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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
180/2008. (VII. 8.) Korm.

rendelete

az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet mó do sí tá sá ról

A Kor mány az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl szó ló
1998. évi XXVIII. tör vény 49. §-a (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány
35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az ál lat vé del mi bír ság ról szó ló 244/1998. (XII. 31.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 3. §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[3. § (1) A bír sá got fel adat kör ében]
„b) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal il le té kes

te rü le ti szer ve, va la mint”
[szab ja ki.]

2. §

Az R. 4. §-a a kö vet ke zõ u) pont tal egé szül ki, egy ide jû -
leg a je len le gi u) pont meg je lö lé se v) pont ra vál to zik:

[4. § Ál lat vé del mi bír ság ki szab ha tó az zal szem ben,
aki]

„u) macs ka (Fe lis sil vest ris), il let ve ku tya (Ca nis lu pus
fa mi li a ris) prém jét, va la mint az ilyen pré met tar tal ma zó
ter mé ket for ga lom ba hoz za, ér té ke sí tés cél já ból tart ja,
 értékesítésre fel ajánl ja vagy ter jesz ti, vagy azt az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség te rü le té re be hoz za, il let ve on nan ki -
viszi, ki vé ve, ha az va la mely kö zös sé gi jogi ak tus alap ján
ok ta tá si vagy pre pa rá lá si cél ból en ge dé lye zett;”

3. §

Az R. a kö vet ke zõ 7. §-sal egé szül ki:
„7. § Ez a ren de let a macs ka- és ku tya prém, va la mint az

ilyen pré met tar tal ma zó ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá -
nak, a Kö zös ség be tör té nõ be ho za ta lá nak, il let ve on nan
tör té nõ ki vi te lé nek ti lal má ról szó ló 2007. de cem ber 11-i,
1523/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

4. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 45. na pon lép
 hatályba, és az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után
 indult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) Ez a ren de let a macs ka- és ku tya prém, va la mint az
ilyen pré met tar tal ma zó ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá -
nak, a Kö zös ség be tör té nõ be ho za ta lá nak, il let ve on nan
tör té nõ ki vi te lé nek ti lal má ról szó ló 2007. de cem ber 11-i,
1523/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
181/2008. (VII. 8.) Korm.

rendelete

az elemek és az akkumulátorok hulladékainak
visszavételérõl

A Kor mány a hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló 2000. évi
XLIII. tör vény 59. § (1) be kez dés b), e) és g) pont já ban,
va la mint a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 1995. évi LIII. tör vény 110. § (7) be kez dés d) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. §
(1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed 
a) az ele mek re és az ak ku mu lá to rok ra,
b) a be lõ lük szár ma zó hul la dé kok ra, to váb bá
c) ezen hul la dé kok kal kap cso la tos vissza vé te li és

 begyûjtési te vé keny sé gek re.

(2) Nem ter jed ki e ren de let ha tá lya a ki fe je zet ten hon -
vé del mi, va la mint a nem zet biz ton sá gi és ûr ku ta tá si cél ra
hasz nált ké szü lé kek ben, fel sze re lé sek ben al kal ma zott ele -
mek re és ak ku mu lá to rok ra.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) elem, il let ve ak ku mu lá tor: elekt ro mos áram for rás,

mely ké mi ai ener gi át köz vet le nül elekt ro mos ener gi á vá
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ala kít át, és egy vagy több el sõd le ges (nem új ra tölt he tõ),
il let ve má sod la gos (új ra tölt he tõ) rész egy ség bõl (cel lá ból)
áll;

b) elem-, il let ve ak ku mu lá tor cso mag: össze kap csolt,
 illetve kül sõ bo rí tás sal el lá tott, a fo gyasz tó ál tal szét nem
bont ha tó, vagy fel nem nyit ha tó, oszt ha tat lan egy sé get
 alkotó ele mek, il let ve ak ku mu lá to rok cso port ja;

c) hor doz ha tó elem, il let ve ak ku mu lá tor: zárt bur ko lat -
tal el lá tott, kéz ben szál lít ha tó elem, il let ve ak ku mu lá tor,
ki vé ve az ipar i ele met, il let ve ak ku mu lá tort, va la mint
a gép jár mû ele met, il let ve ak ku mu lá tort;

d) gomb elem: kü lön le ges cé lok ra, így kü lö nö sen hal ló -
ké szü lé kek ben, kar órák ban, kis mé re tû, hor doz ha tó be ren -
de zé sek ben, va la mint tar ta lék áram for rás ként fel hasz nált,
kis mé re tû és ke rek ala kú hor doz ha tó elem, il let ve ak ku mu -
lá tor, amely nek át mé rõ je na gyobb, mint vas tag sá ga;

e) gép jár mû elem, il let ve ak ku mu lá tor: a gép jár mû
 indításához, vi lá gí tá sá hoz, gyúj tá sá hoz hasz nált elem,
 illetve ak ku mu lá tor;

f) ipar i elem, il let ve ak ku mu lá tor: ki zá ró lag ipar i vagy
szak irá nyú cél ra, va la mint elekt ro mos meg haj tá sú gép jár -
mû ben hasz nált elem, il let ve ak ku mu lá tor;

g) elekt ro mos be ren de zés: az elekt ro mos és elektro -
nikai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl szó ló
kü lön jog sza bály ha tá lya alá tar to zó, tel je sen vagy rész ben 
elem rõl, il let ve ak ku mu lá tor ról mû köd tet he tõ elekt ro mos
be ren de zés;

h) ve ze ték nél kü li elekt ro mos kézi szer szám: elem rõl, il -
let ve ak ku mu lá tor ról mû kö dõ, kar ban tar tá si, épí té si,
 illetve ker té sze ti te vé keny ség re szol gá ló, az elekt ro mos és
elekt ro ni kai hul la dé kok vissza vé te lé rõl szó ló kü lön jog -
sza bály sze rin ti, kézi elekt ro mos és elekt ro ni kai beren -
dezés;

i) gyár tó: a hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló 2000. évi
XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hgt.) 3. § e) pont ja sze rin -
ti gyár tó, aki az ér té ke sí té si mód szer tõl füg get le nül – be le -
ért ve a tá vol le võk kö zött kö tött szer zõ dést is – ele met,
 illetve ak ku mu lá tort, akár gép jár mû vagy elekt ro mos be -
ren de zés al ko tó ré sze ként vagy tar to zé ka ként elõ ször hoz
üz let sze rû en for ga lom ba;

j) for ga lom ba ho za tal: har ma dik sze mély ré szé re – el -
len ér ték ki kö té sé tõl füg get le nül – elem, il let ve ak ku mu lá -
tor kí ná la ta vagy ren del ke zés re bo csá tá sa, ide ért ve az
 importot is;

k) ke res ke dõ: a fo gyasz tó nak ele met, il let ve ak ku mu lá -
tort ér té ke sí tõ for gal ma zó;

l) fo gyasz tó: aki ele met, il let ve ak ku mu lá tort sa ját cél ra 
tör té nõ fel hasz ná lás ra vesz, kap vagy hasz nál;

m) be gyûj té si arány: a tárgy év ben hul la dék ként be -
gyûj tött hor doz ha tó elem, il let ve ak ku mu lá tor, és a tárgy -
év ben, va la mint a tárgy évet meg elõ zõ két év ben for ga lom -
ba ho zott hor doz ha tó elem, il let ve ak ku mu lá tor át la gos
 tömegének há nya do sa;

n) im port: a nem kö zös sé gi hely ze tû, e ren de let ha tá lya
alá tar to zó ter mék nek a vám jog sza bá lyok sze rin ti – a
 Közösség vám te rü le tén kí vül rõl tör té nõ – be ho za ta la.

A gyártó visszavételi, begyûjtési és hulladékkezelési
kötelezettsége

3. §

(1) A gyár tó a hul la dék ká vált ele met és ak ku mu lá tort
vissza ve szi (vissza vé te li kö te le zett ség).

(2) A gyár tó a hor doz ha tó elem, il let ve ak ku mu lá tor be -
gyûj té sé rõl leg alább az 1. mel lék let sze rin ti mér ték ben
gon dos ko dik (be gyûj té si kö te le zett ség).

(3) A gyár tó a vissza vé te li kö te le zett sé ge alap ján a
 kereskedõtõl a 9. § (1) be kez dés sze rint össze gyûj tött,
 illetve a hul la dék bir to ko sa ál tal ré szé re át adott hul la dé kot
át ve szi.

(4) A gyár tó a vissza vé te lért el len szol gál ta tást nem kö -
ve tel het, azon ban a vissza vé tel ösz tön zé se ér de ké ben dí jat
fi zet het.

(5) A gyár tó – a nép sû rû sé get is fi gye lem be véve – a
 fogyasztó kö ze lé ben lévõ, meg kö ze lít he tõ be gyûj tõ he lyek 
ren del ke zés re ál lá sá ról gon dos ko dik.

(6) A gyár tó a vissza vett és be gyûj tött hul la dék ká vált
hor doz ha tó elem, il let ve ak ku mu lá tor ke ze lé sé rõl az ele -
mek és ak ku mu lá to rok, il let ve hul la dé ka ik ke ze lé sé rõl
szó ló kü lön jog sza bály sze rint gon dos ko dik (ke ze lé si
 kötelezettség).

A gyártó tájékoztatási kötelezettsége

4. §

(1) A gyár tó az elem, il let ve ak ku mu lá tor ér té ke sí té se -
kor leg alább a (2) be kez dés sze rin ti tud ni va lók fo gyasz tó
szá má ra való hoz zá fér he tõ sé gé rõl, el ér he tõ sé gé rõl gon -
dos ko dik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fo gyasz tói tá jé koz ta tó
 kiterjed:

a) az elem ben, il let ve ak ku mu lá tor ban fel hasz nált
anya gok kör nye zet re és em ber i egész ség re gya ko rolt
 lehetséges ha tá sa i ra,

b) a hul la dék ká vált elem, il let ve ak ku mu lá tor te le pü lé -
si hul la dék kal együtt tör té nõ ár tal mat la ní tá sá nak ká ros
 hatásaira,

c) az el kü lö ní tett be gyûj tés ben való rész vé tel nek
 köszönhetõ hul la dék ke ze lé si elõ nyök re,

d) a ren del ke zés re álló vissza vé te li, be gyûj té si és új ra -
fel dol go zá si rend sze rek re,

e) a ke res ke dõ in gye nes át vé te li kö te le zett sé gé re,
f) a fo gyasz tó vissza vé te li és be gyûj té si rend szer igény -

be vé te lé vel az új ra fel dol go zás hoz való hoz zá já ru lá sá ra, és
g) az ele mek és ak ku mu lá to rok, il let ve hul la dé ka ik

 kezelésérõl szó ló kü lön jog sza bály cím ké zé si sza bá lyai
sze rint fel tün te tett ábra és vegy jel je len té sé re.
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(3) A gyár tó a (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tó el ér he tõ -
sé gét a ke res ke dõ ren del ke zé sé re bo csát ja.

(4) A gyár tó az ele mek, il let ve ak ku mu lá to rok vissza vé -
te lé rõl, be gyûj té sé rõl és ke ze lé sé rõl a fo gyasz tói vissza -
vitel ösz tön zé se ér de ké ben, a (2) be kez dés elõ írá sa i ra
 figyelemmel, éven te leg alább két al ka lom mal or szá go san,
– így kü lö nö sen or szá gos na pi lap ban, or szá go san su gár -
zott te le ví zi ó ban vagy rá di ó ban – ál ta lá nos tá jé koz ta tó hir -
de tést tesz köz zé.

(5) A gyár tó a (4) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek
más gyár tó val együtt mû köd ve, il let ve szak mai szö vet ség
vagy ko or di ná ló szer ve zet út ján is ele get te het.

(6) A gyár tó vi se li a vissza vé te li, be gyûj té si, ke ze lé si és
tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge kap csán fel me rült költ sé ge ket.

A gyártó visszavételi, begyûjtési és kezelési
kötelezettségének átruházása

5. §

(1) A gyár tó a vissza vé te li, be gyûj té si és ke ze lé si kö te -
le zett sé ge tel je sí té sét az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek kel:

a) a 6. § sze rin ti át ve võ re meg ál la po dás alap ján rész -
ben vagy együt te sen, vagy

b) a Hgt. 11. §-ban meg ha tá ro zott ke ze lést ko or di ná ló
szer ve zet re (a to váb bi ak ban: ko or di ná ló szer ve zet) együt -
te sen
át ru ház hat ja.

(2) Az át ve võ re, va la mint a ko or di ná ló szer ve zet re az
át ru há zott kö te le zett ség te kin te té ben – a biz to sí ték adá si
kö te le zett ség ki vé te lé vel – a gyár tó ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni.

6. §

(1) Át ve võ le het – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
bár ki, aki ren del ke zik az át ru há zott te vé keny ség vég zé sé -
hez szük sé ges ér vé nyes ha tó sá gi en ge déllyel.

(2) Nem le het át ve võ, aki gaz da sá gi te vé keny sé gé vel
vagy gaz da sá gi te vé keny sé ge kö ré ben a kör nye zet vé del -
mé re vo nat ko zó jog sza bály elõ írá sa i nak meg sér té sé vel
kap cso lat ban há rom év nél nem ré geb ben meg ho zott jog -
erõs ha tó sá gi ha tá ro zat ban vagy bí ró sá gi íté let ben meg -
állapított jog sza bály sér tést kö ve tett el.

7. §

(1) A gyár tó és az át ve võ kö zött kö tött meg ál la po dás nak 
tar tal maz nia kell az át vál lalt kö te le zett sé gek meg je lö lé sét, 
a kö te le zett ség tel je sí té sé nek mód ját, az ez zel érin tett hul -

la dék tí pu sát és mennyi sé gét, va la mint az át ve võ nek az
 átruházott kö te le zett ség el lá tá sá hoz kap cso ló dó te vé keny -
sé gé nek le írá sát.

(2) A gyár tó nak a meg kö tött meg ál la po dást jó vá ha gyás
cél já ból be kell nyúj ta nia az Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb -
biakban: Fõ fel ügye lõ ség) ré szé re.

(3) A gyár tó kö te les a meg ál la po dás mó do sí tá sát és
meg szû né sét azok be kö vet kez té nek idõ pont já tól szá mí tott 
ti zen öt na pon be lül be je len te ni a Fõ fel ügye lõ ség nek.

(4) A Fõ fel ügye lõ ség a meg ál la po dást, il let ve an nak
mó do sí tá sát a be nyúj tá sát kö ve tõ har minc na pon be lül jó -
vá hagy ja, amennyi ben an nak tar tal ma meg fe lel az (1) be -
kez dés ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

A nyilvántartásba vétel

8. §

(1) A gyár tó, va la mint a ko or di ná ló szer ve zet az át ru há -
zott vissza vé te li kö te le zett ség tel je sí té sé nek el len õr zé sé -
vel össze füg gõ nyil ván tar tás ba vé te le cél já ból – a (4) be -
kez dés sze rin ti tar ta lom mal – nyil ván tar tás ba vé tel irán ti
ké rel met nyújt be a Fõ fel ügye lõ ség hez.

(2) A Fõ fel ügye lõ ség a gyár tót, va la mint a ko or di ná ló
szer ve ze tet a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem alap ján nyil -
ván tar tás ba ve szi.

(3) A Fõ fel ügye lõ ség a gyár tót ha tá ro zat lan idõ tar tam -
ra, a ko or di ná ló szer ve ze tet 5 évre ve szi nyil ván tar tás ba.
A nyil ván tar tás ba vé tel to váb bi 5 év idõ tar tam ra több al ka -
lom mal is meg hosszab bít ha tó, amennyi ben a ko or di ná ló
szer ve zet meg fe lel az e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek.

(4) A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem az aláb bi ada -
to kat tar tal maz za:

a) a gyár tó, il let ve a ko or di ná ló szer ve zet ne vét, szék -
he lyét, adó szá mát, cég jegy zék szá mát;

b) a kö te le zett ség tel je sí té sé nek mód ját;
c) a cég kép vi se le té re vagy jegy zé sé re jo go sult sze -

mély ere de ti alá írá si cím pél dá nyát vagy an nak köz jegy zõ
ál tal hi te le sí tett má so la tát;

d) a te vé keny ség gel össze füg gõ, kü lön jog sza bá lyok -
ban elõ írt en ge dély, ha tó sá gi iga zo lás szá mát és a ki bo csá -
tó ha tó ság meg ne ve zé sét;

e) gyár tó ese té ben a 10. § sze rin ti va gyo ni biz to sí ték ról
szó ló iga zo lást vagy ko or di ná ló szer ve zet hez tör tént csat -
la ko zás ról szó ló iga zo ló ok ira tot;

f) a ko or di ná ló szer ve zet ese té ben az üz let sza bály zat
ter ve ze tét, ide ért ve az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket is,
va la mint a vele szer zõ dés ben álló gyár tók és for gal ma zók
lis tá ját;

g) a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól szó ló tör vény
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 hatálya alá tar to zó kö te le zett ese té ben a hasz no sí tást ko or -
di ná ló szer ve zet GLN (Glo bal Lo ca ti on Num ber – Glo bá -
lis Hely Szer ve zet Azo no sí tó Szám) szá mát, a ter ve zett tel -
je sí tés idõ ará nyos (ne gyed éven kén ti) be mu ta tá sát, to váb -
bá a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet ese té ben a ter mék -
díj fi ze té si kö te le zett ség alól men tes ség ben ré sze sü lõ
 kötelezettek fel so ro lá sát (név, szék hely, adó szám, GLN
szám).

(5) Az a non pro fit gaz da sá gi tár sa ság ként be jegy zett
ko or di ná ló szer ve zet ve he tõ nyil ván tar tás ba, amely nek
szol gál ta tá sa it bár ki igény be ve he ti az alap sza bály ban
vagy ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té -
se ese tén, to váb bá az alap te vé keny ség hez szük sé ges mér -
té kû – leg alább húsz mil lió fo rint – alap tõ ké vel ren del ke -
zik, és gaz da sá gi te vé keny sé gé vel vagy gaz da sá gi te vé -
keny sé ge kö ré ben a kör nye zet vé del mé re vo nat ko zó jog -
sza bály elõ írá sa i nak meg sér té sé vel kap cso lat ban há rom
év nél nem ré geb ben meg ho zott jog erõs bí ró sá gi íté let ben
meg ál la pí tott jog sza bály sér tést nem kö ve tett el.

(6) A Fõ fel ügye lõ ség a nyil ván tar tás ba vé telt meg elõ -
zõ en a cég nyil ván tar tás ban, il let ve egyé ni vál lal ko zó ese -
té ben a jegy zõ nél ve ze tett nyil ván tar tás ban a ké rel me zõ
jog sze rû mû kö dé sét le el len õr zi.

(7) A Fõ fel ügye lõ ség el uta sít ja a gyár tó, il let ve a ko or -
di ná ló szer ve zet nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel mét, ha
az nem fe le l meg a (4)–(5) be kez dé sek ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek nek.

(8) A nyil ván tar tás ba vett ada tok ban be kö vet ke zett vál -
to zá so kat a gyár tó, il let ve a ko or di ná ló szer ve zet kö te les a
vál to zás be kö vet kez té tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül a
Fõ fel ügye lõ ség nek be je len te ni.

(9) A Fõ fel ügye lõ ség tör li a nyil ván tar tás ból a gyár tót,
il let ve a ko or di ná ló szer ve ze tet, ha a nyil ván tar tás ba vé tel -
nek e jog sza bály ban fog lalt fel té te lei már nem áll nak fent.

(10) A ko or di ná ló szer ve zet e ren de let sze rin ti te vé -
keny sé gét a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en kezd he ti meg.

