A Külügyminisztérium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4)–(8) bekezdése alapján a Külügyminisztérium alapító
okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint adom ki.

1.

A költségvetési szerv megnevezése:
Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)
Rövidített neve: KÜM
Idegen nyelv neve:
Ministry of Foreign Affairs of Hungary (angol nyelven)
Ministère des Affaires Étrangères de Hongrie (francia nyelven)
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten von Ungarn (német nyelven)

2.

A költségvetési szerv székhelye:
1027 Budapest, Bem rakpart 47.

3.

A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:
Országgyűlés
Megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján:
1918. december 13.

4.

A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályok megnevezése:
Az önálló magyar külügyi igazgatásról szóló 1918. évi V. néptörvény.

5.

A költségvetési szerv irányító szerve és székhelye:
A külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkaszerveként a Kormány (1055 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1–3.) irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv. Szervezeti és Működési
Szabályzatát a miniszter – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter
jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.

6.

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

7.

A költségvetési szerv illetékessége:
Országos.

8.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

9.

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Minisztérium, mint a Kormány
– külpolitikáért,
– európai integrációs ügyekért,
– a Magyar Külügyi Intézet irányításáért
felelős 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 vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet határozza meg.

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
842110 Külügyek központi igazgatása és szabályozása
842121 Külügyi általános diplomáciai tevékenység
842122 Külügyi szakdiplomáciai tevékenység
842131 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása
842141 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
842142 Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség
842143 Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben
842145 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
842170 Állami protokoll
842194 Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenőrzés
Államháztartási szakágazati besorolás:
841103 Minisztériumok tevékenysége
11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
– állami vezetők: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján;
– a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők, kormányzati
ügykezelők: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján;
– fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján;
– munkavállalók: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján;
– megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
alapján.
12. Záró rendelkezések
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a
2010. november 17-én aláírt, VIII/KIM/2100/10/2010. számú egységes szerkezetű Alapító Okirat.
Budapest, 2012. október 8.
Iktatószám: VIII/365/19/2012.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

