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Iktatószám: 17335-1/2006.

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény (a
továbbiakban: minisztériumok felsorolásáról szóló törvény), továbbá az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a 

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

(a továbbiakban: NKÖM) elnevezésű, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező
központi költségvetési szervet megszüntetem. A megszüntetés indoka: a NKÖM által
ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető (Áht. 90. §
(1) bekezdés c) pont). 

I. Adatok

1. A költségvetési szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

2. Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 10-22.

3. Jogutód: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II. A NKÖM alapfeladatainak (alaptevékenységeinek) jövőbeni ellátása

A NKÖM valamennyi alapfeladata az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz (a
továbbiakban: OKM) kerül át.

III. Jogutódlás

A NKÖM jogutódja az OKM. Az NKÖM által kötött szerződésekben megszűnésének
napjától a NKÖM helyébe valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az OKM lép.
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IV. A NKÖM vagyona

A NKÖM alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévő vagyon
vagyonkezelői joga a megszűnés napjától az OKM-ra száll át. 

V. A NKÖM által foglalkoztatott munkatársak

A NKÖM-nél foglalkoztatott köztisztviselők OKM-nél történő továbbfoglalkoztatására a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek a munkáltató személyében
bekövetkező változásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, figyelembe véve a
minisztériumok felsorolásáról szóló törvény 3. § (5) bekezdésében foglaltakat.

VI. Záró rendelkezés

A jelen megszüntető okirat a miniszteri aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2006. augusztus 07.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
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