A kereskedõ kötelezettségei

9. §

(1) Az ele met, il let ve ak ku mu lá tort for gal ma zó keres -
kedõ – a gyár tó val kö tött meg ál la po dás ese tén – kö te les a
fo gyasz tó tól a hul la dék ká vált hor doz ha tó-, gép jár mû és
ipar i ele met, il let ve ak ku mu lá tort át ven ni és gyûj tõ edény -
ben gyûj te ni.

(2) A ke res ke dõ át vé te li kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé ért 
a fo gyasz tó tól dí jat nem kö ve tel het, azon ban a fo gyasz tó
ösz tön zé se ér de ké ben dí jat fi zet het, to váb bá nem köt he ti a
hul la dék ká vált elem, il let ve ak ku mu lá tor át vé te lét új ter -
mék vá sár lá sá hoz.

(3) A ke res ke dõ a köz te és a gyár tó kö zött lét re jött ér té -
ke sí té si szer zõ dés ben (a to váb bi ak ban: ér té ke sí té si szer zõ -
dés) meg ha tá ro zott elem, il let ve ak ku mu lá tor mennyi sé get 
a gyár tó nak vagy an nak meg bí zott já nak kö te les át ad ni.

(4) A ke res ke dõ és a gyár tó az ér té ke sí té si szer zõ dés ben 
kö te les meg ál la pod ni, és a gyár tó gon dos kod ni a ke res ke -
dõ nél vissza gyûj tés re ke rü lõ elem, il let ve ak ku mu lá tor
 tárolásának, így kü lö nö sen a gyûj tõ kon té ne rek el he lye zé -
sé nek, va la mint el szál lí tá sá nak meg szer ve zé sé rõl.

(5) A ke res ke dõ a 4. § (2) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta -
tás el ér he tõ sé gét az elem, il let ve ak ku mu lá tor ér té ke sí té se -
kor a fo gyasz tó ren del ke zé sé re bo csát ja.

Biztosítékadási kötelezettség

10. §

(1) A gyár tó – a (7) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
 köteles a hor doz ha tó ele mek és ak ku mu lá to rok visszavé -
teli, be gyûj té si és hul la dék ke ze lé si kö te le zett sé ge el lá tá sá -
nak biz to sí tá sá ra va gyo ni biz to sí ték kal ren del kez ni.

(2) A va gyo ni biz to sí ték mér té ke a tárgy évet meg elõ zõ
év ben for ga lom ba ho zott elem és ak ku mu lá tor kg-ban
 kifejezett mennyi sé gé nek és az egy ség nyi tö meg re ve tí tett
biz to sí ték összeg nek a szor za ta. Az egy ség nyi tö meg re
 vetített biz to sí ték összeg ér té ke 1000 Ft/kg.

(3) A gyár tó, ha a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 31.
nap ján a ren de let ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé get foly tat, 
a tárgy év feb ru ár 20. nap já ig kö te les a tárgy év re vonat -
kozó va gyo ni biz to sí té kot lét re hoz ni.

(4) Az a gyár tó, aki te vé keny sé gét a tárgy év ben kez di
meg, a tárgy év re ter ve zett ter mék for ga lom mennyi sé gé vel
ará nyo san kö te les a va gyo ni biz to sí ték kal ren del kez ni.

(5) A biz to sí ték for má ja az (1) be kez dés ben fog lal tak
cél já ra

a) hi tel in té zet vagy biz to sí tó ál tal vál lalt ga ran cia, il let -
ve ez zel egyen ér té kû ban ká ri kö te le zett ség vál la lás,

b) biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ
ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vény,

c)  hi tel in té zet nél biz to sí ték cél já ból el he lye zett, el kü -
lö ní tet ten ke zelt és zá rolt pénz összeg, vagy

d)  biz to sí tá si szer zõ dés
le het.

(6) A tárgy évi biz to sí té kot a gyár tó a Fõ fel ügye lõ ség
 jóváhagyásával szün tet he ti meg, a tárgy évi vissza vé te li,
be gyûj té si és hul la dék ke ze lé si kö te le zett sé ge tel je sí té sé -
nek ará nyá ban.

(7) Nem kell biz to sí té kot ké pez nie a gyár tó nak a kör -
nye zet vé del mi ter mék díj ról szó ló kü lön jog sza bály ha tá -
lya alá tar to zó ter mé kek ese tén, il let ve ha vissza vé te li,
 begyûjtési és hul la dék ke ze lé si kö te le zett sé gét ko or di ná ló
szer ve zet hez tör tént csat la ko zás for má já ban tel je sí ti.
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Adatszolgáltatási kötelezettség

11. §

(1) A gyár tó a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 20. nap já ig
a Fõ fel ügye lõ ség szá má ra ada tot szol gál tat:

a) az ál ta la a tárgy év ben, va la mint a tárgy évet meg -
elõzõ két év ben for ga lom ba ho zott elem, il let ve ak ku mu lá -
tor tö me gé rõl,

b) az ál ta la a tárgy év ben vissza vett elem, il let ve ak ku -
mu lá tor és a be gyûj tött elem, il let ve ak ku mu lá tor hul la dék
mennyi sé gé rõl,

c) a tárgy év ben ke zelt hul la dék mennyi sé gé rõl hasz no -
sít ón ként (hul la dék hasz no sí tást vég zõ hul la dék ke ze lõ)
meg bont va, fel tün tet ve az új ra fel dol go zás ha té kony sá gi
mu ta tó ját, to váb bá a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén és
azon kí vül ke zelt hul la dék tö me gét,

d) a tárgy évi vissza vé te li, be gyûj té si és ke ze lé si kö te le -
zett sé ge el lá tá sá nak mód já ról.

(2) A gyár tó, amennyi ben biz to sí ték kép zés re kö te les,
a tárgy év feb ru ár 20. nap já ig a vissza vé te li, be gyûj té si és
ke ze lé si kö te le zett sé ge el lá tá sá nak biz to sí tá sá ra kép zett
tárgy évi biz to sí ték össze gé rõl és tí pu sá ról ada tot szol gál tat 
a Fõ fel ügye lõ ség ré szé re.

(3) Az át ve võ az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a
 Fõfelügyelõség szá má ra ada tot szol gál tat:

a) tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 20-áig a tárgy év ben az
ál ta la kö tött meg ál la po dá sok alap ján vissza vett hul la dék
tö me gé rõl,

b) tárgy év feb ru ár 20. nap já ig ar ról, hogy mely gyár -
tók kal, mi lyen mennyi ség re kö tött meg ál la po dást vissza -
vé tel re, be gyûj tés re és ke ze lés re.

(4) Az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get a 2008. ja nu ár
1-jén ha tá lyos nyolc je gyû KN kód al kal ma zá sá val, a
2. mel lék let sze rin ti adat lap fel hasz ná lá sá val kell teljesí -
teni.

(5) Az adat szol gál ta tás so rán kö zölt ada tok tel jes kö rû -
sé gé ért, az adat szol gál ta tás ra kö te le zett re vo nat ko zó
szám vi te li sza bá lyok kal, sta tisz ti kai rend szer rel, va la mint
egyéb nyil ván tar tá si rend sze re i vel, mé ré si, meg fi gye lé si
ada ta i val való egye zé sért az adat szol gál ta tás ra kö te le zett
fe le l.

12. §

(1) Az adat szol gál ta tás nyom tat vá nyon vagy elekt ro ni -
kus úton, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti
mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott elekt ro ni kus
 okirat út ján tel je sít he tõ.

(2) Az e ren de let ben fog lal tak nak nem meg fe le lõ ada tot
szol gál ta tó kö te le zet tet a Fõ fel ügye lõ ség az adat szol gál ta -
tás leg fel jebb har minc na pon be lü li he lyes bí té sé re szó lít -
ja fel.

(3) A Fõ fel ügye lõ ség min den év szep tem ber 1-jé ig
 köteles az e ren de let alap ján tel je sí tett adat szol gál ta tá sok
ada ta it fel dol goz ni. Az adat szol gál ta tás ból szár ma zó, fel -
dol go zott ada tok nyil vá no sak és az in ter ne ten ke resz tül
 térítésmentesen hoz zá fér he tõ ek.

Tájékoztatás és jelentés az Európai Bizottság felé

13. §

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/66/EK irány el -
ve (2006. szep tem ber 6.) az ele mek rõl és ak ku mu lá to rok -
ról, va la mint a hul la dék ele mek rõl és -ak ku mu lá to rok ról,
to váb bá a 91/157/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl 10. cikk (3) be kez dé sé ben, 12. cikk (1) és (5) be kez dé -
sé ben, 22. cik ké ben, va la mint a 26. cikk (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si és je len tés té te li kö te le zett ség
vég re haj tá sá ról a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.

Jogkövetkezmények

14. §

(1) Az elem, il let ve ak ku mu lá tor

a) hul la dé ká nak vissza vé te lé re, be gyûj té sé re, ke ze lé -
sé re vo nat ko zó, va la mint a nyil ván tar tá si és adat szol gál ta -
tá si elõ írá so kat a kör nye zet vé del mi ha tó ság,

b) for ga lom ba ho za ta lá ra, cím ké zé sé re, a vissza vé tel -
lel, be gyûj tés sel, ke ze lés sel össze füg gõ tá jé koz ta tá sá ra
vo nat ko zó elõ írá so kat a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó -
ság, to váb bá

c) im por tá lá sa ese tén a ve szé lyes anyag össze té tel re
vo nat ko zó elõ írá so kat a vám ha tó ság

el len õr zi, és meg sér té sük ese tén a kü lön jog sza bály sze rin -
ti jog kö vet kez ményt al kal maz za.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság, ha a gyár tó a vissza vé te li, be gyûj -
té si és ke ze lé si kö te le zett sé gét nem vagy nem jog sza bály -
sze rû en tel je sí ti, a kö te le zett ség el lá tá sá ról a gyár tó va gyo -
ni biz to sí té ká nak ter hé re vagy a ko or di ná ló szer ve zet költ -
sé gé re, az arra fel jo go sí tott hul la dék ke ze lõ út ján gon dos -
ko dik.

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel –
2008. szep tem ber 26-án lép ha tály ba.
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(2) E ren de let 9. §-ának (4) be kez dé se 2009. jú li us
1-jén, 17. §-ának (4) be kez dé se és 3. mel lék le te 2009.
 január 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az ele mek és ak ku mu lá to rok hul la dé ka i nak vissza -
vé te lé rõl szó ló 109/2005. (VI. 23.) Korm. ren de let 2008.
szep tem ber 26-án ha tá lyát vesz ti. E be kez dés, va la mint
e ren de let 17-ának (1)–(3) be kez dé se, 18. §-a 2008. szep -
tem ber 27-én, 17. §-ának (4) be kez dé se, 3. mel lék le te
2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let 9. § (1) be kez dé sé ben „– a gyár tó val
 kötött meg ál la po dás ese tén –” szö veg rész 2009. jú li us
1-jén ha tá lyát vesz ti. Ez a be kez dés 2009. jú li us 2-án ha tá -
lyát vesz ti.

(5) E ren de let 8. §-ának (5) be kez dé sé ben a „leg alább
húsz mil lió fo rint” szö veg rész he lyé be 2010. ja nu ár 1-jén
a „leg alább har minc mil lió fo rint” szö veg rész lép. Ez a be -
kez dés 2010. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(6) Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se so rán
a 2. mel lék let 1., 5. és 6. táb lá za ta sze rin ti ada to kat elsõ
 alkalommal 2010. év ben, a 2. mel lék let 2. táb lá za ta sze rin -
ti ada to kat elsõ al ka lom mal 2011. év ben, a 2. mel lék let
3. és 4. táb lá za ta sze rin ti ada to kat elsõ al ka lom mal
2012. év ben kell be nyúj ta ni. Ez a be kez dés 2012. feb ru ár
21-én ha tá lyát vesz ti.

(7) Az 1. mel lék let ben a be gyûj té si kö te le zett ség mér té -
két meg ha tá ro zó szá mí tá si kép let ben 2009-ben a be gyûj té -
si arányt csak a 2009-ben for ga lom ba ho zott mennyi ség gel 
kell meg szo roz ni, 2010-ben pe dig csak a 2009–2010. év -
ben for ga lom ba ho zott mennyi ség át la gá val. Ez a be kez -
dés 2011. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(8) A 2008. évi be gyûj té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá -
hoz a 2007. év ben for ga lom ba ho zott mennyi sé get kell
 figyelembe ven ni. Ez a be kez dés 2009. ja nu ár 1-jén ha tá -
lyát vesz ti.

(9) Az e jog sza bály sze rin ti te vé keny sé gét tárgy év ben
meg kez dõ gyár tó be gyûj té si kö te le zett sé gé nek meg ál la pí -
tá sá hoz az 1. mel lék let sze rin ti szá mí tá si kép let ben a be -
gyûj té si arányt a te vé keny ség meg kez dé sé nek évé ben for -
ga lom ba ho zott mennyi ség gel kell meg szo roz ni, az ezt
 követõ év ben pe dig csak a te vé keny ség meg kez dé sé nek
évé ben és az azt kö ve tõ év ben for ga lom ba ho zott mennyi -
ség át la gá val.

(10) Az e jog sza bály sze rin ti te vé keny sé gét tárgy év ben
meg kez dõ gyár tó adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge tel je sí -
té se so rán a 2. mel lék let 1., 5. és 6. táb lá za ta sze rin ti ada to -
kat elsõ al ka lom mal a te vé keny ség meg kez dé sét kö ve tõ
év ben, a 2. mel lék let 2. táb lá za ta sze rin ti ada to kat elsõ
 alkalommal a te vé keny ség meg kez dé sét kö ve tõ má so dik
év ben, a 2. mel lék let 3. és 4. táb lá za ta sze rin ti ada to kat
elsõ al ka lom mal a te vé keny ség meg kez dé sét kö ve tõ har -
ma dik év ben nyújt ja be.

(11) E ren de let ha tály ba lé pé se kor nyil ván tar tás ba vett
ko or di ná ló szer ve zet, köz hasz nú tár sa sá gi for má ban 2009. 
jú ni us 30-ig foly tat hat ja te vé keny sé gét. Ez a be kez dés
2009. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

16. §

Ez a ren de let az ele mek rõl és ak ku mu lá to rok ról, va la -
mint a hul la dék ele mek rõl és -ak ku mu lá to rok ról, to váb bá
a 91/157/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló,
2006. szep tem ber 6-i 2006/66/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

17. §

(1) Az elekt ro mos és elekt ro ni kai hul la dé kok vissza vé -
te lé rõl szó ló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let (a to váb -
bi ak ban: R.) 3. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A gyár tó kö te les a ház tar tá si be ren de zés bõl szár -
ma zó hul la dék be gyûj té sé rõl elekt ro mos be ren de zés ka te -
gó ri án ként leg alább e ren de let 2. szá mú mel lék le té nek
A/1. táb lá za tá ban, a nem ház tar tá si be ren de zés bõl szár -
mazó hul la dék be gyûj té sé rõl 2. szá mú mel lék le té nek
A/2. táb lá za tá ban meg ha tá ro zott be gyûj té si arány nak
meg fe le lõ mér ték ben gon dos kod ni (be gyûj té si kö te le zett -
ség).”

(2) Az R. 13. § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé -
szül ki, egy ide jû leg a ko ráb bi e) pont je lö lé se f) pont ra
 változik:

(A gyár tó kö te les a fo gyasz tót ma gyar nyel ven tá jé koz -
tat ni ar ról, hogy)

„e) az ele mek és az ak ku mu lá to rok hul la dé ka i nak
vissza vé te lé rõl szó ló kü lön jog sza bály ha tá lya alá tar to zó
ele met, il let ve ak ku mu lá tort tar tal ma zó elekt ro mos be ren -
de zés – az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro -
ni kai be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá -
ról szó ló 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let 2. §-ának (4) be -
kez dé se sze rin ti ki vé te lé vel – mi lyen tí pu sú ele met, il let ve
ak ku mu lá tort tar tal maz, il let ve az mi lyen mó don tá vo lít -
ha tó el be lõ le biz ton sá go san;”

(3) Az R. 21. §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
„f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/66/EK

irány el ve (2006. szep tem ber 6.) az ele mek rõl és ak ku mu -
lá to rok ról, va la mint a hul la dék ele mek rõl és -ak ku mu lá to -
rok ról, to váb bá a 91/157/EGK irány elv ha tá lyon kí vül
 helyezésérõl 11. cik ke.”

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel -
lék le te lép.

18. §

(1) A hul la dék gaz dál ko dá si bír ság mér té ké rõl, va la mint 
ki sza bá sá nak és meg ál la pí tá sá nak mód já ról szó ló
271/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let 2. §-ának (7) bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A kör nye zet vé del mi ha tó ság ál tal ki sza ban dó bír -
ság, alap bír ság és szor zó szám meg ál la pí tá sa nél kül, az ele -
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mek és ak ku mu lá to rok vissza vé te lé rõl, il let ve ke ze lé sé rõl
szó ló kü lön jog sza bály elõ írá sai nem vagy nem meg fe le lõ
tel je sí té se ese tén:

a) ha a gyár tó, il let ve a ko or di ná ló szer ve zet a tárgy évi
be gyûj ten dõ hul la dék mennyi sé get nem tel je sí ti: a kö te le -
zett ség sze gés mér té ké vel ará nyos összeg, azon ban leg fel -
jebb 500 000 fo rint,

b) ha a gyár tó, il let ve a ko or di ná ló szer ve zet a vissza -
vé te li kö te le zett sé gét nem tel je sí ti: 500 000 fo rint,

c) ha a ke res ke dõ az át vé te li kö te le zett sé gét nem tel je -
sí ti: 100 000 fo rint, mely is mé telt kö te le zett ség sze gés ese -
tén 250 000 fo rin tig ter jed het,

d) ha a gyár tó, il let ve a ko or di ná ló szer ve zet a nyil ván -
tar tás ba vé te li kö te les sé gét nem tel je sí ti: 1 000 000 fo rint,

e) ha a gyár tó az ál ta la for ga lom ba ho zott hor doz ha tó
elem, il let ve ak ku mu lá tor tö me gé rõl va lót lan ada tot szol -
gál tat és ez ál tal be gyûj té si kö te le zett sé gét a va lós nál ki -
sebb mér té kû nek tün te ti fel, a szol gál ta tott adat és a va lós
mennyi ség kö zöt ti el té rés min den kg-ja után 1000 fo rint,

f) ha a gyár tó adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét ké se del -
me sen vagy nem tel je sí ti: 500 000 fo rint, mely is mé telt
 kötelezettségszegés ese tén 1 000 000 fo rin tig ter jed het,

g) ha a gyár tó az elem, il let ve ak ku mu lá tor for gal ma zá -
si elõ írá sa it sze gi meg: 2 000 000 fo rint.”

(2) A hul la dék gaz dál ko dá si bír ság mér té ké rõl, va la mint 
ki sza bá sá nak és meg ál la pí tá sá nak mód já ról szó ló
271/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let 3. §-ának (5) be kez dé -
sé ben a „2. § (4)–(7) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be
a „2. § (4)–(6) be kez dés ben” szö veg rész lép.

