ellenében vendéglátóipari egységben
vagy egyéb intézményben történő fogyasztás biztosításával, a helyben fogyasztás hiányában
az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy lakásra szállítással – nyújtott legalább napi egyszeri
meleg étkezéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)”
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4. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 122–129. sorral egészül ki:
(A

B

C)

„122

098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai

123

Ide tartozik:
– a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő
gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával
kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

124

098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai

125

Ide tartozik:
– a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő
gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával
kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.

126

098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai

127

Ide tartozik:
– a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos
szakmai feladatok ellátása.

128

098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai

129

Ide tartozik:
– a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos
működtetési feladatok ellátása.”

5. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 116a–116b sorral egészül ki:
(A

B

C)

„116a

107050 Szociális étkeztetés népkonyhán

116b

Ide tartozik:
– a más étkeztetési formát igénybe nem vevő, szociálisan rászoruló személyek számára
népkonyha keretében alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással nyújtott legalább napi egyszeri
egy tál meleg étel biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)”
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria 2018. október 24. napján kelt Knk.VII.37.945/2018/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 1017/2018. számú
határozatát helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2018. október 24.
		
		

Dr. Tóth Kincső s. k.,
a tanács elnöke

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria 2018. október 24. napján kelt Knk.VII.37.946/2018/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 1018/2018. számú
határozatát helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2018. október 24.
		
		

Dr. Tóth Kincső s. k.,
a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 464/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Varga Balázst 2018. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-2/2018.

A köztársasági elnök 465/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Bakucz Lászlót 2019. február 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-3/2018.

A köztársasági elnök 466/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Lehotai Zsuzsannát 2019. március 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-4/2018.
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A köztársasági elnök 467/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Surányi Józsefet 2019. április 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-5/2018.

A köztársasági elnök 468/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Gyekiczky Tamást 2019. április 2-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-6/2018.

A köztársasági elnök 469/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Soós Lászlót 2019. április 3-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-7/2018.
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A köztársasági elnök 470/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Halász Irént 2019. április 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-8/2018.

A köztársasági elnök 471/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Juhász Annamáriát 2019. április 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-9/2018.

A köztársasági elnök 472/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gyüre Pétert
a 2018. november 1. napjától 2021. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-10/2018.
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A köztársasági elnök 473/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kazár Tímea
Zsuzsannát a 2018. november 1. napjától 2021. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-11/2018.

A köztársasági elnök 474/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Czédli Gergőt
2018. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-12/2018.

A köztársasági elnök 475/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Oláh Zsoltot
2018. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-13/2018.
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A köztársasági elnök 476/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Szirbikné dr. Makó
Tímea Andreát 2018. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-14/2018.

A köztársasági elnök 477/2018. (X. 29.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth Lászlót
2018. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. október 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04447-15/2018.

A köztársasági elnök 478/2018. (X. 29.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
az orvosszövetség magyar, illetve amerikai orvostanhallgatók szakmai tapasztalatainak bővítését szolgáló
cserediákprogramjának kidolgozásában és elindításában vállalt jelentős szerepe, valamint a radiológia területén
folytatott orvosi pályafutása elismeréseként
dr. Krisztinicz-Lévay Irén, az Amerikai Magyar Orvosszövetség tagja és volt elnöke, nyugalmazott klinikai professzor
részére,
az orvosszövetség cserediákprogramjának megvalósításához nyújtott nagyvonalú támogatása, valamint a szervezet
sikeres működtetésében és közkapcsolatainak ápolásában vállalt aktív szerepe elismeréseként
dr. Matolcsy Sándor, az Amerikai Magyar Orvosszövetség tagja és volt elnöke, a University of Massachusetts Medical
School klinikai professzora részére,
az orvosszövetségben végzett, a fiatal orvosgenerációk szakmai fejlődését önzetlenül segítő és támogató, több mint
két évtizedes munkája, valamint sikeres orvosi pályafutása elismeréseként
dr. Mechtler László, az Amerikai Magyar Orvosszövetség tagja és volt elnöke, a Dent Neurologic Institute orvos
igazgatója részére,
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az orvosszövetségben végzett kiemelkedő szervező- és irányítómunkája, valamint a sebészeti lézerorvoslás
területén elért szakmai sikerei elismeréseként
dr. Stadler István, az Amerikai Magyar Orvosszövetség tagja, a Rochester General Hospital kutatóprofesszora
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. október 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04258-2/2018.

A köztársasági elnök 479/2018. (X. 29.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
Dr. Vigh Andrea egyetemi tanárt a 2018. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig terjedő időtartamra
megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2018. október 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 13.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04347-2/2018.

