
Törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 

 

Magyarország minisztériumai a Miniszterelnökség, mint elsősorban a kormányzati koordiná-

ciót ellátó minisztérium és a szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok. A szakpolitikai 

minisztériumok az újonnan felálló kormányzati szerkezetben a következők: 

a) Belügyminisztérium, 

b) Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

c) Földművelésügyi Minisztérium, 

d) Honvédelmi Minisztérium, 

e) Igazságügyi Minisztérium, 

f) Külgazdasági és Külügyminisztérium, 

g) Nemzetgazdasági Minisztérium, 

h) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 
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Kormányrendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

 

Az új kormányzati struktúrában az egyes minisztériumokat vezető miniszterek feladat- és ha-

táskörébe tartozó tevékenységeket tartalmazza a kormányrendelet. Jelen összefoglaló a Ma-

gyar Mérnöki Kamara szakmagyakorlási tevékenységeihez kapcsolódó szakterületek elhelye-

zését mutatja az új rendszerben. 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felel többek között az építésügyért, ennek keretében 

előkészíti az építésügyre vonatkozó jogszabályokat, továbbá összehangolja és szakmailag 

irányítja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét, illetve ellátja a hatás-

körébe utalt minőségügyi, termékbiztonsági, tanúsítási, minőségbiztosítási, hatósági felügye-

leti feladatokat, közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában is. Korábban ez a terület 

a Belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszterhez került további feladat-és hatáskör általá-

nos jellegű, ennél fogva közvetett módon hatással van a szakmagyakorlásra.  

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja a – fővárosi kerületi hivatalokat, valamint a 

járási hivatalokat is magukba foglaló - fővárosi és megyei kormányhivatalokat. 

 

A szakpolitikai feladatot ellátó miniszter – a kormányrendeletben és más jogszabályokban, 

valamint a Kormány határozataiban meghatározott – általános feladat- és feladatkörében 

a) javaslatot készít a Kormány általános politikájára, 

b) előkészíti a stratégiai dokumentumokat és az ezek végrehajtására vonatkozó progra-

mokat, koordinálja azok megvalósítását, előkészíti a törvények és a kormányrendele-

tek tervezeteit, valamint a Kormány, a miniszterelnök és a köztársasági elnök határo-

zatait, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri ren-

deletet ad ki, különleges jogrend időszakára vonatkozó jogszabály-tervezeteket dolgoz 

ki, 

c) intézményirányítást és -felügyeletet gyakorol, 



d) kezdeményezi és előkészíti a feladatkörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, megköti 

a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat, 

e) az Európai Unió intézményeinél, a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben 

felhatalmazás alapján e rendeletben meghatározottak szerint képviseli a Kormányt, 

f) g) gondoskodik az európai integrációból eredő feladatok végrehajtásáról, 

g) közreműködik az európai uniós források felhasználásában, 

h) jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogot vagy vagyonkezelői jogot gyako-

rol gazdasági társaság  

i) felett, illetve alapítói jogot gyakorol alapítvány felett, 

j) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és 

hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetésé-

ről és fejlesztéséről. 

 

A szakpolitikai feladatot ellátó miniszter – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – irányít-

ja, illetve felügyeli a kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott központi állam-

igazgatási szerveket. A szakpolitikai feladatot ellátó miniszter a feladat- és hatásköre gyakor-

lása során együttműködik a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel. 

 

Az új kormányzati struktúrában a belügyminiszter feladat- és hatásköre kiterjed többek kö-

zött a katasztrófák elleni védekezésre, a területrendezésre, a településüzemeltetésre, a vízgaz-

dálkodásra, a vízügyi igazgatási szervek irányítására és a vízvédelemre.  

 

A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozik az agrárpolitika, élelmiszeripar, 

erdőgazdálkodás, a földügy, az ingatlan-nyilvántartás, környezetvédelem, természetvédelem 

és a térképészet. 

 

A nemzetgazdasági miniszter felel az építésgazdaságért, iparügyekért, lakásgazdálkodásért 

és lakáspolitikáért, illetve a területfejlesztés stratégiai tervezéséért.  

 

A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe tartoznak a bányászati ügyek, az 

elektronikus hírközlés, az energiapolitika, informatika, közlekedés és a területfejlesztés 
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