(3) A hul la dék gaz dál ko dá si bír ság mér té ké rõl, va la mint 
ki sza bá sá nak és meg ál la pí tá sá nak mód já ról szó ló
271/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ 8. §-sal
egé szül ki:

„8. § Ez a ren de let az ele mek rõl és ak ku mu lá to rok ról,
va la mint a hul la dék ele mek rõl és -ak ku mu lá to rok ról,
 továbbá a 91/157/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl szó ló, 2006. szep tem ber 6-i 2006/66/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 25. cik ké nek való meg fe le lést
szol gál ja.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. mel lék let
a 181/2008. (VII. 8.) Korm. ren de let hez

A be gyûj té si kö te le zett ség mér té ke

Tárgy év
Hor doz ha tó elem, il let ve ak ku mu lá tor

be gyûj té si ará nya (K)

2008 0,18

2009 0,19

2010 0,21

2011 0,23

2012 0,25

2013 0,30

2014 0,35

2015 0,40

2016 0,45

A be gyûj té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá ra a kö vet ke zõ
kép le tet kell al kal maz ni:

B
F F F

K=
+ +

×1 2 3

3

ahol:
B: a tárgy év ben be gyûj ten dõ hul la dék ká vált hor doz ha tó

elem, il let ve ak ku mu lá tor mennyi sé ge, ki lo gramm;
F1: a gyár tó ál tal a tárgy év ben for ga lom ba ho zott hor doz -

ha tó elem, il let ve ak ku mu lá tor mennyi sé ge, ki lo -
gramm;

F2: a gyár tó ál tal a tárgy évet meg elõ zõ év ben for ga lom ba
ho zott hor doz ha tó elem, il let ve ak ku mu lá tor mennyi -
sé ge, ki lo gramm;

F3: a gyár tó ál tal a tárgy évet meg elõ zõ má so dik év ben for -
ga lom ba ho zott hor doz ha tó elem, il let ve ak ku mu lá tor
mennyi sé ge, ki lo gramm;

K: a tárgy év re vo nat ko zó be gyûj té si arány.
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2. mel lék let a 181/2008. (VII. 8.) Korm. ren de let hez

Adat lap az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé hez

1. Gyár tó ada tai
  Rö vi dí tett név: ...........................................................................................................................................................
  Tel jes név: .................................................................................................................................................................
  Or szág jel: ..................................................................................................................................................................
  Szék hely: ...................................................................................................................................................................
  Adó szám: ..................................................................................................................................................................
  KÜJ szám: .................................................................................................................................................................
  GLN szám (ha van): ..................................................................................................................................................

  Kap cso lat tar tó neve: ..................................................................................................................................................
    te le fon szá ma: ....................................................................................................................................................
    e-ma il címe: .......................................................................................................................................................
    fax szá ma: ..........................................................................................................................................................

2. A gyár tó vissza vé te li, be gyûj té si és hul la dék ke ze lé si kö te le zett sé gé nek tel je sí té si módja:

 (1) Ko or di ná ló szer ve ze ten ke resz tül tör té nõ tel je sí tés ese tén
   Ko or di ná ló szer ve zet:

     – neve, szék he lye, adó szá ma: .......................................................................................................................
     – OKTV Fõ fel ügye lõ ség ál tal ki adott nyil ván tar tá si szá ma: .......................................................................
     – KÜJ szá ma: ...............................................................................................................................................

 (2) Át ve võ út ján való tel je sí tés ese tén
   A hul la dék át ve võ(k):

     a) ne ve, szék he lye, adó szá ma: .....................................................................................................................
     b) hul la dék ke ze lé si en ge dély szá ma, a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé se: ........................................................
     c) KÜJ szá ma: ..............................................................................................................................................

3. Biz to sí ték kép zés ada tai [10. § (7) bekezdés alá tar to zók nak nem kell ki töl te ni]
  Biz to sí ték for má ja:

     a) hi tel in té zet vagy biz to sí tó ál tal vál lalt ga ran cia, il let ve ez zel egyen ér té kû ban ká ri kö te le zett ség vál la lás;
     b) biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vény;
     c) hi tel in té zet nél biz to sí ték cél já ból el he lye zett, el kü lö ní tet ten ke zelt és zá rolt pénz összeg;
     d) biz to sí tá si szer zõ dés.

  Pénz in té zet neve, szék he lye: .....................................................................................................................................
  Biz to sí ték össze ge: ....................................................................................................................................................

4. A gyár tó ál tal a tárgy év ben for ga lom ba ho zott mennyi ség [kg]

1. táb lá zat

Hor doz ha tó ele mek
és ak ku mu lá to rok

Ipar i ele mek
és ak ku mu lá to rok

Gép jár mû ele mek
és ak ku mu lá to rok

Sa vas ólom ak ku mu lá tor1

Nagy ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor2

A Ni-Cd ak ku mu lá to ro kat kü lön (zá ró jel ben) meg kell
adni.

Kis ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor3

A Ni-Cd ak ku mu lá to ro kat kü lön (zá ró jel ben) meg kell
adni.

Gomb ak ku mu lá tor
A 0,0005–2% kö zöt ti hi gany tar tal mú a kat kü lön (zá ró jel -
ben) meg kell adni.
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Hor doz ha tó ele mek
és ak ku mu lá to rok

Ipar i ele mek
és ak ku mu lá to rok

Gép jár mû ele mek
és ak ku mu lá to rok

Gomb elem

Egyéb ele mek és ak ku mu lá to rok

Össze sen

1 Savas elekt ro lit kö ze get és fém ól mot tar tal ma zó ak ku mu lá tor.
2 5 Ah-nál na gyobb ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor, amely nek elekt ro lit kö ze ge lúg, fém tar tal ma ál ta lá ban nik kel és kad mi um (ide ért ve a más fémtartal -
múakat is).
3 5 Ah-nál ki sebb ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor, amely nek elekt ro lit kö ze ge lúg, fém tar tal ma ál ta lá ban nik kel és kad mi um (ide ért ve a más fémtartal -
múakat is).

A gyár tó ál tal a tárgy évet meg elõ zõ év ben for ga lom ba ho zott mennyi ség [kg]

2. táb lá zat

Hor doz ha tó ele mek
és ak ku mu lá to rok

Ipar i ele mek
és ak ku mu lá to rok

Gép jár mû ele mek
és ak ku mu lá to rok

Sa vas ólom ak ku mu lá tor

Nagy ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor
A Ni-Cd ak ku mu lá to ro kat kü lön (zá ró jel ben) meg kell
adni.

Kis ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor
A Ni-Cd ak ku mu lá to ro kat kü lön (zá ró jel ben) meg kell
adni.

Gomb ak ku mu lá tor
A 0,0005–2% kö zöt ti hi gany tar tal mú a kat kü lön (zá ró jel -
ben) meg kell adni.

Gomb elem

Egyéb ele mek és ak ku mu lá to rok

Össze sen

A gyár tó ál tal a tárgy évet ket tõ vel meg elõ zõ év ben for ga lom ba ho zott mennyi ség [kg]

3. táb lá zat

Hor doz ha tó ele mek
és ak ku mu lá to rok

Ipar i ele mek
és ak ku mu lá to rok

Gép jár mû ele mek
és ak ku mu lá to rok

Sa vas ólom ak ku mu lá tor

Nagy ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor
A Ni-Cd ak ku mu lá to ro kat kü lön (zá ró jel ben) meg kell
adni.

Kis ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor
A Ni-Cd ak ku mu lá to ro kat kü lön (zá ró jel ben) meg kell
adni.

Gomb ak ku mu lá tor
A 0,0005–2% kö zöt ti hi gany tar tal mú a kat kü lön (zá ró jel -
ben) meg kell adni.

Gomb elem

Egyéb ele mek és ak ku mu lá to rok

Össze sen
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5. A tárgy év re vo nat ko zó be gyûj té si kö te le zett ség 

4. táb lá zat

Az el múlt há rom év ben for ga lom ba ho zott hor doz ha tó ele mek
és ak ku mu lá to rok át la gos éves tö me ge (kg)

Be gyûj té si arány a tárgy év re
Be gyûj té si kö te le zett ség

a tárgy év re (kg)

6. A tárgy év ben be gyûj tött hul la dék elem és ak ku mu lá tor mennyi sé ge [kg] (a gyár tó ál tal, át ve võn ként, va la mint
összesítve)

5. táb lá zat

Hor doz ha tó ele mek
és ak ku mu lá to rok

Ipar i ele mek
és ak ku mu lá to rok

Gép jár mû ele mek
és ak ku mu lá to rok

Sa vas ólom ak ku mu lá tor

Nagy ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor
A Ni-Cd ak ku mu lá to ro kat kü lön (zá ró jel ben) meg kell
adni.

Kis ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor
A Ni-Cd ak ku mu lá to ro kat kü lön (zá ró jel ben) meg kell
adni.

Gomb ak ku mu lá tor
A 0,0005–2% kö zöt ti hi gany tar tal mú a kat kü lön (zá ró jel -
ben) meg kell adni.

Gomb elem

Egyéb ele mek és ak ku mu lá to rok

Össze sen

7. A tárgy év ben anya gá ban hasz no sí tott hul la dék elem és ak ku mu lá tor mennyi sé ge [kg] (hasz no sít ón ként fel tün tet ve
az egyes ha té kony sá gi mutatókat)

6. táb lá zat

Hor doz ha tó ele mek
és ak ku mu lá to rok

Ipar i ele mek
és ak ku mu lá to rok

Gép jár mû ele mek
és ak ku mu lá to rok

Sa vas ólom ak ku mu lá tor

Nagy ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor
A Ni-Cd ak ku mu lá to ro kat kü lön (zá ró jel ben) meg kell
adni.

Kis ka pa ci tá sú lú gos ak ku mu lá tor
A Ni-Cd ak ku mu lá to ro kat kü lön (zá ró jel ben) meg kell
adni.

Gomb ak ku mu lá tor
A 0,0005–2% kö zöt ti hi gany tar tal mú a kat kü lön (zá ró jel -
ben) meg kell adni.

Gomb elem

Egyéb ele mek és ak ku mu lá to rok

Össze sen

*-gal meg kell je löl ni a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül anya gá ban hasz no sí tott mennyi sé ge ket.
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3. mel lék let a 181/2008. (VII. 8.) Korm. ren de let hez

[2. szá mú mel lék let a 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let hez]

A be gyûj té si és a hasz no sí tá si arány mér té ke

A) A be gyûj té si arány mér té ke

A/1. táb lá zat – a ház tar tá si be ren de zés-ka te gó ri án ként meg ha tá ro zott mi ni má lis be gyûj té si arány mér té ke

Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ka te gó ria 2009. év ben 2010. év ben

1. Ház tar tá si nagy gép 38% 39%

2. Ház tar tá si kis gép 20% 20%

3. In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek 37% 37%

4. Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek 35% 35%

5. Vi lá gí tó tes tek 5% 5%

5. a) Gáz kis ülé ses el ven mû kö dõ lám pák 30% 30%

6. Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok 5% 5%

7. Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek 5% 5%

A/2. táb lá zat – a nem ház tar tá si be ren de zés-ka te gó ri án ként meg ha tá ro zott mi ni má lis be gyûj té si arány mér té ke

Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ka te gó ria 2009. év ben 2010. év ben

 9. El len õr zõ, ve zér lõ és meg fi gye lõ esz kö zök 5% 5%

10. Ada go ló au to ma ták 5% 5%

A be ren de zés-ka te gó ri án ként meg ha tá ro zott mi ni má lis be gyûj té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá ra – be ren de zés-ka te -
gó ri án ként – a kö vet ke zõ képletet kell alkalmazni:

B = F × K, ahol:

B: a tárgy év ben az adott be ren de zés-ka te gó ri á ból mi ni má li san be gyûj ten dõ hul la dék ká vált elekt ro mos be ren de zés
mennyi sé ge, ton na

F: a gyár tó ál tal az elõ zõ év ben a Ma gyar Köz tár sa ság ban for ga lom ba ho zott, az adott ka te gó ri á ba tar to zó elekt ro mos
 berendezés mennyi sé ge, ton na

K: a táb lá zat ban az adott ka te gó ri á hoz, be ren de zés-ka te gó ri án ként meg ha tá ro zott, tárgy év re vo nat ko zó mi ni má lis
 begyûjtési arány mér té ke, szá za lék.

Az In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek 3. ka te gó ri á ban az F mennyi ség bõl 2009. év ben leg alább 10%-ot,
2010. év ben leg alább 12%-ot kép csö ves be ren de zé sek bõl kell teljesíteni.

Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek 4. ka te gó ri á ban az F mennyi ség bõl 2009. év ben leg alább 10%-ot, 2010. év ben
 legalább 15%-ot kép csö ves be ren de zé sek bõl kell teljesíteni.

6238 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/101. szám



B) A hasz no sí tá si és új ra fel dol go zá si arány mér té ke

B. táb lá zat – a mi ni má lis hasz no sí tá si és új ra fel dol go zá si arány mér té ke

 Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ka te gó ria Hasz no sí tá si arány (R) Új ra fel dol go zá si arány (A)

 1. Ház tar tá si nagy gé pek  80%  75%

 2. Ház tar tá si kis gé pek  70%  50%

 3. In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek  75%  65%

 4. Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek  75%  65%

 5. Vi lá gí tó tes tek  70%  50%

 5. a) Gáz kis ülé ses el ven mû kö dõ lám pák  80%  80%

 6. Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok  70%  50%

 7. Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek  70%  50%

 8. Or vo si be ren de zé sek – –

 9. El len õr zõ, ve zér lõ és meg fi gye lõ esz kö zök  70%  50%

10. Ada go ló au to ma ták  80%  75%

A hasz no sí tá si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá ra – be ren de zés ka te gó ri án ként – a kö vet ke zõ kép le tet kell alkalmazni:

H = T × R

ahol:
H: a gyár tó ál tal a tárgy év ben tény le ge sen be gyûj tött és vissza vett hul la dék ká vált elekt ro mos be ren de zés mennyisé -

gébõl kö te le zõ en hasz no sí tan dó mennyi ség, ton na
T: a gyár tó ál tal a tárgy év ben tény le ge sen be gyûj tött és vissza vett hul la dék ká vált elekt ro mos be ren de zés mennyi sé -

ge, ton na
R: a B. táb lá zat ban az adott ka te gó ri á ra vo nat ko zó hasz no sí tá si arány mér té ke, szá za lék.

A új ra fel dol go zá si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá ra – be ren de zés ka te gó ri án ként – a kö vet ke zõ képletet kell alkalmazni:

U = T × A

ahol:
U: a gyár tó ál tal a tárgy év ben tény le ge sen be gyûj tött és vissza vett hul la dék ká vált elekt ro mos be ren de zés mennyisé -

gébõl kö te le zõ en új ra fel dol go zan dó mennyi ség, ton na
T: a gyár tó ál tal a tárgy év ben tény le ge sen be gyûj tött és vissza vett hul la dék ká vált elekt ro mos be ren de zés mennyi sé ge,

ton na
A: a B. táb lá zat ban az adott ka te gó ri á ra vo nat ko zó új ra fel dol go zá si arány mér té ke, szá za lék.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Mi nisz ter el nök
7/2008. (VII. 8.) ME

ren de le te

a Ki sebb sé gi Díj ala pí tá sá ról szó ló
1/1995. (IX. 28.) ME ren de let mó do sí tá sá ról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 7. §-ának (1) be kez dé se alap ján a követ -
kezõket ren de lem el:

1. §

A Ki sebb sé ge kért Díj ala pí tá sá ról szó ló 1/1995.
(IX. 28.) ME ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. §-a he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. § (1) A díj Ha zai Ki sebb sé ge kért Ta go zat tal és Kül -
ho ni Ma gyar sá gért Ta go zat tal ado má nyoz ha tó.

(2) A díj két ta go za ta a ha zai nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé gek, il le tõ leg a kül ho ni ma gyar kö zös sé gek ér de ké ben
a köz élet ben, az ok ta tás ban, a kul tú rá ban, az egy há zi élet -
ben, a tu do mány ban, a tö meg tá jé koz ta tás ban, a gaz da sá gi
ön szer ve zõ dés ben ki emel ke dõ te vé keny sé get vég zõ
 magyarországi és kül föl di sze mé lyek nek és szer ve ze tek -
nek ado má nyoz ha tó.

(3) Éven te a két ta go zat ke re té ben leg fel jebb tíz-tíz díj
ado má nyoz ha tó. A díj át adá sá ra

a) a Ha zai Ki sebb sé ge kért Ta go zat ese té ben de cem -
ber 18-a, a Ki sebb sé gek Nap ja,

b) a Kül ho ni Ma gyar sá gért Ta go zat ese té ben au gusz -
tus 20-a, nem ze ti és ál la mi ün nep
al kal má val ke rül sor.

(4) A díj jal ok le vél és em lék pla kett, to váb bá – sze mé -
lyen ként vagy szer ve ze ten ként – egy mil lió fo rint ju ta lom
jár.”

2. §

Az R. 3. §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A dí jat Ha zai Ki sebb sé ge kért Ta go zat ban a mi nisz -
ter el nök a Ha zai Ki sebb sé gek Bi zott ság nak a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter út ján tett elõ ter jesz té sé re
ado má nyoz za. A Bi zott ság egy-egy tag ját az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter, az ön kor mány za ti mi nisz ter, a szo ci á -
lis és mun ka ügyi mi nisz ter, a nem ze ti fej lesz té si és gaz da -
sá gi mi nisz ter, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter je lö li ki. A Bi zott ság el nö ke a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal ki sebb ség po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit ká ra.

(2) A dí jat a Kül ho ni Ma gyar sá gért Ta go zat ban a
 miniszterelnök a Kül ho ni Ma gyar ság Bi zott ság nak a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter út ján tett elõ ter -
jesz té sé re ado má nyoz za. A Bi zott ság egy-egy tag ját az
 oktatási és kul tu rá lis mi nisz ter, a nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter je lö li ki. A Bi zott ság el nö ke a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit ká ra.
A Bi zott ság a díj oda íté lé sé re vo nat ko zó ja vas la tá nak
 kialakítása so rán ki ké ri a kö vet ke zõ kül ho ni ma gyar szer -
ve ze tek vé le mé nyét:

– Auszt ri ai Ma gyar Egye sü le tek és Szer ve ze tek Köz -
pon ti Szö vet sé ge,

– Hor vát or szá gi Ma gya rok De mok ra ti kus Kö zös sé ge,

– Kár pát al jai Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség,

– Ma gyar Egye sü le tek Szö vet sé ge,

– Ma gyar Ko a lí ció Párt ja,

– Mu ra vi dé ki Ma gyar Ön kor mány za tok Nem ze ti
 Közössége,

– Nyu gat-eu ró pai Or szá gos Ma gyar Szer ve ze tek
 Szövetsége,

– Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség,

– Uk raj nai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség,

– Vaj da sá gi Ma gyar Szö vet ség.”

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök 
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az önkormányzati miniszter
4/2008. (MK 101.) ÖM

u t a s í t á s a

az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti 
és Mûködési Szabályzatának kiadásáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 65.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ha tás kö röm ben el jár va – te kin tet tel a jog al ko tás ról
 szóló 1987. évi XI. tör vény 49.  § (1) be kez dé sé re – ki adom 
a kö vet ke zõ

uta sí tást:

1. Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
Mi nisz té ri um) szer ve ze tét és mû kö dé si rend jét a je len uta -
sí tás mel lék le tét ké pe zõ – a mi nisz ter el nök ál tal jó vá ha -
gyott – Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban (a továb -
biak ban: Sza bály zat) fog lal tak sze rint ál la pí tom meg.

2. A Mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze tei ügy rend jü ket, a
mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló szer ve ze tek, va la -
mint a köz igaz ga tá si hi va ta lok a szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tuk mó do sí tá sát – amennyi ben ezen uta sí tás
hatályba lépése szük sé ges sé te szi – ezen uta sí tás hatályba -
lépésétõl szá mí tott 30 na pon be lül ké szít sék el, és jó vá ha -
gyás ra – a Sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a mi -
nisz ter hez nyújt sák be.

3. Ez az uta sí tás köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba. Az uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 2/2006. (MK 94.) ÖTM uta sí tás és a mó do sí tá sá ról
 szóló 9/2007. (MK 66.) ÖTM uta sí tás.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti 
és Mûködési Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A minisztérium jogállása, megnevezése, címe

1.  §

Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi -
nisz té ri um) ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ, önál -
lóan gaz dál ko dó köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv. Az ál la -
mi fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé gek kö rét az ala pí tó
ok irat ha tá roz za meg.