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A Kormány 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozata
a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány kiemelt célja a hatékony állam, ezért évek óta több eszközzel is csökkenti a bürokráciát. A cél az, hogy kizárólag
annyian dolgozzanak a központi közigazgatásban, mint amennyire feltétlenül szükség van, tehát kevesebb tisztviselő legyen, de
magasabb bérért. Ennek részeként a Kormány egyetért azzal, hogy a minisztériumok és a miniszterek irányítása vagy felügyelete
alá tartozó szervek 2019. január 1. napjától kizárólag a feladataik ellátásához elengedhetetlenül szükséges létszámmal
rendelkezzenek. A tervezhető és hosszútávon fenntartható kormányzati létszámgazdálkodás kialakításával párhuzamosan
megtörténik a béremelés előkészítése is.
A fentiek érdekében a Kormány
1. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény alapján a minisztériumoknál foglalkoztatottak körében a feladatok folyamatos és magas színvonalú
fenntartása mellett összesen 2600 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendel el az 1. melléklet szerint
akként, hogy annak eredményeképpen az egyes minisztériumok álláshelyeinek száma 2019. január 1. napjától nem
haladhatja meg a Kormány által meghatározott álláshelyek számát;
Felelős:
a tárca nélküli miniszterek kivételével valamennyi miniszter
Határidő:
a szükség szerinti felmentések, illetve felmondások elkészítése: legkésőbb 2018. október 31.
napjáig
2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, továbbá a munka törvénykönyvkönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a 2. mellékletben
meghatározottak szerint a miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél a feladatok folyamatos és
magas színvonalú fenntartása mellett a foglalkoztatottak körében 4210 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést
rendel el akként, hogy annak eredményeképpen az egyes szervek álláshelyeinek száma 2019. január 1. napjától nem
haladhatja meg a Kormány által meghatározott álláshelyek számát;
Felelős:
valamennyi miniszter
Határidő:
a felmentések, illetve felmondásokkal kapcsolatosan szükséges miniszteri intézkedések
megtétele: soron kívül
3. az 1. és 2. pont szerinti intézkedés során figyelembe kell venni az üres álláshelyeket is;
4. felkéri a minisztereket annak vizsgálatára, hogy a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, várható egyszeri kiadások
fedezete rendelkezésre áll-e a minisztérium 2018. és 2019. évi költségvetésében, illetve a 2018. évi költségvetés
előrelátható esetleges maradványában, továbbá, hogy a vizsgálat eredményéről a pénzügyminisztert soron kívül
tájékoztassák;
Felelős:
a tárca nélküli miniszterek kivételével valamennyi miniszter
Határidő:
2018. október 30.
5. megállapítja, hogy ha a 4. pont szerinti vizsgálat alapján a létszámleépítés egyszeri kiadásainak biztosítására
a fejezeten belül előreláthatólag nincs mód, az érintett miniszter a pénzügyminiszter útján kezdeményezheti
a szükséges többletköltségek központi költségvetésből történő megtérítését;
Felelős:
a tárca nélküli miniszterek kivételével valamennyi miniszter
Határidő:
legkésőbb 2019. január 15. napjáig
6. felkéri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, hogy folytasson ellenőrzést
a)
az 1. és 2. pontban meghatározottakkal összhangban, az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatban,
b)
az 5. pont szerint biztosított többletköltségek igénylésének megalapozottságával, valamint a központi
forrásból biztosított forrás elszámolásának szabályszerűségével kapcsolatban.
Felelős:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke
Határidő:
2019. május 31. napjáig folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozathoz
Minisztérium

Létszámcsökkentés mértéke
(munkakör)

1.

Agrárminisztérium

252

2.

Belügyminisztérium

401

3.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

342

4.

Honvédelmi Minisztérium

53

5.

Igazságügyi Minisztérium

181

6.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

517

7.

Külgazdasági és Külügyminisztérium

364

8.

Miniszterelnöki Kabinetiroda

10

9.

Miniszterelnökség

162

10.

Pénzügyminisztérium

318

2. melléklet az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozathoz
Háttérintézmény

Létszámcsökkentés mértéke
(munkakör)

1.

agrárminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek

430

2.

emberi erőforrások miniszterének irányítása vagy felügyelete alá tartozó
szervek

2250

3.

innovációért és technológiáért felelős miniszter irányítása vagy
felügyelete alá tartozó szervek

290

4.

külgazdasági és külügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó
szervek

20

5.

Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása vagy felügyelete alá
tartozó szervek

245

6.

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása vagy
felügyelete alá tartozó szervek

21

7.

pénzügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek

954

A Kormány 1536/2018. (X. 29.) Korm. határozata
a Karrier Híd Programról
A Kormány a kormányzati létszámcsökkentésben érintettek mielőbbi elhelyezkedése érdekében
1. felhívja a pénzügyminisztert, teremtse meg a feltételeit annak, hogy a közszférában a létszámcsökkentéssel
érintett, legalább 60. életévét betöltött személyek alkalmazása esetén a munkáltató szociális hozzájárulási
adókedvezményre legyen jogosult, valamint az ehhez szükséges jogszabályi módosítást készítse elő,
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a pénzügyminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a Miniszterelnökséget
vezető minisztert, hogy gondoskodjanak a kormányzati létszámcsökkentéssel érintett személyek át- vagy
továbbképzésének támogatása érdekében a Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Pest Megyei
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Kormányhivatal felelősségi körébe tartozó munkaerőpiaci képzések jegyzékei kiegészítéséről, a képzések
megszervezéséről,
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alakítson ki egyéni versenyképességet támogató programirodát, amelyen keresztül munkaerőpiaci
szolgáltatások kerülnek biztosításra a kormányzati létszámcsökkentéssel érintett személyek részére,
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy dolgozzon ki támogatási programot a kormányzati
létszámcsökkentéssel érintett személyek vállalkozóvá válása érdekében.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

