51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról1
hatályos: 2014.01.01 - 2014.01.02

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott
hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés c) pontjára – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter
jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:
1. § Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás Mellékletét (a továbbiakban: SzMSz) az utasítás 1. melléklete
szerint módosítom.
2. § Ez az utasítás 2014. január 1. napján lép hatályba.
1. melléklet az 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasításhoz
1. § Az SzMSz 7. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minisztert akadályoztatása vagy távolléte esetén – a központi államigazgatási szervekről,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Ksztv.) 37. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően – jogszabály,
kormányhatározat vagy e Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, a miniszter utasításai
szerint eljárva]
„f) a sportpolitikával, a gyermek- és ifjúságpolitikával, valamint a kábítószer-megelőzéssel és
kábítószerügyi koordinációs feladatokkal, továbbá a látvány-csapatsport támogatásával
összefüggő miniszteri hatáskörök tekintetében a sportért és ifjúságért felelős államtitkár,”
(helyettesíti.)
2. § Az SzMSz 93. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az ifjúságért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár)
„k) felelős a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályokban előírt ellenőrzési
feladatok lebonyolításáért, a jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk
kezdeményezéséért és végrehajtásukért, a látvány-csapatsport támogatás tekintetében a
tárcaközi kapcsolatok működtetéséért és a más minisztériumi szervezeti egységekkel való
kapcsolattartásért, továbbá a látvány-csapatsport támogatás stratégiai, költségvetési
intézkedései kidolgozásában történő közreműködésért, ezen intézkedések végrehajtásáért.”
3. § Az SzMSz 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„94. § Az ifjúságért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Ifjúságügyi Főosztály vezetőjének és
b) a Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály vezetőjének
tevékenységét.”
4. § Az SzMSz 2. függelék 6.8.1.2. alcím c) pont a következő 3. alponttal egészül ki:
(A Sportszakmai Főosztály funkcionális feladatai körében)
„3. ellátja a 16 kiemelt sportág támogatásával kapcsolatos feladatokat.”
5. § Az SzMSz 2. függelék 6.8.1.2. alcím d) pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A Sportszakmai Főosztály egyéb feladatai körében)
„9. sportszakmailag véleményezi a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos, a Látványcsapatsport Támogatási Főosztály által megküldött megkereséseket,”
6. § Az SzMSz 2. függelék 6.8.1.3. alcím e) pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A Sportigazgatási Főosztály egyéb feladatai körében)
„6. együttműködik a Nemzeti Sportközpontokkal a nemzeti sportinformációs rendszerrel
összefüggő koncepció-alkotási feladatok ellátásában, a sportiskolai rendszerrel összefüggő
koncepció-alkotási, valamint a látvány-csapatsport támogatással összefüggő módszertani
feladatok ellátásában, sportlétesítmény-fejlesztési szempontból véleményezi a látványcsapatsport támogatással kapcsolatos, a Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály által
megküldött megkereséseket,”
7. § Az SzMSz 2. függelék 6.8.2. cím a következő 6.8.2.3. alcímmel egészül ki:
„6.8.2.3. Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály
a) A Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály kodifikációs feladatai körében
1. előkészíti a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök szakmai koncepcióját,
2. vizsgálja az 1. pont szerinti jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és
figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
b) A Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály koordinációs feladatai körében koordinálja a
több ágazatot érintő látvány-csapatsport támogatási programok kialakítását és végrehajtását.
c) A Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály funkcionális feladatai körében

1. megvizsgálja, jóváhagyásra előkészíti a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás
igénybevételére jogosult szervezetek kérelme szerinti sportágfejlesztési koncepciókat és
folyamatosan nyomon követi megvalósításukat,
2. ellenőrzi a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §
(1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott igénybevételére jogosult szervezetek
jóváhagyott támogatásának felhasználását,
3. ellenőrzi a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §
(1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
jóváhagyott, jelenértékén legalább 300 millió forintot meghaladó értékű támogatásának
felhasználását,
4. a költségvetés előkészítése során részt vesz a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos
költségvetési előirányzatok tervezésében, kidolgozza azok szakmai tartalmát, és figyelemmel
kíséri felhasználásukat.
d) A Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály egyéb feladatai körében ellátja a
minisztériumnak a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos, más közigazgatási szerv
vagy a minisztérium más szervezeti egységének feladat- és hatáskörébe nem tartozó, a
sportról szóló törvényben nevesített feladatait.”
8. § (1) Az SzMSz 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.
(2) Az SzMSz 3. függeléke a 2. függelék szerint módosul.
9. § Hatályát veszti az SzMSz 4. függelék I. Költségvetési szervek cím 5. Sport, ifjúsági és
kábítószerügyi ágazat alcím 2. pontja.
1. függelék az 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasításhoz
„1. függelék a 4/2013. (I. 31.) EMMI utasításhoz

”
2. függelék az 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasításhoz
1.

Az SzMSz 3. függelék „6.1.2. Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár” alcíme
helyébe a következő rendelkezés lép:

„
6.1.2. Gazdasági ügyekért felelős
helyettes államtitkár

6.1.2.1. Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkári Titkárság
6.1.2.2. Költségvetési Főosztály
6.1.2.2.1. Fejezeti Gazdálkodási Osztály
6.1.2.2.2. Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya
6.1.2.2.3. Intézményi Költségvetési Felügyeleti Osztály
6.1.2.3. Gazdálkodási Főosztály
6.1.2.3.1. Pénzügyi Osztály
6.1.2.3.2. Számviteli Osztály
6.1.2.3.3. Illetménygazdálkodási Osztály
6.1.2.4. Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési
Főosztály
6.1.2.4.1. Vagyongazdálkodási Osztály
6.1.2.4.2. Közbeszerzési Osztály
6.1.2.5. Informatikai és Dokumentációs Főosztály
6.1.2.5.1. Oktatáspolitikai és Kulturális Dokumentációs
Osztály
6.1.2.5.2. Egészségpolitikai Dokumentációs Osztály
6.1.2.5.3. Szociális, Családügyi, Ifjúsági és Sport
Dokumentációs Osztály

136

’’
2.

Az SzMSz 3. függelék „6.8. Sportért és ifjúságért felelős államtitkár” alcíme helyébe a
következő rendelkezés lép:

„
6.8. Sportért és ifjúságért felelős államtitkár
6.8.1. Sportért felelős helyettes államtitkár

6.8.2. Ifjúságért és sportkapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár

6.8.0.1. Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkári
Kabinet
6.8.0.1.1. Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkári
Titkárság
6.8.1.1. Sportért Felelős Helyettes Államtitkári
Titkárság
6.8.1.2. Sportszakmai Főosztály
6.8.1.2.1. Versenysport és Utánpótlás Osztály
6.8.1.2.2. Szabadidő-, Diák és Fogyatékosok Sportja
Osztály
6.8.1.3. Sportigazgatási Főosztály
6.8.1.3.1. Sportigazgatási Osztály
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6.8.1.3.2. Sportlétesítményi Osztály
6.8.2.1. Ifjúságért és Sportkapcsolatokért Felelős
Helyettes Államtitkári Titkárság
6.8.2.2. Ifjúságügyi Főosztály
6.8.2.2.1. Gyermek- és Ifjúsági Osztály
6.8.2.2.2. Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs
Osztály
6.8.2.3. Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály
’’

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdésével hatályát vesztette 2014. január 2.
napjával.