2.  §

A mi nisz té ri um meg ne ve zé se, címe:
Meg ne ve zé se: Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um
Meg ne ve zé sé nek hi va ta los rö vi dí té se: ÖM
An gol meg ne ve zé se: Mi nist ry of Lo cal Go vern ment
Né met meg ne ve zé se: Mi nis te ri um für Kom mu na les
Fran cia meg ne ve zé se: Mi nis te re des Au to ri tés Lo ca les
Szék he lye: 1051 Bu da pest V., Jó zsef At ti la utca 2–4.
Pos ta cí me: 1903 Bu da pest Pf. 314

A minisztérium szervezeti és mûködési
 szabályzatának hatálya

3.  §

A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat (a továb biak ban:
Sza bály zat) ha tá lya a mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze te i re
(a továb biak ban: hi va ta li egy ség) ter jed ki.

A minisztérium szervezete

4.  §

(1) A mi nisz té ri u mot a mi nisz ter ve ze ti és kép vi se li. A
mi nisz tert tá vol lé te ese tén – a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel adat kö rök ki vé te lé vel – az ál lam tit kár he lyet te sí ti.

(2) Az ál lam tit kár el jár a jog sza bá lyok ban és a mi nisz ter 
ál tal meg ha tá ro zott fel adat kör ében.

(3) A szak ál lam tit ká rok a Sza bály zat ban meg ha tá ro zott
hi va ta li egy sé ge ket irá nyít ják. A mi nisz té ri um szak ál lam -
tit ká ri mun ka kö rei az aláb bi ak:

a) köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár,
b) ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam tit kár,
c) sport szak ál lam tit kár,
d) tu risz ti kai szak ál lam tit kár.
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(4) A mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze te a Mi nisz te ri
 Kabinet és Tit kár ság ból, fõ osz tá lyok ból és tit kár sá gok ból
mint hi va ta li egy sé gek bõl áll. A fõ osz tály osz tá lyok ra
 tagozódhat.

(5) A Sza bály zat 1. füg ge lé ke tar tal maz za mi nisz té ri um
hi va ta li egy sé gei, a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló
szer ve ze tek (a továb biak ban: ön ál ló szer vek) a köz igaz ga -
tá si hi va ta lok, a Kor mány a mi nisz ter ál tal mû köd te tett,
 illetve a mi nisz ter ta nács adó tes tü le tei, va la mint azon gaz -
da sá gi tár sa sá gok fel so ro lá sát, ame lyek fe lett a mi nisz ter
– az ál la mi va gyon ról  szóló tör vény alap ján kö tött szer zõ -
dés sze rint – va gyon ke ze lé si jo got gya ko rol.

(6) A hi va ta li egy sé gek ön ál ló fel adat kör rel ren del kez -
nek. E fel adat kö rö ket és a mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze -
té nek fel épí té sét a Sza bály zat 2. füg ge lé ke tar tal maz za.

II. Fejezet

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

A miniszter

5.  §

(1) A mi nisz ter a Kor mány ál ta lá nos po li ti ká já nak ke re -
tei kö zött ve ze ti a mi nisz té ri u mot, e te vé keny sé gé ért fe le -
lõs az Or szág gyû lés nek. Az ön kor mány za ti mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló kor mány ren de let ben (a továb -
biak ban: sta tú tum) meg ha tá ro zot tak sze rint a Kor mány

a) he lyi ön kor mány za to kért,
b) sport po li ti ká ért,
c) ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért,
d) köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért,
e) a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért,
f) tu riz mu sért,
g) vá lasz tó jo gi és nép sza va zá si sza bá lyo zá sért,
h) vá lasz tá sok és nép sza va zá sok le bo nyo lí tá sá ért,
i) köz igaz ga tás-szer ve zé sért,

fe le lõs tag ja.

(2) A mi nisz ter el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lye ket
az Al kot mány és más jog sza bá lyok, va la mint a Kor mány
és a mi nisz ter el nök a ha tás kö ré be utal.

(3) A mi nisz ter részt vesz
a) az Or szág gyû lés,
b) a Kor mány és ka bi net jei

mun ká já ban.

(4) Az Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén a mi nisz tert az
ál lam tit kár, an nak aka dá lyoz ta tá sa ese tén a fel adat kör ében 
érin tett szak ál lam tit kár vagy ál lás fog la lás ra fel jo go sí tott
más ve ze tõi be so ro lá sú köz tiszt vi se lõ he lyet te sí ti. A kor -
mány za ti dön té se ket elõ ké szí tõ ka bi ne tek ülé se in (a to -
váb biak ban: kor mány za ti ka bi net ülé sek) a mi nisz tert tá -
vol lé té ben az ál lam tit kár, il let ve a köz jo gi és ko or di ná ci ós

szak ál lam tit kár, ese ti jel leg gel a fel adat ra ki je lölt szak ál -
lam tit kár kép vi se li.

(5) A mi nisz ter gon dos ko dik a fel adat- és ha tás kö ré be
tar to zó jog sza bá lyok, va la mint az ál la mi irá nyí tás egyéb
jogi esz kö zei meg al ko tá sá ról, il let ve a ma ga sabb szin tû
jog sza bá lyok elõ ké szí té sé rõl.

6.  §

A mi nisz ter a sta tú tum ban és más jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ren del ke zé sek sze rint ve ze ti a mi nisz té ri u -
mot, amely nek so rán kü lö nö sen az aláb bi fel adat- és ha tás -
kö rö ket gya ko rol ja:

a) meg ha tá roz za az ön ál ló szer vek, hi va ta li egy sé gek
– ál lam tit kár, szak ál lam tit ká rok ál ta li – irá nyí tá si rend jét,
a mi nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek fõbb 
sza bá lya it; a sze mély ze ti és mun ka ügyi, szer ve zé si ha tás -
kö rö ket; a jog sza bá lyok, az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö zei mi nisz té ri u mi elõ ké szí té sé nek, egyez te té sé nek
rend jét; a gaz dál ko dás, a mun ka vég zés, az ügy ke ze lés, az
adat- és ti tok vé de lem, va la mint a köz ér de kû ada tok nyil -
vá nos sá ga ér vé nye sí té sé nek elõ írásait;

b) köz vet le nül irá nyít ja az ál lam tit kár, a szak ál lam tit -
ká rok és a ka bi net fõ nök te vé keny sé gét és az El len õr zé si
Fõ osz tály mun ká ját;

c) a jog sza bá lyi ke re tek kö zött meg ál la pít ja a mi nisz té -
ri um hi va ta li egy sé ge i nek irá nyí tá si rend jét; irá nyít ja – a
köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár köz re mû kö dé sé -
vel – az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da és az Or szá gos Ka taszt -
ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: OKF) te vé -
keny sé gét, to váb bá – az ön kor mány za ti és la kás ügyi szak -
ál lam tit kár köz re mû kö dé sé vel – a köz igaz ga tá si hi va ta lok
te vé keny sé gét, va la mint – a sport szak ál lam tit kár köz re -
mû kö dé sé vel – a Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport -
szol gál ta tó In té zet te vé keny sé gét;

d) meg ál la pít ja a 3.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek lét -
szá mát és irány mu ta tást ad a bé re zés el ve i re;

e) az ille té kes ve ze tõ ja vas la tá ra jó vá hagy ja a fõ osz tá -
lyok és a tit kár sá gok ügy rend je it, va la mint az ön ál ló szer -
vek szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta it; to váb bá – az ér -
de kelt mi nisz te rek egyet ér té sé vel – a köz igaz ga tá si hi va ta -
lok szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta it;

f) jó vá hagy ja a mi nisz té ri um mun ka prog ram ja it, a mi -
nisz te ri ér te kez le tek na pi rend jét, to váb bá ki ad má nyoz za a
mi nisz ter ál tal ala pí tott költ ség ve té si szer vek ala pí tó ok -
ira tát az azo kat szak ma i lag fel ügye lõ hi va ta li egy ség vagy
ön ál ló szerv ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra;

g) a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge -
dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja, a XI. Ön kor mány za ti Mi -
nisz té ri um fe je zet éves költ ség ve té se te kin te té ben gya ko -
rol ja a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rét;

h) biz to sít ja a hi va ta li egy sé gek, va la mint az ön ál ló
szer vek és a köz igaz ga tá si hi va ta lok össze han golt mû kö -
dé sét, en nek ér de ké ben gon dos ko dik a mi nisz té ri u mi
mun ka rend, az ügy in té zés és az irat ke ze lés, a gaz dál ko dás
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sza bá lya i nak meg tar tá sá ról, jó vá hagy ja a mi nisz té ri um
költ ség ve té si alap ok má nyát, szám vi te li rend jét meg ha tá -
ro zó sza bály za to kat, az éves és fél éves költ ség ve té si be -
szá mo lót;

i) dönt a jog sza bály ál tal ha tás kö ré be utalt, il let ve a sa -
ját ha tás kö ré ben fenn tar tott ügyek ben.

Az államtitkár

7.  §

(1) Az ál lam tit kár – tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé te -
lek kel – a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel adat kör ében a
mi nisz ter tel jes jog kö rû he lyet te se, te vé keny sé gét a mi -
nisz ter irá nyí tá sa alap ján vég zi, gya ko rol ja mind azo kat a
ha tás kö rö ket, ame lye ket jog sza bály, a Kor mány, a mi nisz -
ter el nök vagy a mi nisz ter a fel adat kö ré be utal.

(2) Az ál lam tit kár fel ada tai a jog al ko tás sal kap cso la tos
po li ti kai elõ ké szí tõ mun ka irá nyí tá sá ban kü lö nö sen a kö -
vet ke zõk:

a) a mi nisz ter meg bí zá sa alap ján részt vesz az Ál lam tit -
ká ri Ér te kez le ten és a kor mány za ti ka bi net ülé se ken;

b) se gí ti a mi nisz tert or szág gyû lé si fel ada tai el lá tá sá -
ban, kap cso la tot tart az Or szág gyû lés ben kép vi se let tel
ren del ke zõ pár tok kép vi se lõ cso port ja i val, il let ve a pár tok -
hoz nem tar to zó kép vi se lõk kel, va la mint a tár sa dal mi, gaz -
da sá gi ér dek kép vi se le tek kel;

c) egyez tet a kor mány pár tok frak ci ó i val, irá nyít ja a
par la men ti párt kö zi egyez te té si mun ká la to kat;

d) irá nyít ja a tár cá nál mû kö dõ ér dek egyez te tõ te vé -
keny sé get, el lát ja a mun kál ta tói ol dal kép vi se le tét, va la -
mint el lát ja az egyez te tõ fó ru mok mû kö dé sé vel kap cso la -
tos ko or di ná ci ós fel ada to kat;

e) el jár a mi nisz ter ál tal ha tás kö ré be utalt ügyek ben.

(3) Az ál lam tit kár a Par la men ti Osz tály út ján össze han -
gol ja a mi nisz té ri um par la men ti mun ká val kap cso la tos te -
vé keny sé gét.

(4) Az ál lam tit ká ri ér te kez le ten a mi nisz té ri u mot az ál -
lam tit kár, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a köz jo gi és koordiná -
ciós szak ál lam tit kár kép vi se li.

(5) Az ál lam tit kárt – ki vé ve a mi nisz tert he lyet te sí tõ,
va la mint mun kál ta tói jog kö rét –, ha je len sza bály zat más -
ként nem ren del ke zik, a köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál -
lam tit kár he lyet te sí ti.

A kabinetfõnök

8.  §

(1) A ka bi net fõ nök mun ká ját a mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa alap ján vég zi, ön ál ló an jár el a mi nisz ter ál tal meg -
ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö ré ben. Te vé keny sé gé ért a mi -
nisz ter nek fe le l.

(2) A ka bi net fõ nök fel ada tai kü lö nö sen:
a) a mi nisz ter meg bí zá sa alap ján tá jé koz ta tást, je len -

tést kér az ön ál ló szer vek, hi va ta li egy sé gek ve ze tõ i tõl, il -
le tõ leg a ve ze tõ ket ja vas lat, elõ ter jesz tés vagy egyéb ter -
ve zet ki dol go zá sá ra hív ja fel, to váb bá – alá írás elõtt – el -
len õr zi a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott le vél ter ve ze te ket;

b) el len jegy zi a mi nisz ter és az ál lam tit kár jó vá ha gyá -
sá ra, egyet ér té sé re össze ál lí tott elõ ter jesz tések ter ve ze te it, 
az or szág gyû lé si kép vi se lõi kér dé sek és in ter pel lá ci ók vá -
lasz ter ve ze te it;

c) fi gye lem mel kí sé ri az Or szág gyû lés, il let ve a Kor -
mány dön té sei alap ján a mi nisz tert ter he lõ ha tár idõs kö te -
le zett sé ge ket és azok tel je sí té sét.

(3) A ka bi net fõ nö köt aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Mi nisz -
te ri Ka bi net és Tit kár ság ál ta la ki je lölt köz tiszt vi se lõ je he -
lyet te sí ti.

A szakállamtitkár

9.  §

(1) A szak ál lam tit kár az ál ta la irá nyí tott hi va ta li egy sé -
gek fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben – az érin tett szak ál -
lam tit ká rok kal együtt mû köd ve – kép vi se li a mi nisz té ri um
szak mai ál lás pont ját.

(2) A szak ál lam tit kár fel ada tai kü lö nö sen a kö vet ke zõk:
a) szak mai szem pont ból irá nyít ja és el len õr zi a szak te -

rü le té hez tar to zó hi va ta li egy sé gek te vé keny sé gét, a mi -
nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben köz re mû kö dik az ön ál ló
szer vek irá nyí tá sá ban;

b) szak te rü le tén elõ ké szí ti az Or szág gyû lés, a Kor -
mány és a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó jog sza -
bá lyo kat és egye di dön té se ket;

c) a mi nisz ter, az ál lam tit kár uta sí tá sa alap ján – il let ve
az uta sí tás ról tá jé koz ta tó ka bi net fõ nök kezdeményezé -
sére – el jár a fel adat kö rük be tar to zó ügyek ben;

d) szak te rü le tén – a nem zet kö zi fel ada to kat el lá tó hi va -
ta li egy ség gel szo ro san együtt mû köd ve – szer ve zi és fel -
ügye li a nem zet kö zi kap cso la tok kal össze füg gõ te vé keny -
sé get, gon dos ko dik az EU együtt mû kö dé si fel ada tok el lá -
tá sá ról;

e) se gí ti a költ ség ve té si ter ve zés és gaz dál ko dás szak -
mai meg ala po zá sát;

f) a kö te le zett ség vál la lás rend jé nek be tar tá sá val a mi -
nisz té ri um ne vé ben elõ ké szí ti és meg kö ti a szak te rü le tét
érin tõ szer zõ dé se ket, va la mint jo go sult más jog nyi lat ko -
za tok meg té te lé re;

g) ki ad má nyoz za az ál ta la irá nyí tott te rü let te vé keny sé -
gé vel össze füg gõ, fel adat kör ében ke let ke zett, va la mint a
fel adat kö ré be utalt ügyek ben ke let ke zett ira to kat;

h) ki ad má nyoz za a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó ha tó -
sá gi ha tá ro za tok elõ ké szí té se so rán ke let ke zett köz ben sõ
in téz ke dé se ket.
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(3) A szak ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la
ki je lölt, irá nyí tá sa alá tar to zó fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí ti.

A közjogi és koordinációs szakállamtitkár

10.  §

(1) A köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár a mi nisz -
té ri u mi hi va ta li egy sé gek össze han golt mû kö dé sé vel kap -
cso la tos fel adat kör ében

a) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát;

b) ja vas la tot tesz a mi nisz té ri um mun ka ter vé re, va la -
mint fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a mun ka ter vi fel -
ada tok tel je sí té sét, to váb bá össze han gol ja a mi nisz ter nek a 
Kor mány mun ka ter vé hez tett ja vas la ta i nak elõ ké szí té sét;

c) el len õr zi a jog sza bá lyok ban, az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze i ben, a mun ka terv ben és a mi nisz te ri
dön té sek ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sát;

d) nyil ván tart ja a Kor mány ha tá ro za ta i ban és mun ka -
ter vé ben elõ írt ha tár idõs fel ada to kat és el len õr zi vég re haj -
tá su kat, va la mint a vég re haj tás ról tá jé koz tat ja a mi nisz té -
ri u mi ve ze tõ ket;

e) a fel adat el lá tás hoz szük sé ges kor mány za ti és mi -
nisz té ri u mi ve ze tõi dön té sek rõl rend sze re sen tá jé koz tat ja
a szak ál lam tit ká ro kat és a fõ osz tály ve ze tõ ket;

f) fe le lõs a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés ke re té ben a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek tõl be ér ke zõ elõ ter jesz -
tések, je len té sek, jog sza bá lyok és ál la mi irá nyí tás egyéb
jogi esz kö zei ter ve ze tei ész re vé te le zé sé nek és vé le mé nye -
zé sé nek ko or di ná ci ó já ért, el len õr zi az ész re vé te le zé si és
vé le mé nye zé si ha tár idõk meg tar tá sát;

g) a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés ke re té ben a mi -
nisz té ri um ba ér ke zett egyéb meg ke re sé sek te kin te té ben
ki je lö li a tár ca ál lás pont ki ala kí tá sát össze han go ló szer ve -
ze ti egy sé get, to váb bá gon dos ko dik a be ér ke zett anyag ré -
szé re tör té nõ ha la dék ta lan meg kül dé sé rõl;

h) fe le lõs a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i nek a kor -
mány ülés sel, az ál lam tit ká ri ér te kez let tel, a szak ma po li ti -
kai ér te kez let tel kap cso la tos fel ada tai össze han go lá sá ért,
ki je lö li a fel ké szí tõ anya gok elõ ké szí té sé ért fe le lõs szer ve -
ze ti egy sé get;

i) az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén részt vesz az ál -
lam tit ká ri ér te kez le ten;

j) ki ad má nyoz za a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so -
rán adott tár ca ész re vé telt vagy tár ca vé le ményt;

k) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um szer zõ dé se it és el lát ja a mi -
nisz té ri um pe res kép vi se le tét;

l) alá írás elõtt el len õr zi a mi nisz te ri le ve le ket és min -
den olyan elõ ter jesz tést, ame lyet mi nisz te ri alá írás cél -
jából ter jeszt fel a mi nisz té ri um va la mely szer ve ze ti egy -
sé ge.

(2) A köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kárt az (1) be -
kez dés i) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré nek gyakor -
lása so rán nem le het he lyet te sí te ni.

(3) A köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár a mi nisz -
té ri u mi hi va ta li egy sé gek te vé keny sé gé hez kap cso ló dó
igaz ga tá si, va la mint nem zet kö zi és eu ró pai uni ós fel adat -
kör ében

a) meg ha tá roz za a mû kö dés pénz ügyi fel té te le it, biz to -
sít ja a mi nisz té ri u mi mun ka rend, ügy in té zés és irat ke ze lés, 
va la mint a gaz dál ko dás sza bá lya i nak meg tar tá sát;

b) a vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ra fi gye lem mel ja -
vas la tot tesz a mi nisz té ri um sze mé lyi jut ta tá sa i nak, lét -
szám-, bér- és ju tal ma zá si ke re te i nek, va la mint a bér ala pot 
ter he lõ egyéb ki fi ze té sek nek a meg ha tá ro zá sá ra;

c) el lát ja a költ ség ve té si gaz dál ko dá si, pénz ügyi, elem -
zé si, ter ve zé si, va gyon gaz dál ko dá si, do ku men tá ci ós, va la -
mint a mi nisz té ri um ma gán jo gi ügye i vel, per kép vi se le té -
vel össze füg gõ te vé keny sé ge ket;

d) irá nyít ja az Eu ró pai Uni ós dön tés ho za ta li el já rá si
rend bõl kö vet ke zõ, az Eu ró pai Uni ós tag ál la mi mû kö dés -
bõl, va la mint a nem zet kö zi szer ve ze tek ben való tag ság ból
ere dõ kö te le zett sé gek kel, a nem zet kö zi szak mai együtt -
mû kö dés sel össze füg gõ fel ada to kat.

