
Az Emberi Erıforrások Minisztériuma alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

2013. EüK. 3. szám EMMI alapító okirat (hatályos: 2013.03.01 - ) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4)–(8) bekezdései alapján az 
Emberi Erıforrások Minisztériuma alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a 
következık szerint adom ki. 

1. A költségvetési szerv elnevezése: 

Emberi Erıforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) 

Rövidítése: EMMI 

Idegen nyelvő neve: 

Ministry of Human Resources (angol nyelven) 

MinistPre des Ressources Humaines (francia nyelven) 

Ministerium für gesellschaftliche Ressourcen (német nyelven) 

2. A költségvetési szerv székhelye: 

1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Telephelyei: 

1051 Budapest, Arany János u. 6–8. 

1054 Budapest, Báthory utca 10. 

1054 Budapest, Hold u. 1. 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma: 

Országgyőlés 

Megalakulásának idıpontja a jogfolytonosság alapján: 

1848. április 11. 

4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı jogszabály megnevezése: 

A független magyar felelıs ministerium alakításáról szóló 1848. évi III. törvénycikk 14. §-
ának e) pontja. 



Névváltozás: a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. 
törvény 

5. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye: 

A Minisztérium az emberi erıforrások miniszterének (a továbbiakban: miniszter) 
munkaszerveként a Kormány (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.) irányítása alatt álló 
különös hatáskörő államigazgatási szerv. Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a miniszter – a 
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelıs miniszter jóváhagyását követıen – adja 
ki. 

6. A költségvetési szerv vezetıje és kinevezési rendje: 

A Minisztérium vezetıje a miniszter, akit az Alaptörvény 16. cikk (7) bekezdése értelmében a 
miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. A központi államigazgatási 
szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 
törvény 41. § (3) bekezdése alapján a munkáltatói jogokat – törvény eltérı rendelkezése 
hiányában – a miniszterelnök gyakorolja. 

7. A költségvetési szerv illetékessége: 

Országos. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 

9. A költségvetési szerv jogszabályokban meghatározott közfeladata: 

A Minisztérium, mint a Kormány 

– egészségügyért, 

– egészségbiztosításért, 

– oktatásért, 

– kormányzati tudománypolitikáért, 

– kultúráért, 

– sportpolitikáért, 

– szociális és nyugdíjpolitikáért, 

– családpolitikáért, 

– kábítószer-megelızésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, 

– gyermek- és ifjúságvédelemért, 



– gyermek- és ifjúságpolitikáért, 

– társadalmi esélyegyenlıség elımozdításáért, 

– társadalmi felzárkózásért, 

– társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, 

– egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, 

– nemzetiségpolitikáért, 

– romák társadalmi integrációjáért 

felelıs tagjának munkaszerve, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges 
hivatali feladatokat látja el. 

Az Alapító Okiratban meg nem határozott feladatokat az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet határozza meg. 

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 

749034 Akkreditációs tevékenység 

841211 Egészségügy központi igazgatása és szabályozása 

841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása 

841213 Kultúra központi igazgatása és szabályozása 

841214 Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása 

841218 Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása 

841219 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlıséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, 
egyházakkal összefüggı feladatok központi igazgatása és szabályozása 

843011 Nyugdíj-biztosítási szolgáltatások központi igazgatása 

843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása  

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

Államháztartási szakágazati besorolás: 

841103 Minisztériumok tevékenysége 

11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 

– politikai vezetık: a központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján; 



– szakmai vezetık: a központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, továbbá a közszolgálati 
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján; 

– minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselık, 
kormányzati ügykezelık: a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
alapján; 

– munkavállalók: a munka törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény alapján; 

– megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény alapján. 

12. A költségvetési szerv jogelıdje: 

– Egészségügyi Minisztérium (1051 Budapest, Arany János utca 8–10.) 

– Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) 

– Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Hivatala (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–
22.) 

– Magyar UNESCO Bizottság Titkársága (1054 Budapest, Báthory utca 10.) 

13. Záró rendelkezések: 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Minisztérium Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata tartalmazza. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdésének megfelelıen 
jelen Alapító Okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

A jelen egységes szerkezető Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Minisztérium 
Alapító Okirata VIII/365/15/2012. számú, 2012. augusztus 30-án kelt egységes szerkezető 
szövege hatályát veszti. 

Budapest, 2013. január 16. 

Iktatószám: VIII/29/3/2013. 

Orbán Viktor s. k., 

miniszterelnök 

 