A miniszteri biztos

11.  §

(1) A mi nisz ter nor ma tív uta sí tás sal egyes ki emelt fon -
tos sá gú fel ada tok el lá tá sá ra mi nisz te ri biz tost ne vez het ki.

(2) A mi nisz te ri biz to s te vé keny sé gét a mi nisz ter irá -
nyít ja.

(3) A mi nisz te ri biz to s meg bí za tá sa ha tá ro zott idõ re, de
leg fel jebb hat hó nap ra szól. A mi nisz te ri biz to s e meg bí za -
tá sa meg szû nik ál lam tit ká ri, szak ál lam tit ká ri vagy po li ti -
kai fõ ta nács adói meg bí za tá sá nak, il let ve köz tiszt vi se lõi
jog vi szo nyá nak meg szû né sé vel.

(4) A mi nisz te ri biz to sok szá ma a mi nisz té ri um ban egy -
ide jû leg a 2 fõt nem ha lad hat ja meg.

A fõosztályvezetõ

12.  §

(1) A fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti a fõ osz tályt, biz to sít ja az
ügy in té zés szak sze rû sé gét és az ügy in té zé si ha tár idõk be -
tar tá sát.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ fel ada tai kü lö nö sen:

a) gon dos ko dik a mi nisz té ri um mun ka ter vé bõl a fõ osz -
tály ra há ru ló fel ada tok vég re haj tá sá ról;

b) elõ ké szí ti a fel adat kö ré be tar to zó jog sza bá lyok nak,
va la mint az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek kon -
cep ci ó it, gon dos ko dik az ügy kö ré be tar to zó ren del ke zé -
sek, il let ve a fe let te sei uta sí tá sa i nak vég re haj tá sá ról;
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c) el ké szí ti a fõ osz tály ügy rend jét és az an nak mel lék -
le tét ké pe zõ mun ka kö ri le írá so kat, szer ve zi és el len õr zi a
fel ada tok vég re haj tá sát;

d) gya ko rol ja a fõ osz tály fel adat kö ré hez kap cso ló dó
ha tás kö rö ket, ki ad má nyo zá si jog kö rét be osz tot ta i ra át ru -
ház hat ja, az át ru há zás azon ban nem érin ti a fõ osz tály mun -
ká já ért való fe le lõs sé gét;

e) el lát ja mind azo kat az ügye ket, ame lye ket a mi nisz ter 
vagy az ille té kes szak ál lam tit kár ál lan dó vagy ese ti jel leg -
gel a fel adat- és ha tás kö ré be utal;

f) ki ad má nyoz za az ál ta la irá nyí tott te rü let te vé keny sé -
gé vel össze füg gõ, fel adat kör ében ke let ke zett, va la mint a
fel adat kö ré be utalt ügyek ben ke let ke zett ira to kat.

A fõosztályvezetõ-helyettes (osztályvezetõ)

13.  §

(1) A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (osz tály ve ze tõ) fel ada -
tai kü lö nö sen:

a) a fõ osz tály ve ze tõt tá vol lé te vagy tar tós aka dá lyoz ta -
tá sa ese tén he lyet te sí ti, il let ve jog kö ré ben el jár;

b) osz tály ve ze tõi fel adat kör ében gya ko rol ja a fõ osz -
tály ügy rend jé ben meg ál la pí tott ha tás kö rét, meg ha tá roz za
az ügy in té zõk, az ügy ke ze lõk és a fi zi kai al kal ma zot tak
rész le tes fel ada ta it; el jár mind azon ügy ben, amellyel a fõ -
osz tály ve ze tõ meg bíz za.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re egy,
osz tályt nem ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si mun ka kör
rend sze re sít he tõ.

A titkárságvezetõ

14.  §

(1) A tit kár ság ve ze tõ ve ze ti a hoz zá tar to zó tit kár sá got,
biz to sít ja az ügy in té zés szak sze rû sé gét és az ügy in té zé si
ha tár idõk be tar tá sát.

(2) A tit kár ság ve ze tõ fel ada tai kü lö nö sen:
a) gon dos ko dik a mi nisz té ri um mun ka ter vé bõl a tit kár -

ság ra há ru ló fel ada tok vég re haj tá sá ról;

b) el ké szí ti a tit kár ság ügy rend jét és az an nak mel lék le -
tét ké pe zõ mun ka kö ri le írá so kat, szer ve zi és el len õr zi a
fel ada tok vég re haj tá sát;

c) gya ko rol ja a tit kár ság fel adat kö ré hez kap cso ló dó ha -
tás kö rö ket, ki ad má nyo zá si jog kö rét be osz tot ta i ra át ru ház -
hat ja, az át ru há zás azon ban nem érin ti a tit kár ság mun ká -
já ért való fe le lõs sé gét;

d) el lát ja mind azo kat az ügye ket, ame lye ket a mi nisz ter 
vagy az ille té kes szak ál lam tit kár ál lan dó vagy ese ti jel leg -
gel a fel adat- és ha tás kö ré be utal.

Az ügyintézõ

15.  §

(1) Az ügy in té zõ mun ká ját a mun ka kö ri le írás ban rög zí -
tet tek nek és a ve ze tõ uta sí tá sa i nak meg fele lõen vég zi. Az
ügy in té zõ fel ada ta a mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö ré be
tar to zó ügyek ér de mi dön tés re való elõ ké szí té se; fel ha tal -
ma zás ese tén ki ad má nyo zá sa; va la mint gon dos ko dik a
vég re haj tás ról.

(2) Az ügy in té zõ a ka pott uta sí tá sok és ha tár idõk figye -
lembe véte lével mun ka te rü le tén fe le lõs a mi nisz té ri um ál -
lan dó és idõ sza kos cél ki tû zé se i nek ér vé nye sí té sé ért.

Az ügykezelõ

16.  §

(1) Az ügy ke ze lõ a mun ka kö ri le írás ban ré szé re meg ál -
la pí tott, il let ve a ve ze tõ ál tal ki adott fel ada to kat a ka pott
uta sí tá sok és ha tár idõk figye lembe véte lével, a jog sza bá -
lyok és ügy vi te li sza bá lyok is me re té ben és be tar tá sá val
vég zi.

(2) Az ügy ke ze lõ el lát ja mind azo kat a nem ér de mi jel le -
gû fel ada to kat, ame lyek kel a mun kál ta tói jog kör gya kor ló -
ja meg bíz za, ide ért ve kü lö nö sen a be ér ke zõ ügy ira tok át -
vé te lét, nyil ván tar tás ba vé te lét, a le írói fel ada to kat, a má -
so lat ké szí té sét, vagy a sok szo ro sí tás ról való gon dos ko -
dást és a kéz be sí tést.

A fizikai alkalmazott

17.  §

A fi zi kai al kal ma zott:
a) te vé keny sé gé vel se gí ti az ér de mi ügy in té zõi, ügy vi -

te li fel ada tok el lá tá sát;
b) el lát ja mind azo kat a ki se gí tõi fel ada to kat, amellyel a 

mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja meg bíz za.

III. Fejezet

A MINISZTÉRIUMI VEZETÕI ÉRTEKEZLETEK
RENDJE

18.  §

A mi nisz té ri u mi ve ze tõi ér te kez le tek rend je a mi nisz te ri 
ér te kez let, a kor mány ülés fel ké szí tõ ér te kez let, a kor -
mány ülés tá jé koz ta tó, az ál lam tit ká ri ér te kez let fel ké szí tõ
ér te kez le te és kor mány za ti ka bi net ülés re fel ké szí tõ ér te -
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kez le tek és az ál lam tit ká ri ér te kez let és kor mány za ti ka bi -
net ülés tá jé koz ta tó le bo nyo lí tá sát sza bá lyoz za.

19.  §

(1) A he ten te egy szer tar tan dó mi nisz té ri u mi ve ze tõi ér -
te kez le tek rend je – ha a kö rül mé nyek el té rést nem in do -
kol nak – az aláb bi:

Miniszteri értekezlet

Ve ze ti: mi nisz ter, tá vol lé te ese tén az ál lam tit kár.
Cél ja: a stra té gi ai vagy más ok ból fon tos fel ada tok, il -

let ve a leg ak tu á li sabb ügyek át te kin té se, a szak ál lam tit ká -
rok, il let ve más részt ve võk ál tal fel ve tett, mi nisz te ri ál lás -
fog la lást igény lõ ügyek meg be szé lé se; a bel sõ egyez te tés
le foly ta tá sát köve tõen a jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí -
tás jogi egyéb jogi esz kö zei ter ve ze te i nek a kor mány za ti
egyez te tés re bo csá tás elõt ti át te kin té se.

Részt ve võk köre: mi nisz ter, ál lam tit kár, ka bi net fõ nök,
szak ál lam tit ká rok, a Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság Tit -
kár sá gi Osz tá lyá nak ve ze tõ je, az Ál lam tit ká ri Tit kár ság
ve ze tõ je, a Vá lasz tá si Fõ osz tály ve ze tõ je, az OKF fõ igaz -
ga tó ja, a Pénz ügyi és Erõ for rás-gaz dál ko dá si Fõ osz tály
ve ze tõ je, a Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je, a Nem zet kö zi Fõ osz -
tály ve ze tõ je, a Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz -
tály ve ze tõ je, a Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály ve ze tõ -
je, az El len õr zé si Fõ osz tály ve ze tõ je, a Par la men ti Osz tály
ve ze tõ je, a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság Tit kár ság 
(Fõ osz tály) ve ze tõ je, to váb bá a mi nisz ter ál tal meg hí vott
más sze mé lyek.

A mi nisz te ri ér te kez let em lé kez te tõ jé nek el ké szí té sé rõl
a köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár gon dos ko dik.

Kormányülés felkészítõ értekezlet

Ve ze ti: mi nisz ter, tá vol lé te ese tén az ál lam tit kár.
Cél ja: a kor mány ülé sen tár gya lan dó elõ ter jesz tések át -

te kin té se, a mi nisz té ri um elõ ter jesz téseivel kap cso la tos
ész re vé te lek rész le tes meg be szé lé se.

Részt ve võk köre: mi nisz ter, ál lam tit kár, ka bi net fõ nök,
köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár, a Mi nisz te ri
 Kabinet és Tit kár ság Tit kár sá gi Osz tá lyá nak ve ze tõ je, az
Ál lam tit ká ri Tit kár ság ve ze tõ je, a Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je,
a köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár fel ké szí tést elõ -
ké szí tõ mun ka tár sa, to váb bá a mi nisz ter ál tal meg hí vott
más sze mé lyek.

Kormányülés tájékoztató

Ve ze ti: mi nisz ter, tá vol lé te ese tén az ál lam tit kár.
Cél ja: a kor mány ülé sen tár gyalt elõ ter jesz tések át te kin -

té se, a Kor mány dön té se i nek is mer te té se, a dön té sek bõl

fa ka dó fel ada tok meg ha tá ro zá sa, kü lö nös te kin tet tel a sür -
gõs te en dõk re.

Részt ve võk köre: mi nisz ter, ál lam tit kár, ka bi net fõ nök,
szak ál lam tit ká rok, a Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je, a Vá lasz tá si
Fõ osz tály ve ze tõ je, to váb bá a mi nisz ter ál tal meg hí vott
más sze mé lyek.

A kor mány ülés tá jé koz ta tó em lé kez te tõ jé nek el ké szí té -
sé rõl a köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár gondos -
kodik.

Államtitkári értekezlet felkészítõ értekezlete
és kormányzati kabinetülésre felkészítõ értekezletek

A Kor mány ka bi net re fel ké szí tõ ér te kez le tet ve ze ti:
 miniszter.

Az ál lam tit ká ri ér te kez let, a Gaz da sá gi Ka bi net és a
Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net ülé se i re fel ké szí tõ ér te kez le -
tet ve ze ti: az ál lam tit kár, tá vol lé té ben a köz jo gi és ko or di -
ná ci ós szak ál lam tit kár.

Cél ja: az ál lam tit ká ri ér te kez le ten, va la mint a Kor mány -
ka bi net, a Gaz da sá gi Ka bi net és a Tár sa da lom po li ti kai Ka -
bi net ülé sén tár gya lan dó elõ ter jesz tések át te kin té se, a mi -
nisz té ri um elõ ter jesz téseivel kap cso la tos ész re vé te lek
rész le tes meg be szé lé se.

Részt ve võk köre: ál lam tit kár, ka bi net fõ nök, köz jo gi és
ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár, a Mi nisz te ri Ka bi net és Tit -
kár ság Tit kár sá gi Osz tá lyá nak ve ze tõ je, az Ál lam tit ká ri
Tit kár ság ve ze tõ je, a Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je, a köz jo gi és
ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár fel ké szí tést elõ ké szí tõ mun -
ka tár sa, to váb bá az ál lam tit kár ál tal meg hí vott más sze mé -
lyek.

Államtitkári értekezlet és kormányzati kabinetülés
tájékoztató

Ve ze ti: az ál lam tit kár, tá vol lé té ben az ál lam tit ká ri ér te -
kez le ten, kor mány za ti ka bi net ülé sen részt ve võ ve ze tõ.

Cél ja: az ál lam tit ká ri ér te kez le ten, Kor mány ka bi net-,
Gaz da sá gi Ka bi net- és Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net ülé sen 
tár gyalt elõ ter jesz tések át te kin té se, a mi nisz té ri um elõ ter -
jesz téseivel kap cso la tos dön té sek is mer te té se, a dön té sek -
bõl fa ka dó fel ada tok meg ha tá ro zá sa, kü lö nös te kin tet tel a
sa ját elõ ter jesz tésekkel kap cso la tos sür gõs te en dõk re, va -
la mint a más elõ ter jesz tõk egyez te té se in való rész vé tel re.

Részt ve võk köre: azo nos az ál lam tit ká ri ér te kez let fel -
ké szí tõ ér te kez le te és kor mány za ti ka bi net ülés fel ké szí tõ
ér te kez le te pont részt ve võ i nek kö ré vel.

A tá jé koz ta tón el hang zot tak ról a Jogi Fõ osz tály ve ze tõ -
je tá jé koz tat ja a szak ál lam tit ká ro kat.

Amennyi ben az e pont ban meg ha tá ro zott ér te kez let re az 
ál lam tit ká ri ér te kez le tet köve tõen nem ke rül sor, az ál lam -
tit kár, il let ve köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár – a
Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je köz re mû kö dé sé vel – gon dos ko dik 
a mi nisz té ri um elõ ter jesz téseivel kap cso la tos ál lam tit ká ri
ér te kez le ti dön té sek is mer te té sé rõl, a dön té sek bõl fa ka dó
fel ada tok meg ha tá ro zá sá ról, kü lö nös te kin tet tel a sa ját
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elõ ter jesz tésekkel kap cso la tos sür gõs te en dõk re, va la mint
a más elõ ter jesz tõk egyez te té se in való rész vé tel re.

(2) Az ál lan dó ta go kat aka dá lyoz ta tá suk ese tén az ál ta -
luk meg bí zott sze mély he lyet te sít he ti, a szak ál lam tit ká ro -
kat csak az ál ta luk ki je lölt fõ osz tály ve ze tõ, a fõ osz tály ve -
ze tõ ket csak a he lyet te sük he lyet te sít he ti.

(3) Az eb ben a §-ban meg ha tá ro zott mi nisz té ri u mi ve -
ze tõi ér te kez le tek elõ ké szí té se az 1–3. pon tok nál a Mi nisz -
te ri Ka bi net és Tit kár ság, a 4–5. pon tok nál az Ál lam tit ká ri
Tit kár ság fel ada ta.

IV. Fejezet

A MINISZTÉRIUM MÛKÖDÉSE

Az ügyintézés szabályai

20.  §

(1) Az ügy el in té zé sé ért az a hi va ta li egy ség fe le lõs,
amely nek a Sza bály zat 2. füg ge lé ke sze rint az adott ügy a
fel adat kö ré be tar to zik. Elõz ménnyel ren del ke zõ ügy el in -
té zé sé ért az a mi nisz té ri u mi hi va ta li egy ség fe le lõs, amely
az elõz ményt in téz te. Ha tás kö ri vita ese tén a kö zös fe let tes 
ve ze tõ dönt.

(2) A hi va ta li egy sé gek te vé keny sé gük so rán kö te le sek
együtt mû köd ni. A fel adat kö rük be tar to zó, de más hi va ta li
egy ség fel adat kö rét is érin tõ ügyek ben az ér de kel tek
egyez tet ve kö te le sek el jár ni. A fel adat össze han golt el lá tá -
sá ért az a hi va ta li egy ség fe le lõs, amely nek a fel adat el vég -
zé se a Sza bály zat 2. füg ge lé ke sze rint a fel adat kö ré be tar -
to zik.

(3) Az ügy irat ki ad má nyo zás ra való – a tör vényességi,
szak mai és cél sze rû sé gi szem pon tok nak meg fe le lõ – elõ -
ké szí té sé ért, va la mint a ha tár idõ ben tör té nõ elõ ter jesz -
tésért az ügy in té zõ fe le lõs. Az ügy ira ton, il let ve az ak tán
az ügy in té zõ ne vét fel kell tün tet ni.

(4) Az ügy ér de mi el in té zé sé ért az a ve ze tõ fe le lõs, aki
az ügy in té zõ ál tal elõ ké szí tett ter ve ze tet fe lül vizs gál ja és
azt ki ad má nyoz ni jo go sult és kö te les.

(5) Az ügy in té zé sé re ki je lölt ügy in té zõ kö te les az ügy
el in té zé se ér de ké ben a jog sza bá lyok és a mi nisz té ri um
bel sõ sza bály za ta i ban meg ha tá ro zott elõ írások be tar tá sá -
val, az érin tett mi nisz té ri u mi egy sé gek kel, ve ze tõk kel,
ügy in té zõk kel együtt mû köd ve a szük sé ges in téz ke dé se ket 
meg ten ni.

Ügyintézési határidõ

21.  §

(1) Az ügyek in té zé se a vo nat ko zó jog sza bá lyok, a Kor -
mány ügy rend je és a fe let tes ve ze tõk ál tal elõ írt ha tár idõ -
ben tör té nik.

(2) Az ügy in té zé si ha tár idõ a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény
ha tá lya alá tar to zó ügyek re vo nat ko zó an az irány adó anya -
gi és el já rá si sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ha tár idõ, a par -
la men ti mun ká val kap cso la tos ügyek re vo nat ko zó an az
Al kot mány ban és a Ház sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár -
idõ.

(3) Jog sza bály ban elõ írt ügy in té zé si ha tár idõ hi á nyá ban 
az ügyek in té zé sé re a ve ze tõ ál tal a fel ada tok ki adá sa so rán 
meg ál la pí tott egye di ügy in té zé si ha tár idõ az irány adó.
Jog sza bá lyi ren del ke zés vagy egye di ve ze tõi uta sí tás hi á -
nyá ban az irány adó ügy in té zé si ha tár idõ 30 nap.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti ha tár idõk nem vo nat -
koz nak a „sür gõs” jel zé sû ira tok ra, ame lye ket so ron kí vül,
de leg ké sõbb 3 mun ka na pon be lül kell el in téz ni.

(5) A ha tár idõ ket nap tá ri nap ban (ki vé te le sen órá ban)
kell meg ha tá roz ni. A ha tár idõ szá mí tá sá nak kez dõ nap ja a
mi nisz té ri um ban tör té nõ elsõ ik ta tás, be fe je zõ nap ja pe dig
a re giszt rált ex pe di á lás nap ja.

(6) A ha tár idõ be tar tá sá ért an nak a hi va ta li egy ség nek a
ve ze tõ je fe le lõs, amely nek a fel adat kö ré be a be ad vány el -
in té zé se tar to zik.

(7) Ha a be ad vány az elõ írt ha tár idõ alatt ér dem ben nem
in téz he tõ el, ak kor az ügy in té zõ a ké se de lem oká ról és az
ügy in té zés vár ha tó idõ pont já ról fe let te sét tá jé koz tat ja és
in téz ke dést kez de mé nyez.

Kiadmányozás

22.  §

(1) A ki ad má nyo zá si jog az ügy ben tör té nõ ér de mi dön -
tés re ad fel ha tal ma zást. A hi va ta li egy sé gen be lül a ki ad -
má nyo zá si jog kö rö ket úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a jog -
sze rû sé gi és a szak sze rû sé gi kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé -
se mel lett biz to sít sa a gyors ügy in té zést.

(2) A mi nisz ter meg ha tá roz za azo kat az ügye ket, ame -
lyek ben a ki ad má nyo zás jo gát át ru ház za.

(3) Az ál lam tit kár ki ad má nyoz za a mi nisz tert he lyet te -
sí tõ jog kö ré be tar to zó, a mi nisz ter ál tal ha tás kö ré be utalt
ügyek ben ke let ke zett ira to kat.

Kiadmányozásra kerülõ ügyiratok kezelése

23.  §

(1) A ki ad má nyo zás ra elõ ké szí tett ügy ira to kat – ha a ve -
ze tõ más ként nem ren del ke zett – szol gá la ti úton kell fel ter -
jesz te ni a ki ad má nyo zás ra jo go sult hoz. A ki ad má nyo zás ra 
elõ ké szí tett irat fo gal maz vá nyát (má sod pél dá nyát) mind
az ügy in té zõ, mind a to váb bí tást ja vas ló ve ze tõ szig nál ja
és kel te zés sel lát ja el. Ha tár idõ túl lé pés nél a mu lasz tás ról,
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an nak oká ról az ira ton vagy az elõ adói íven ké szült fel -
jegy zés ben em lí tést kell ten ni.

(2) A mi nisz ter ál tal ki ad má nyo zás ra ke rü lõ, az ál ta la
meg ha tá ro zott ügy ira to kat, a mi nisz ter hez  szóló je len té se -
ket, tá jé koz ta tó kat, fel jegy zé se ket a Mi nisz te ri Ka bi net és
Tit kár ság hoz kell meg kül de ni, mi u tán a köz jo gi és ko or di -
ná ci ós szak ál lam tit kár el len õriz te, és a ka bi net fõ nök jó vá -
hagy ta õket. A Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság Tit kár sá gi
Osz tá lyá nak ve ze tõ je el len õr zi az elõ ké szí tés sza bály sze -
rû sé gét, és en nek té nyét alá írá sá val iga zol ja.

(3) A kormány-elõ ter jesz tések, a jog sza bá lyok és az ál -
la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei ter ve ze té nek ki ad má -
nyo zás ra való fel ter jesz té sét az irat to váb bí tás sor rend jé -
ben a szak te rü let fel ügye le té ért fe le lõs szak ál lam tit kár, a
köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár, a ka bi net fõ nök és 
az ál lam tit kár vé le mé nye zi.

(4) Kü lö nö sen in do kolt eset ben ve ze tõ köz vet le nül for -
dul hat a mi nisz ter hez vagy az ál lam tit kár hoz a köz vet len
fe let te se egy ide jû, ha ez nem le het sé ges, utó la gos tá jé koz -
ta tá sa mel lett. A nem szol gá la ti úton igé nyelt tá jé koz ta tás -
ról a szol gá la ti fe let test a ké rés sel egy ide jû leg, ha az nem
le het sé ges, utó lag tá jé koz tat ni kell.

(5) A mi nisz ter, ál lam tit kár, ka bi net fõ nök, szak ál lam tit -
kár (a továb biak ban: fel sõ ve ze tõ) ál tal ki ad má nyo zás ra
ke rü lõ ira to kat, fel jegy zé se ket és tá jé koz ta tó kat a tit kár sá -
gok ve ze tõ i hez kell el jut tat ni, akik kö te le sek el len õriz ni,
hogy az ügy in té zõk és a ve ze tõk az elõ írt egyez te té si kö te -
le zett sé gük nek ele get tet tek.

Vezetõi utasítás végrehajtása

24.  §

(1) Az ügy el in té zé sé re ki je lölt ügy in té zõ kö te les a ve -
ze tõ je uta sí tá sai sze rint el jár ni.

(2) Ha az ügy in té zés so rán ka pott ve ze tõi uta sí tás sal
nem ért egyet:

a) kö te les azt a köz vet len fe let te sé nek szó ban meg in -
do kol ni;

b) ezt köve tõen jo go sult az el uta sí tott el len vé le mé nyét
az ügy irat ra vagy az ügy ira tot kí sé rõ lap ra rá ve zet ni;

c) az ügy irat ban fel tün te tett el len vé le mé nyét a szol gá -
la ti fe let te se út ján vagy an nak elõ ze tes ér te sí té sé vel fel sõ
szin tû ve ze tõk elé ter jeszt he ti.

(3) Az ügyet in té zõ el len vé le mé nye ál ta lá ban nem aka -
dá lyoz hat ja meg a ve ze tõi uta sí tás vég re haj tá sát. A sza -
bály sze rû és a szol gá la ti úton elõ ter jesz tett el len vé le mé -
nyért, va la mint az or szág gyû lé si biz to s ré szé re – an nak ké -
ré sé re – ügy kö ré ben köz vet le nül adott tá jé koz ta tá sért az
ügy in té zõt sem mi lyen hát rány nem ér he ti. Az ügy in té zõ
kü lön jog sza bály ban elõ írt ki vé te les ese tek ben kö te les,
 illetve jo go sult a ve ze tõi uta sí tá sok vég re haj tá sát meg -
tagadni.

A feladatok meghatározása

25.  §

(1) A mi nisz té ri um fõ fel ada ta it – a tör vényalkotási
prog ram ról  szóló or szág gyû lé si ha tá ro zat hoz és a Kor -
mány mun ka ter vé hez iga zod va – fél éven ként mun ka prog -
ram fog lal ja össze.

(2) A fél éves mun ka prog ra mot – a Kor mány mun ka ter -
vé nek el fo ga dá sát kö ve tõ 15 na pon be lül – a Köz jo gi és
Ko or di ná ci ós Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga elõ ze tes egyez -
te tés alap ján ál lít ja össze és a mi nisz ter nek jó vá ha gyás cél -
já ból be nyújt ja.

(3) A mun ka prog ram tar tal maz za:
a) a kor mány ülés na pi rend jé re tû zött elõ ter jesz téseket,

ezek el ké szí té sé nek kü lön szak mai és kü lön jogi ko di fi ká -
ci ós ha tár ide jét, a rész ha tár idõ ket és a fe le lõ sö ket;

b) a Mi nisz te ri Ér te kez le ten, va la mint a Mi nisz te ri
Szak ál lam tit ká ri Ér te kez le ten írá sos elõ ter jesz tésben meg -
tár gya lás ra ke rü lõ té ma kö rö ket, azok el ké szí té sé nek kü lön 
szak mai és kü lön jogi ko di fi ká ci ós ha tár ide jét, elõ ter jesz -
tõ jét és fe le lõ sét;

c) a mi nisz ter ál tal ki adás ra ke rü lõ ren de le tek és az ál -
la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei ki adá sá nak kü lön szak -
mai és kü lön jogi ko di fi ká ci ós ha tár ide jét és fe le lõ se it.

A felkészítés rendje

26.  §

(1) A Kor mány, a kor mány za ti ka bi net ülé sek a mi nisz -
te rek rész vé te lé vel mû kö dõ tár ca kö zi bi zott sá gok ülé sei,
va la mint az Ál lam tit ká ri Ér te kez let elõtt az azon részt
vevõ fel sõ ve ze tõt fel kell ké szí te ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál tal meg kül dött, az Ál -
lam tit ká ri Ér te kez let re, kor mány za ti ka bi net ülés re vagy
Kor mány ülés re be nyúj tott ter ve ze te ket a köz jo gi és ko or -
di ná ci ós szak ál lam tit kár – a Jogi Fõ osz tály út ján – vé le -
mény nyil vá ní tás cél já ból a ha tár idõ meg je lö lé sé vel ha la -
dék ta la nul to váb bít ja az elõ ter jesz tésben tárgy kör sze rint
érin tett hi va ta li egy sé gek nek, a tárgy kör sze rint ille té kes
szak ál lam tit kár nak és a Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság -
nak. A köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár szük ség
ese tén so ron kí vül – a Jogi Fõ osz tály út ján – gon dos ko dik
a fel ké szí tés hez szol gá ló, va la mennyi érin tett egyez te tett
vé le mé nyét tar tal ma zó fel jegy zés el ké szí té sé rõl.

(3) A fel ké szí tés hez ké szült fel jegy zés hez csa tol ni kell
– sa ját elõ ter jesz tés ese tén – a más tár cák ré szé rõl fel me -
rült ész re vé te lek kel kap cso la tos mi nisz té ri u mi vé le ményt;
más tár ca ál tal ké szí tett elõ ter jesz tés ese tén az ÖM tár ca -
vé le mé nyét, va la mint az elõ ter jesz tésre ko ráb ban tett ész -
re vé te lek el fo ga dá sá ra vagy el uta sí tá sá ra való uta lást, ez
utób bi eset ben ja vas la tot az ész re vé tel fenn tar tá sá ra vagy
az at tól való el ál lás ra. A fel jegy zés nek tar tal maz nia kell a
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meg elõ zõ Ál lam tit ká ri Ér te kez let ál lás fog la lá sát és az en -
nek alap ján tett in téz ke dé se ket.

(4) Az Ál lam tit ká ri Ér te kez let anya ga i nak át adá sá ra a
Jogi Fõ osz tály út ján fo lya ma to san ke rül sor, a tárgy kör
sze rint ille té kes szak ál lam tit kár vagy az ál ta la meg bí zott
sze mély ré szé re.

Parlamenti és kormányzati munka segítése

27.  §

(1) Az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sén részt vevõ mi nisz -
ter, il let ve az ál lam tit kár meg fe le lõ fel ké szí té se ér de ké -
ben:

a) mi nisz té ri u mi elõ ter jesz tés ese tén a szak te rü let sze -
rint ille té kes hi va ta li egy ség össze ál lít ja a mi nisz te ri ex po -
zét, az ál ta lá nos és rész le tes vita le zá rá sát kö ve tõ zá ró be -
szé de ket, és azt szol gá la ti úton meg kül di a Par la men ti
Osz tály ré szé re, amely a vég le ge zést köve tõen to váb bít ja
azt a mi nisz ter, az ál lam tit kár, va la mint a ka bi net fõ nök ré -
szé re;

b) más tár ca elõ ter jesz tése ese tén csak a mi nisz ter
 külön ren del ke zé se sze rint kell fel szó la lá si anya got ké szí -
te ni.

(2) A mi nisz ter hez in té zett in ter pel lá ci ó ra, kér dés re,
azon na li kér dés re, na pi rend elõt ti és utá ni fel szó la lá sok ra
adan dó vá lasz el ké szí té sé rõl a Par la men ti Osz tály ve ze tõ je 
gon dos ko dik a kö vet ke zõk sze rint:

a) az in ter pel lá ci ók, il let ve kér dé sek kéz hez vé te le után
a vá lasz ter ve zet el ké szí té se cél já ból meg kül di azo kat a
tárgy kör sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ ve ze tõ nek az érin -
tett szak ál lam tit kár egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett;

b) a szak ál lam tit kár szük ség sze rint a tárgy kör ben érin -
tett hi va ta li egy ség gel el vé gez te ti a szük sé ges egyez te tést,
tel jes és ki me rí tõ in for má ci ós anya got gyûj tet, össze ál lít -
tat ja a vá lasz ter ve ze tet, ame lyet a Saj tó és Kommuniká -
ciós Fõ osz tály ve ze tõ jé vel való egyez te tést köve tõen meg -
küld a Par la men ti Osz tály ve ze tõ jé nek, aki gon dos ko dik a
vá lasz ter ve zet ka bi net fõ nök, va la mint az ál lam tit kár ré -
szé rõl tör té nõ el len jegy zé sé rõl;

c) írás be li kér dés ese tén az a) és b) pont ban rög zí tett el -
já rá son fe lül a szak ál lam tit kár a vá lasz ter ve ze tet egyez te ti
a Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jé vel, majd a
ter ve ze tet meg kül di a Par la men ti Osz tály ve ze tõ je ré szé re, 
aki gon dos ko dik az irat nak a ka bi net fõ nök ál tal tör té nõ el -
len je gyez te té sé rõl.

(3) A mi nisz té ri um fel adat kö ré be tar to zó ön ál ló kép vi -
se lõi és bi zott sá gi in dít vá nyok ról kormány-elõ ter jesz tés
ké szül a kö vet ke zõk sze rint:

a) a Par la men ti Osz tály ve ze tõ je vé le mé nye zés re meg -
kül di az ön ál ló in dít ványt a tárgy kör sze rint ha tás kör rel
ren del ke zõ fõ osz tály ve ze tõ nek – a ka bi net fõ nök és az
érin tett szak ál lam tit kár egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – a

Jogi Fõ osz tály nak, to váb bá a Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ -
osz tály ve ze tõ je ré szé re;

b) a mi nisz té ri u mi vé le ményt tar tal ma zó kormány-elõ -
ter jesz tés Ál lam tit ká ri Ér te kez let re és Kor mány ülés re tör -
té nõ be nyúj tá sá ról a te rü le tért fe le lõs szak mai szer ve zet
elõ ké szí té se alap ján a Jogi Fõ osz tály gon dos ko dik a
kormány-elõ ter jesz tések ké szí té sé re vo nat ko zó ren del ke -
zé sek be tar tá sá val.

(4) A Par la men ti Osz tály ve ze tõ je fo lya ma to san fi gye -
lem mel kí sé ri az or szág gyû lé si bi zott sá gok mû kö dé sét és
köz re mû kö dik ab ban, hogy a bi zott sá gi ülé se ken a mi nisz -
té ri u mot meg fe le lõ ve ze tõi és szak ér tõi szint en kép vi sel -
jék. En nek ér de ké ben a szak ér tõk ki je lö lé sét egyez te ti az
ál lam tit kár ral, a ka bi net fõ nök kel vagy a köz jo gi és ko or di -
ná ci ós szak ál lam tit kár ral, va la mint gon dos ko dik a szak ér -
tõk ré szé re a szük sé ges tár gya lá si anya gok biz to sí tá sá ról.

(5) A szak ér tõk a bi zott sá gi ülé sen el hang zott lé nye ges
kér dé sek rõl, vé le mé nyek rõl azon nal tá jé koz tat ják a téma
sze rint ille té kes szak ál lam tit kárt, aki a ve ze tõi dön tés
meg ho za ta la ér de ké ben ha la dék ta la nul, il let ve szük ség
sze rint in for mál ja a mi nisz tert és az ál lam tit kárt.

(6) A Par la men ti Osz tály kép vi se lõ je rend sze re sen kö -
te les részt ven ni az Or szág gyû lés – mi nisz té ri u mot érin tõ – 
ple ná ris és bi zott sá gi ülé se i nek na pi ren di pont ja i nak tár -
gya lá sán. A Par la men ti Osz tály ve ze tõ je az ülé se ket köve -
tõen ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a mi nisz tert, az ál -
lam tit kárt és a ka bi net fõ nö köt a je len tõ sebb, ve ze tõi dön -
tést igény lõ ese mé nyek rõl.

(7) A Par la men ti Osz tály a ci vil szer ve ze tek és az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk ré szé re a mi nisz té ri um ban zaj ló
tör vényelõkészítõ mun ká ról fel me rült igé nyek alap ján tá -
jé koz ta tót, kon zul tá ci ót szer vez, köz re mû kö dik a kép vi se -
lõi meg ke re sé sek ügy in té zé sé ben. Amennyi ben az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk vagy bi zott sá gok köz vet le nül az egyes
hi va ta li egy sé ge ket ke re sik meg, ar ról az adott hi va ta li
egy ség kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni a Par la men ti
Osz tályt.

(8) Amennyi ben a 3.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek ré -
szé re a Kor mány Ka bi net jé tõl, az Or szág gyû lés va la mely
bi zott ság át ól köz vet len meg ke re sés ér ke zik ál lás fog la lás,
il let ve vé le mény ké rés cél já ból, a tár ca ál lás pont ját tük rö -
zõ, érin tet tek kel egyez te tett vá lasz ter ve ze tét el len jegy zés
vé gett a ka bi net fõ nök és az ál lam tit kár ré szé re meg kell
kül de ni és csak egyet ér té sük ese tén le het to váb bí ta ni a
meg ke re sõ szerv ré szé re.

A minisztérium képviselete

28.  §

(1) A mi nisz té ri u mot a mi nisz ter, aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén az ál lam tit kár kép vi se li.
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(2) A kor mány-, il let ve tár ca kö zi bi zott sá gok ban – ide
nem ért ve az ál lam tit ká ri ér te kez le tet – a társ ha tó sá gok kal, 
az ön kor mány za tok kal és a tár sa dal mi szer ve ze tek kel való 
kap cso la tok ban a mi nisz té ri u mot a mi nisz ter, az ál lam tit -
kár, a ka bi net fõ nök és a szak ál lam tit kár, va la mint a szak te -
rü le tü ket érin tõ kér dé sek ben, il let ve a mi nisz ter, az ál lam -
tit kár, vagy – a szak ál lam tit kár meg bí zá sa alap ján – az erre 
fel ha tal ma zott köz tiszt vi se lõ kép vi se li.

A sajtó- és a tömegtájékoztatási tevékenység rendje

29.  §

(1) A mi nisz ter, az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok és a
szak ér tõk saj tó- és kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gét a Saj tó
és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály – a fel sõ ve ze tõk tit kár sá ga i -
val együtt mû köd ve – szer ve zi. Az ál lam tit kár és a szak ál -
lam tit ká rok a kom mu ni ká ció te rü le tén a Saj tó és Kom mu -
ni ká ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jé vel fo lya ma to san együtt mû -
köd nek. A hi va ta li egy sé gek és mi nisz té ri u mi szer vek az
idõ sze rû fel ada ta ik ról, ren dez vé nye ik rõl, ak ci ó ik ról, a mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó in téz ke dé sek rõl,
ese mé nyek rõl, ügyek rõl, ve ze tõi köz sze rep lé sek rõl és az
ál lam pol gá ro kat ér dek lõ kér dé sek rõl a köz vé le ményt – be -
le ért ve saj tó tól ér ke zõ kül sõ meg ke re sést is – a Saj tó és
Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel tá jé koz tat -
ják.

(2) A mi nisz té ri um egyes fel ada ta i hoz kap cso ló dó saj -
tó- és kom mu ni ká ci ós ter ve ket a Saj tó és Kom mu ni ká ci ós
Fõ osz tály ké szí ti el és gon dos ko dik azok vég re haj tá sá ról.

30.  §

(1) A mi nisz té ri um ne vé ben, il let ve po li ti kai jel le gû
kér dé sek ben nyi lat ko za tot csak a mi nisz ter, az ál lam tit kár, 
a ka bi net fõ nök, nem po li ti kai jel le gû kér dé sek ben az elõ -
zõ ek ben fel so rol tak, a Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
ve ze tõ je vagy a mi nisz ter ál tal ki je lölt ve ze tõ ad hat.

(2) A mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott kon cep ci o ná lis, va la -
mint szak mai kér dé sek rõl az ál lam tit kár, a ka bi net fõ nök,
sa ját mû kö dé si te rü le tét il le tõ en a szak ál lam tit kár, va la -
mint a fõ osz tály ve ze tõ nyi lat koz hat. Az ér de mi ügy in té -
zést vég zõ mun ka társ az ál lam tit kár, a ka bi net fõ nök, va la -
mint a szak ál lam tit kár ál tal adott fel ha tal ma zás kö ré ben
– a Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jé vel tör tént
elõ ze tes egyez te tést köve tõen – nyi lat koz hat.

(3) Az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár a Saj tó és Kom -
mu ni ká ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jé vel egyez te tett kon cep ció
sze rint, a fõ osz tály ve ze tõ, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, osz -
tály ve ze tõ és a mun ka tár sak csak a Saj tó és Kommuniká -
ciós Fõ osz tály ve ze tõ jé vel tör tént elõ ze tes egyez te tés után
nyi lat koz hat nak.

(4) A nyil vá nos ság nak szánt köz lés rõl, nyi lat ko zat ról
(in ter jú, ri port), il let ve pub li ká ci ó ról (cikk, ta nul mány),
an nak meg je le né si he lyé rõl, ide jé rõl a Saj tó és Kom mu ni -
ká ci ós Fõ osz tályt a nyi lat ko za tot adó kö te les elõ ze tesen
tá jé koz tat ni.

(5) A tá jé koz ta tá si te vé keny ség so rán a nyi lat ko zó nak
az ál lam- és szol gá la ti ti tok ra, a sze mé lyes ada tok vé del -
mé re és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat be kell tar ta ni, a nyi lat ko zat nem jár hat má sok
sze mély hez fû zõ dõ jo ga i nak sé rel mé vel.

(6) A mi nisz té ri u mi szer vek a te vé keny sé gü ket érin tõ
kom mu ni ká ci ós ja vas la ta i kat, kez de mé nye zé se i ket a Saj tó 
és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel va ló sít -
hat ják meg. Az elõ ter jesz téshez a szak ma po li ti kai ér te kez -
let re tör té nõ be nyúj tást meg elõ zõ en a szak mai elõ ké szí té -
sért fe le lõs saj tó-hát tér anya got csa tol. A saj tó-hát tér anya -
got a szak ma po li ti kai ér te kez le tet köve tõen, va la mint az
Ál lam tit ká ri Ér te kez let re, kor mány za ti ka bi net ülé sek re és
a kor mány hoz tör té nõ be nyúj tást meg elõ zõ en ak tu a li zál ni
kell.

Hivatali egységek ügyrendje, illetve az önálló szervek
és a közigazgatási hivatalok szervezeti és mûködési

szabályzata

31.  §

(1) A 3.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek fo lya ma tos mû kö -
dé sét a jog sza bá lyok, az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei, az ezek re épü lõ ügy ren dek, il let ve sa ját szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tuk és a fe let tes ve ze tõ uta sí tá sai ha tá -
roz zák meg.

(2) A hi va ta li egy ség ügy rend jét az ille té kes szak ál lam -
tit kár, az ön ál ló szerv szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát
az ille té kes ve ze tõ ja vas la tá ra, to váb bá a köz igaz ga tá si hi -
va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát az ér de kelt mi -
nisz te rek egyet ér té sé vel – ha jog sza bály vagy mi nisz te ri
uta sí tás más ként nem ren del ke zik – a mi nisz ter hagy ja
jóvá.

(3) A ve ze tõ, az ügy in té zõ és az ügy ke ze lõ fel ada ta it
– az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl – a mun ka kö ri le írá sa
sza bá lyoz za.

(4) A mun ka kö ri le írás – a fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra is
al kal mas mó don – töb bek kö zött tar tal maz za a mun ka kör -
ben el lá tan dó fel adat jel le gét, a te vé keny sé gi kört, a mun -
ka kört be töl tõk alá- és fö lé ren delt sé gi vi szo nya it, a mun -
kál ta tói jog kör gya kor ló já nak meg je lö lé sét, a mun ka kör re
vo nat ko zó ké pe sí té si és egyéb sa já tos elõ írásokat.

A munkavégzés általános szabályai

32.  §

(1) A mun ka vég zés ál ta lá nos sza bá lya it, a mi nisz té ri u -
mi köz tiszt vi se lõk fel ada ta it a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
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 szóló tör vény, va la mint az en nek vég re haj tá sá ról ren del -
ke zõ jog sza bá lyok, mi nisz te ri uta sí tá sok, il let ve sza bály -
za tok tar tal maz zák.

(2) A mi nisz té ri u mi köz tiszt vi se lõk a ve ze tõi meg bí za -
tás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk kel, va la mint a mi nisz té -
ri u mi fel sõ ve ze tõk kel – a rend kí vü li ese tek ki vé te lé vel – a
hi va ta li (szol gá la ti) út be tar tá sá val tar ta nak kap cso la tot.

(3) A köz tiszt vi se lõk az egyes ügye ket a sze mé lyük re
meg ál la pí tott mun ka kö ri le írás ban fog lal tak alap ján – az
adott ügy elõz mé nye i nek és össze füg gé se i nek is me re té -
ben, az ügy ben ke let ke zett va la mennyi irat együt tes ke ze -
lé sé vel – in té zik.

Munkáltatói jogok gyakorlása

33.  §

(1) A mi nisz ter, az ál lam tit kár, a ka bi net fõ nök és a szak -
ál lam tit kár jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott mun kál ta tói
jo gok kal ren del kez nek.

(2) A mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá nak és át ru há zá sá -
nak mód ját a mi nisz té ri um Köz szol gá la ti Sza bály za ta tar -
tal maz za.

A gazdálkodási feladatok

34.  §

A mi nisz té ri um gaz dál ko dá si fel ada ta it kü lö nö sen az ál -
lam ház tar tás ról  szóló jog sza bá lyok, bel sõ jogi nor mák, az
ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei, va la mint a miniszté -
riumi hi va tal gaz da sá gi szer ve ze té nek ügy rend je ha tá roz -
za meg.

Az adatvédelmi tevékenység irányítása

35.  §

A hi va ta li egy sé gek meg ha tá ro zott szer vek nek a sze mé -
lyes adat ke ze lé si, adat biz ton sá gi és adat szol gál ta tá si, va -
la mint a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá val össze füg gõ
te vé keny sé gét kü lön mi nisz te ri uta sí tás sza bá lyoz za.

Köz pon ti ügye let

36.  §

A mi nisz té ri um köz pon ti ügye le tét az OKF biz to sít ja,
az ügye let rend jét kü lön mi nisz te ri uta sí tás sza bá lyoz za.

Az országgyûlési biztosra, az Állami Számvevõszékre
 és a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásával összefüggõ általános

feladatok

37.  §

(1) Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa, a ki -
sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si biz to sa és az adat vé del mi
biz to s (a továb biak ban együtt: or szág gyû lé si biz to s), az
Ál la mi Szám ve võ szék (a továb biak ban: ÁSZ), a Kor -
mány za ti El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban: KEHI) és
ezek iga zolt mun ka tár sai ré szé re a mi nisz té ri u mi hi va ta li
egy sé gek hez, a mi nisz té ri u mi szer vek hez, va la mint az ön -
ál ló szer ve ze tek hez tör té nõ be lé pést kor lá to zás nél kül biz -
to sí ta ni kell.

(2) Az or szág gyû lé si biz to s, az ÁSZ és a KEHI ré szé re
meg kell adni a le foly ta tott el já rás sal kap cso la tos ada to kat
és fel vi lá go sí tá so kat, a ke let ke zett ira tok ba – a mi nõ sí tés re 
te kin tet nél kül – be te kin tést le he tõ vé kell ten ni, il let ve ké -
rés re az ira tok ról má so la tot kell ké szí te ni vagy azt ere de ti -
ben ré szé re át kell adni.

(3) Az or szág gyû lé si biz to s, az ÁSZ és a KEHI ál tal
vég zett vizs gá la tot elõ kell se gí te ni. Amennyi ben a vizs -
gált szerv sa ját ha tás kö ré ben meg tud ná szün tet ni a
visszás sá got, de az erre irá nyu ló kez de mé nye zés sel nem
ért egyet, 30 na pon be lül a kez de mé nye zést – az ügy ira ta i -
val együtt – kö te les a fel ügye le ti szerv hez fel ter jesz te ni.

(4) Az or szág gyû lé si biz to s, az ÁSZ és a KEHI el len õr -
zé se i rõl, vizs gá la tá nak meg ál la pí tá sa i ról, il let ve kez de mé -
nye zé se i rõl tá jé koz tat ni kell az irá nyí tó és fel ügye lõ szak -
ál lam tit kárt, az ál lam tit kárt, va la mint a mi nisz tert.

Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács

38.  §

(1) A 3.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek nél fog lal koz ta tot -
ta kat kép vi se lõ ága za ti rep re zen ta tív és kép vi se le ti jo go -
sult ság gal ren del ke zõ ér dek kép vi se le tek és a mi nisz ter kö -
zött lét re jött Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás alap ján az ér -
dek egyez te tés fó ru ma az Ága za ti Ér dek egyez te tõ Ta nács
(a továb biak ban: ÁÉT).

(2) Az ÁÉT részt ve või: a mun kál ta tói tár gya ló cso port
és a mun ka vál la lói tár gya ló cso port, il let ve az ál ta luk meg -
hí vott szak ér tõk és a ta nács tit ká ra.

(3) A mi nisz té ri um mun kál ta tói tár gya ló cso port ját az
ÁÉT ülé se in ese ti dön tés tõl füg gõ en az ál lam tit kár vagy
meg bí zá sa alap ján a köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit -
kár, il let ve a ki je lölt szak ál lam tit kár ve ze ti.

(4) Az ÁÉT maga ha tá roz za meg a ta nács ko zá sa i nak
rend jét.

(5) Az ér dek egyez te tés kö ré be tar to zó ügyek kö rét és az
el já rá si sza bá lyo kat az Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás és
az ÁÉT ügy rend je ha tá roz za meg.
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(6) A hi va ta li ap pa rá tust érin tõ elõ ter jesz téseket a köz -
jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár nyújt ja be.

Záró rendelkezések

39.  §

(1) A köz tiszt vi se lõk re, köz al kal ma zot tak ra, mun ka vál -
la lók ra, va la mint a mi nisz té ri um mû kö dé sé re és gaz dál ko -
dá sá ra kü lö nö sen a mi nisz te ri uta sí tás sal ki adott kö vet ke -
zõ sza bály za tok irány adó ak:

a) a Köz szol gá la ti Sza bály zat;
b) a gaz dál ko dás sal össze füg gõ bel sõ sza bály za tok;
c) a jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz -

kö ze i nek mi nisz té ri um ál tal tör té nõ ki dol go zá sa rend jé rõl, 
va la mint a más tár cák ál tal ké szí tett jog sza bály-ter ve ze tek
vé le mé nye zé sé rõl  szóló sza bály zat;

d) a sze mé lyes adat ke ze lé si, adat biz ton sá gi és adat -
szol gál ta tá si, va la mint a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá -
val össze füg gõ te vé keny sé gé rõl  szóló sza bály zat;

e) a Köz pon ti Ügye le ti Sza bály zat;
f) a Ti tok vé del mi Sza bály zat;
g) a lob bis ták fo ga dá sá nak rend jé rõl  szóló sza bály zat;
h) a köz al kal ma zot tak fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ

egyes el já rá si sza bá lyok ról  szóló sza bály zat;
i) a hát tér in téz mé nyek köz be szer zé se i nek spe ci á lis

sza bá lya i ról  szóló sza bály zat;
j) a Tech ni kai Sza bály zat;
k) Egye di Irat ke ze lé si Sza bály zat;
l) a te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök kel tör té nõ el lá tás

rend jé rõl, va la mint a táv köz lé si és in for ma ti kai szol gál ta -
tá sok igény be vé te lé nek sza bá lya i ról  szóló sza bály zat;

m) a mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze tei kö te le zett ség -
vál la lá si, utal vá nyo zá si és el len jegy zé si, va la mint ér vé -
nye sí té si rend jé rõl  szóló sza bály zat.

(2) A Sza bály zat füg ge lé kei az aláb bi ak:

1. füg ge lék Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um hi va ta li
egy sé ge i nek, az ön ál ló szer ve i nek, a köz igaz -
ga tá si hi va ta lok, to váb bá a Kor mány – mi -
nisz ter ál tal mû köd te tett – ta nács adó
tes tü le tei, a mi nisz ter ta nács adó tes tü le tei, a
mi nisz té ri um (rész)tu laj do nú gaz da sá gi és
köz hasz nú tár sa sá gai, a mi nisz té ri um ér de -
kelt sé gi kö ré be tar to zó ala pít vá nyok fel so ro -
lá sa

2. füg ge lék Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um hi va ta li
egy sé ge i nek fel adat- és ha tás kö re

3. füg ge lék Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um hi va ta li
egy sé ge i nek szer ve ze ti ta go zó dá sa

4. füg ge lék Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um hi va ta li
egy sé gei ve ze tõi mun ka kö rei

5. füg ge lék A Köz igaz ga tá si Hi va ta lok Fel ügye le ti El len -
õr zé si Sza bály za ta

6. füg ge lék A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 32.  § (1) és (3) be kez dé se, il -
let ve 11/A.  § (2) be kez dé se alap ján meg ál la -
pí tott mi nisz te ri (po li ti kai) fõ ta nács adói és
mi nisz te ri (po li ti kai) ta nács adói mun ka kö rök

7. füg ge lék A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 30/A.  § (1) be kez dé se alap ján
a hi va ta li egy sé gek nél ado má nyoz ha tó szak -
mai fõ ta nács adói, il let ve szak mai ta nács adói
cí mek szá ma

8. füg ge lék A kép zett sé gi pót lék ra jo go sí tó mun ka kö rök
jegy zé ke

9. füg ge lék Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um hi va ta li
szer ve ze tei va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség gel járó mun ka kö re i nek jegy zé ke az
egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé -
gek rõl  szóló 2007. évi CLII. tör vény (a továb -
biak ban: Tv.) 4.  § a) pont ja ér tel mé ben a 3.  §
(1)–(2) be kez dé se alap ján

10. füg ge lék Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló
1995. évi LXV. tör vény alap ján a mi nõ sí tés -
re, il let ve a mi nõ sí tés kez de mé nye zé sé re
fenn ál ló jo go sult sá gok meg ha tá ro zá sa

11. füg ge lék Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um Ala pí tó Ok -
ira tá ban fog lalt leg fon to sabb fel ada tok és
szer ve ze ti ada tok az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let (Ámr.) 10.  § (4) be kez dé se alap ján

12. füg ge lék A mi nisz ter egyes fel adat- és ha tás kö re i hez
kap cso ló dó ki ad má nyo zá si jog gya kor lá sá -
nak rend jé rõl

(3) Ezt a Sza bály za tot, va la mint az ez zel össze füg gõ
bel sõ sza bály za to kat szük ség sze rint, de leg alább éven te
fe lül kell vizs gál ni, és a szük sé ges kor sze rû sí tést el kell vé -
gez ni.
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1. függelék a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium hivatali egységei, az önálló szervei, a közigazgatási hivatalok, továbbá a
Kormány – miniszter által mûködtetett – tanácsadó testületei, a miniszter tanácsadó testületei, a minisztérium

érdekeltségi körébe tartozó alapítványok felsorolása

A.

Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze tei
(hi va ta li egy sé gek): össze sen: 312 stá tus

I. Mi nisz te ri köz vet len alá ren delt ség ben mû kö dik 8
1. El len õr zé si Fõ osz tály

II. Ka bi net fõ nö ki köz vet len alá ren delt ség ben mû kö dik 52
2. Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság
3. Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
4. Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tály

III. Ál lam tit ká ri köz vet len alá ren delt ség ben mû kö dik 14
5. Ál lam tit kár Tit kár sá ga

IV. Köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit ká ri köz vet len alá ren delt ség ben mû kö dik 117
6. Köz jo gi és Ko or di ná ci ós Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga
7. Jogi Fõ osz tály
8. Pénz ügyi Erõ for rás-gaz dál ko dá si Fõ osz tály
9. Nem zet kö zi Fõ osz tály
10. Vá lasz tá si Fõ osz tály
11. Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság Tit kár sá ga (Fõ osz tály)

V. Ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam tit ká ri köz vet len alá ren delt ség ben mû kö dik 69
12. Ön kor mány za ti és La kás ügyi Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga
13. Ön kor mány za ti Fõ osz tály
14. Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi Fõ osz tály
15. Ön kor mány za ti Gaz da sá gi Fõ osz tály
16. La kás ügyi Fõ osz tály

VI. Sport szak ál lam tit ká ri köz vet len alá ren delt ség ben mû kö dik 34
17. Sport Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga
18. Sport és Stra té gi ai Fõ osz tály
19. Sport igaz ga tá si Fõ osz tály

VII. Tu risz ti kai szak ál lam tit ká ri köz vet len alá ren delt ség ben mû kö dik 18
20. Tu risz ti kai Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga
21. Tu risz ti kai Stra té gi ai és Ki emelt Prog ra mok Fõ osz tály

B.

A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló szer ve ze tek (ön ál ló szer vek):

I. Mi nisz te ri köz vet len alá ren delt ség ben mû kö dik
1. Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

II. Sport szak ál lam tit ká ri köz vet len alá ren delt ség ben mû kö dik
2. Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet
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C.

A Kor mány mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel – az ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam tit kár út ján – irá nyí tott te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vei:

Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va ta lok:

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal

Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal

Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal

D.

A Kor mány – mi nisz ter ál tal mû köd te tett – ta nács adó tes tü le tei:

Nem ze ti Sport ta nács

E.

A mi nisz ter ta nács adó tes tü le tei:

1. Nem ze ti La kás po li ti kai Ta nács adó Tes tü let

2. Or szá gos Ide gen for gal mi Bi zott ság

3. Vá ros sá Nyil vá ní tá si Bi zott ság

F.

A mi nisz té ri um ér de kelt sé gi kö ré be tar to zó ala pít vá nyok:

Sport szak ál lam tit kár szak mai fel adat kör ében

1. Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány

2. Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány
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2. függelék
a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium hivatali egységeinek 
feladat- és hatásköre

I. Fejezet

A MINISZTER KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ HIVATALI EGYSÉGEK

Ellenõrzési Fõosztály

1. 1. Az El len õr zé si Fõ osz tály (e fe je zet ben a továb -
biak ban: Fõ osz tály) a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá
tar to zó hi va ta li egy ség, amely tár ca szin tû funk ci o ná lis fel -
adat kör ében:

a) vizs gá la tot foly tat hat a mi nisz té ri um fel ügye le te alá
tar to zó bár mely költ ség ve té si szerv nél, va la mint a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok, a hoz zá ren delt el kü lö ní tett ál la mi
pénz alap(ok) vo nat ko zá sá ban, to váb bá a költ ség ve tés bõl
cél jel leg gel jut ta tott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val kap -
cso la to san a ked vez mé nye zet tek nél és a tá mo ga tá sok le -
bo nyo lí tá sá ban részt vevõ szer ve ze tek nél; va la mint azon
gaz da sá gi tár sa sá gok nál, me lyek fe lett a mi nisz ter – az ál -
la mi va gyon ról  szóló tör vény alap ján kö tött szer zõ dés ér -
tel mé ben – va gyon ke ze lé si jo got gya ko rol;

b) el len õr zé si te vé keny sé gé vel ér té ke li az el len õr zött
szer ve zet mû kö dé si, koc ká zat ke ze lé si, bel sõ el len õr zé si és 
irá nyí tá si el já rá sa i nak ha té kony sá gát, hoz zá já rul azok fej -
lesz té sé hez;

c) el lát ja a mi nisz té ri um füg get le ní tett szer ve zet sze rû
pénz ügyi bel sõ el len õr zé sét, mely nek ke re té ben az el len -
õrök el vég zik a pénz ügyi-, gaz dál ko dá si szer ve zet bel sõ
pénz ügyi el len õr zé si fel ada ta it és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét;

d) az el len õr zés mód sze re i vel és esz kö ze i vel fel lép a
kor rup ció el len, en nek ér de ké ben ja vas la tot tesz a jog sza -
bá lyok, az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek, az ügy -
in té zés rend jé nek mó do sí tá sá ra; szük ség ese tén az erre fel -
jo go sí tott szer ve zet nél kez de mé nye zi a meg fe le lõ el já rás
le foly ta tá sát;

e) fel ügye li a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ket, 
va la mint a mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve -
té si szer vek pénz ügyi bel sõ el len õr zé si rend sze rét.

1. 2. A Fõ osz tály ve ze tõ je a fe je zet bel sõ el len õr zé si ve -
ze tõ je. A bel sõ el len õrök fel ada tu kat füg get le nül és be fo -
lyás men te sen, a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint a szak -
mai és eti kai elõ írások kö ve tel mé nye i nek be tar tá sá val lát -
ják el.

1. 3. A szer ve zet fel ada tai el lá tá sa so rán sza bály sze rû -
sé gi, pénz ügyi, meg bíz ha tó sá gi, tel je sít mény és rend szer
el len õr zé se ket hajt vég re. Az el len õr zé se ket stra té gi ai- és
éves terv sze rint, il let ve ter ven fe lü li el ren de lés alap ján
vég zik el az el len õr zé si prog ram ban fog lal tak nak meg fele -

lõen. Az el len õr zé si szer ve zet te vé keny sé gé nek el sõd le -
ges cél ja, a szak sze rû vé le mény al ko tás a ve ze tés szá má ra a 
szer ve zet bel sõ irá nyí tá si rend sze ré nek mû kö dé sé rõl.

1. 4. A Fõ osz tály fel ügye le ti bel sõ el len õr zé si szer ve -
zet ként a sa ját szak mai jo go sít vá nya it át ru ház hat ja azon
kö zép irá nyí tó szer vek re, ame lyek ren del kez nek füg get len
bel sõ el len õr zé si szer ve zet tel; az át ru há zott el len õr zé si jo -
go sult ság azon ban nem kor lá toz za a fe je ze ti bel sõ el len õr -
zé si szer ve zet min den in téz mény re ki ter je dõ el len õr zé si
jo go sult sá gát.

1. 5. A költ ség ve té si szer vek el len õr zé sé nek fe je ze ti
sza bá lya it, mód szer ta nát, az el len õr zé sek so rán kö ve ten dõ 
el já rá sok rend jét, a kö ve tel mé nyek rend sze rét a bel sõ el -
len õr zé si ve ze tõ ál tal ki dol go zott és a mi nisz ter ál tal jó vá -
ha gyott Bel sõ El len õr zé si Ké zi könyv tar tal maz za.

1. 6. A Fõ osz tály a pénz ügyi- gaz da sá gi szer ve zet ál tal
el ké szí tett és a fo lya ma tok ra ki ala kí tott el len õr zé si nyom -
vo nal le írá so kat mi nõ sí ti, ja vas la ta i val azok fej lesz té sét
elõ se gí ti.

1. 7. A Fõ osz tály szo ros mun ka kap cso la tot tart fenn az
el len õr zé se ket vég zõ ál la mi szer vek kel, szer ve ze tek kel
(ÁSZ; PM; KEHI, APEH, TB stb.), a nyo mo zó ha tó sá gok -
kal, va la mint a mi nisz té ri um szak mai- és fel ügye le ti el len -
õr zé si szer ve ze te i vel. A mun ka kap cso lat ki ter jed az el len -
õr zé si fel ada tok össze han go lá sá ra, ta pasz ta lat cse rék re, az
el len õr zé si szak ma kö ve tel mény-rend sze ré hez való ha té -
ko nyabb meg fe le lés biz to sí tá sá ra.

II. Fejezet

A KABINETFÕNÖK KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ HIVATALI EGYSÉGEK

1. A Miniszteri Kabinet és Titkárság

2. 1. A Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság a ka bi net fõ nök
köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó hi va ta li egy ség, amely elõ -
se gí ti a mi nisz té ri um te vé keny sé gé nek kor mány za ti, po li -
ti kai meg ala po zott sá gát, se gí ti a mi nisz ter – õt he lyet te sí tõ 
jog kö ré ben az ál lam tit kár – mi nisz té ri u mi mun ká ját, el -
látja a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat.

2. 2. A Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság vég zi a je len
Sza bály zat ban a ka bi net fõ nök ha tás kö ré be tar to zó fel ada -
tok el lá tá sá hoz szük sé ges te vé keny sé ge ket, en nek so rán
kü lö nö sen:

a) dön tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé get vé gez, a szak ál lam -
tit ká rok ál tal ké szí tett, a fel ter jesz té se ket, elõ ter jesz téseket 
vé le mé nye zi, át dol go zás ra vissza ad hat ja, to váb bi egyez te -
tés re utal hat ja, va la mint meg ha tá roz hat ja az elõ ké szí tés sel 
össze füg gõ to váb bi fel ada to kat;

b) a mi nisz ter meg bí zá sá ból kom plex szak ér tõi vé le -
ményt, fel ké szí tõ anya got sze rez het be;
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c) to váb bít ja a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel ada to -
kat; fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi azok vég re haj tá sát,
e jog kö ré ben el jár va a ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta tást
kér het;

d) fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi a kor mány prog ram -
ból és a mi nisz té ri um mun ka prog ram já ból adó dó fel ada -
tok vég re haj tá sá nak hely ze tét;

e) köz re mû kö dik az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta i ból
adó dó, az Ál la mi Szám ve võ szék, va la mint az or szág gyû -
lé si biz to sok vizs gá la tá val kap cso la tos mi nisz té ri u mi fel -
ada tok meg ha tá ro zá sá ban és vég re haj tá sá nak ellenõrzé -
sében;

f) ko or di nál ja a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alatt mû -
kö dõ szer ve ze ti egy sé gek te vé keny sé gét, va la mint a mi -
nisz ter el nök tõl és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal tól (a továb -
biak ban: MeH) ér ke zõ meg ke re sé sek tel je sí té sét.

2. 3. A Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság – a Tit kár sá gi
Osz tály út ján –

a) vég zi a mi nisz ter hez ér ke zõ ira tok fel dol go zá sát, in -
té zé sét, a tit kár sá gi ügy vi te li mun kát;

b) elõ ké szí ti és szer ve zi a mi nisz ter prog ram ja it, össze -
han gol ja és nyil ván tart ja a fel sõ ve ze tõk prog ram ja it;

c) elõ ké szí ti a mi nisz té ri u mi ér te kez le te ket és gon dos -
ko dik az ezek kel kap cso la tos ad mi niszt ra tív fel ada tok el -
lá tá sá ról;

d) fi gye lem mel kí sé ri a mi nisz ter napi prog ram já nak
ala ku lá sát, a prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek biz to sí tá sát.

2. 3. A Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár sá gon jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mó don mi nisz te ri (po li ti kai) fõ ta nács -
adók és ta nács adók mû köd het nek, akik se gí tik a mi nisz tert 
és az ál lam tit kárt, el jár nak a mi nisz ter és az ál lam tit kár
meg bí zá sá ból. A mi nisz te ri (po li ti kai) fõ ta nács adók, il let -
ve ta nács adók fel adat kö rük ben:

a) köz re mû köd nek a mi nisz te ri dön té sek elõ ké szí té sé -
ben, kor mány za ti meg ala po zá suk elõ se gí té sé ben, il let ve
vég re haj tá suk el len õr zé sé ben;

b) el lát ják a ka bi net fõ nök ál tal meg ha tá ro zott felada -
tokat;

c) se gí tik a mi nisz tert a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó
szer vek kel kap cso la tos te en dõi el lá tá sá ban.

2. Sajtó és Kommunikációs Fõosztály

3. 1.  A Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály (ezen al cím -
ben a továb biak ban: Fõ osz tály) a ka bi net fõ nök köz vet len
irá nyí tá sa alá tar to zó hi va ta li egy ség, amely a saj tó meg je -
le nést elõ ké szí tõ fel adat kör ében:

a) szer ve zi a mi nisz té ri um kom mu ni ká ci ó ját, saj tó kap -
cso la ta it;

b) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um és a mi nisz té ri um ve ze tõ i -
nek – va la mint egyes ese tek ben –, szak ér tõ i nek saj tó nyi -
lat ko za ta it;

c) igény sze rint a MeH saj tó ar chí vum ból be szer zi a
szük sé ges in for má ci ós anya go kat.

3. 2. A Fõ osz tály tár ca szin tû funk ci o ná lis feladat -
körében:

a) mû köd te ti a Bel sõ In for má ci ós és Kom mu ni ká ci ós
Rend szert (Int ra net),

b) ko or di nál ja a mi nisz té ri u mi szer vek int ra ne tes rend -
sze re i nek mû köd te té sét; össze han gol ja a mi nisz té ri u mi
szer vek in ter ne tes tar ta lom szol gál ta tó te vé keny sé gét;

c) részt vesz az In ter net és az Int ra net mû kö dé se inf ra -
struk tu rá lis fel té te le i nek ter ve zé sé ben, együtt mû kö dik a
rend sze rek tech ni kai üze mel te té sét és fej lesz té sét vég zõ
in for ma ti kai szer ve zet tel, gon dos ko dik a szük sé ges al kal -
ma zás fej lesz té sek rõl;

d) elõ se gí ti, össze han gol ja az ön ál ló szer vek saj tó és
PR te vé keny sé gét;

e) a mi nisz té ri um fel ada ta it érin tõ kom mu ni ká ci ós kér -
dé sek ben ja vas la to kat tesz, köz vé le mény-ku ta tá so kat ké -
szít elõ, és gon dos ko dik azok ered mé nye i nek meg is mer te -
té sé rõl;

f) kap cso la tot tart a MeH, va la mint – szük ség sze rint –
más köz igaz ga tá si szer vek kom mu ni ká ci ós szerveze -
teivel;

g) el lát ja az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog -
ram mal kap cso la tos tár cán be lü li és tár ca kö zi koordiná -
ciós fel ada to kat.

3. 3. A Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké szí té si feladat -
körében elõ ké szí ti a hi va ta li egy sé gek és az ön ál ló szer vek 
In ter ne ten, il let ve Int ra ne ten tör té nõ meg je le né sé nek, va -
la mint az ez zel kap cso la tos fel adat- és ha tás kö rök nek a
sza bá lyo zá sát.

3. 4. A Fõ osz tály köz zé té te li fel adat kör ében:

a) köz zé te szi a mi nisz té ri um hon lap ján – a szak te rü le -
tek ál tal biz to sí tott – a mi nisz té ri um fe le lõs sé gi kö ré be tar -
to zó jog sza bály ban elõ írt ada to kat;

b) meg ke re sés re köz re ad ja a köz ér de kû in for má ci ó kat;

c) gon dos ko dik a mi nisz té ri um, il let ve hi va ta li szer ve -
ze ti egy sé gei ál tal köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok kal
kap cso la tos – a köz pénz bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha -
tó sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény ben meg ha tá -
ro zott – köz zé té te li kö te le zett ség adat szol gál ta tói felada -
tainak tel je sí té sé rõl.

3. 5. A Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je:

a) elõ ké szí ti és szer ve zi a mi nisz ter – a mi nisz tert he -
lyet te sí tõ fel adat kör ében – az ál lam tit kár ha zai és nem zet -
kö zi mé dia meg je le né sét, kom mu ni ká ci ós ja vas la to kat
dol go z ki;

b) kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a mé di á val, az Or -
szág gyû lés és a Kor mány, va la mint más tár cák és az irá -
nyí tott szer vek saj tó és kom mu ni ká ci ós szer ve i vel;

c) össze ál lít ja – a szak mai elõ ter jesz tõ ja vas la ta alap -
ján – a jog sza bály ter ve ze tek, a nor ma tív és egye di dön té -
sek kom mu ni ká ci ós ter vét;
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d) fi gye li a ma gyar saj tó ban meg je le nõ, a mi nisz té ri u -
mot érin tõ hír adá so kat.

3. Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály

4. 1. A Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tály
(ezen al cím ben a továb biak ban: Fõ osz tály) a ka bi net fõ nök 
köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó hi va ta li egy ség, amely jog -
sza bály-elõ ké szí té si fel adat kör ében:

a) köz re mû kö dik a fog lal koz ta tá si jog vi szo nyok kal
kap cso la tos, az ága za tot érin tõ jog sza bály ter ve ze tek szak -
mai elõ ké szí té sé ben, szük ség ese tén kez de mé nye zi a jog -
sza bá lyok mó do sí tá sát;

b) köz re mû kö dik a szak kép zés sel kap cso la tos, az ága -
za tot érin tõ jog sza bály ter ve ze tek szak mai elõ ké szí té sé -
ben, szük ség ese tén kez de mé nye zi a jog sza bá lyok mó do -
sí tá sát;

c) el ké szí ti a tár sa dal mi esély egyen lõ sé get, a ro mák in -
teg rá ci ó ját, va la mint a tár ca ci vil kap cso la ta it érin tõ kér dé -
sek ben a kor mány ha tá ro za to kat, cse lek vé si ter vek mi nisz -
té ri um ra vo nat ko zó rész anya ga it, va la mint a mi nisz té ri um
fel adat- és cse lek vé si ter ve it;

d) vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket és az ál la mi
irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze it;

e) vé le mé nye zi a ci vil szfé rát érin tõ, az esély egyen lõ -
sé gi és szo ci á lis tár gyú jog sza bály ter ve ze te ket, részt vesz
e té mák ban az ága za ton be lü li bel sõ sza bá lyok, ter vek,
prog ra mok ki ala kí tá sá ban, va la mint meg szer ve zi a tár cá -
nál fel ál lí tott bi zott sá gok (szo ci á lis, esély egyen lõ sé gi stb.) 
mû kö dé sét;

f) köz re mû kö dik a hi va ta li egy sé gek ügy rend je i nek, a
Hely zet elem zõ-ér té ke lõ Köz pont mû kö dé si rend jé nek, to -
váb bá az ön ál ló szer vek szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -
ta i nak mi nisz te ri jó vá ha gyás ra való elõ ter jesz tésében;

g) vé le mé nye zi a költ ség ve té si szer vek ala pí tá sá val, át -
szer ve zé sé vel, il let ve meg szün te té sé vel össze füg gõ, a
Pénz ügyi Erõ for rás-gaz dál ko dá si Fõ osz tály ál tal el ké szí -
tett ok ira to kat.

4. 2. A Fõ osz tály ha tó sá gi dön té se ket elõ ké szí tõ fel -
adat kör ében:

a) elõ ké szí ti a má sod fo kú tár sa da lom biz to sí tá si ha tá ro -
za to kat;

b) köz egész ség ügyi és jár vány ügyi kér dé sek ben, a
mun ka vé de lem te rén, va la mint a hi va tá sos ál lo mány fe lül -
vizs gá la ta so rán má sod fo kú ha tó sá gi jog kört gya ko rol a
mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó rend vé del mi szerv vo nat -
ko zá sá ban. A rend vé del mi szerv or szá gos ha tás kö rû köz -
pon ti szer vei vo nat ko zá sá ban gya ko rol ja köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi kér dé sek kel, a mun ka vé de lem mel kap -
cso la tos el sõ fo kú ha tó sá gi jog kört.

4. 3. A Fõ osz tály szer zõ dés-elõ ké szí té si fel adat kör ében 
elõ ké szí ti az ér dek kép vi se le tek tá mo ga tá si szer zõ dé se it.

4. 4. A Fõ osz tály szer ve ze ti és szak mai irá nyí tá si fel -
adat kör ében:

a) el lát ja a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju -
tal ma zás sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let sze rint a
köz pon ti köz igaz ga tás ban ki ala kí tás ra ke rült új tí pu sú Tel -
je sít mény Ér té ke lé si Rend szer mi nisz té ri u mi mû köd te té -
sét, ko or di ná lá sát, biz to sít ja a meg va ló su lás ered mé nyes -
sé gét;

b) köz re mû kö dik a kor mány za ti pro jekt te a mek ben a
tár ca kép vi se le té ben;

c) vég zi a hi va ta li egy sé gek és a meg ha tá ro zott ön ál ló
szer vek szak mai fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges em -
ber i erõ for rás biz to sí tá sá val, a fog lal koz ta tás ra ke rü lõ
köz tiszt vi se lõk és hi va tá sos ál lo má nyú ak ki vá lasz tá sá val,
a jog vi szo nyuk lé te sí té sé vel, meg szün te té sé vel, mun ka jo -
gi já ran dó sá ga ik meg ál la pí tá sá val kap cso la tos sze mély ze -
ti in téz ke dé sek elõ ké szí té sét, a dön té sek vég re haj tá sá nak
meg szer ve zé sét;

d) el lát ja a hi va ta li egy sé gek vo nat ko zá sá ban a lét -
szám ke re tek hez kap cso ló dó sze mé lyi jut ta tá sok ke re té vel
való gaz dál ko dást, a lét szám ke re tek és a kap cso ló dó sze -
mé lyi jut ta tá sok ke re té vel való együt tes gaz dál ko dás alap -
ján meg fe le lõ dön tés-elõ ké szí tést vé gez, se gí ti a sze mé lyi
ál lo mány el is me ré si rend sze ré nek mû kö dé sét, tá mo ga tást
nyújt a mi nisz té ri u mon be lül a köz tiszt vi se lõi élet pá lya
ter vez he tõ sé gé hez;

e) gon dos ko dik a bér gaz dál ko dás rend jé nek ki dol go zá -
sá ról, mû köd te té sé rõl, a hi va ta li egy sé gek ve ze tõ i nek tá jé -
koz ta tá sá ról;

f) lét szám és bér gaz dál ko dá si te vé keny sé gét a Pénz -
ügyi Erõ for rás-gaz dál ko dá si Fõ osz tállyal együtt mû köd ve, 
kü lön el já rás rend ben fog lal tak figye lembe véte lével vég zi;

g) elõ ké szí ti a szer ve zet kor sze rû sí tés re és lét szám gaz -
dál ko dás ra vo nat ko zó ja vas la to kat a Pénz ügyi Erõ for -
rás-gaz dál ko dá si Fõ osz tállyal együtt mû köd ve. El lát ja a
szer ve ze ti és lét szám táb lá zat (szer ve zé si mun ka kö ri, il let -
ve ál lo mány táb lá zat) ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada to kat;

h) vég zi a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek tõl
nyug ál lo mány ba he lye zet tek gon do zá sá nak szak irá nyí tá -
sát;

i) ko or di nál ja a hi va ta li egy sé gek, va la mint az Or szá -
gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban:
OKF) ál tal vég zett ok ta tás igaz ga tá si te vé keny sé gét.

4. 5. A Fõ osz tály tár ca szin tû funk ci o ná lis feladat -
körében:

a) ko or di nál ja a köz igaz ga tá si mun ka ra ci o na li zá lá sa
és a tel je sít mény ori en tált me nedzs ment ér de ké ben a hi va -
ta li egy sé gek ál tal el ké szí tett tel je sít mény ér té ke lé sek ke -
ze lé sét;

b) mû köd te ti az in teg rált em ber i erõ for rás gaz dál ko -
dást tá mo ga tó in for má ci ós rend szer sze mély ze ti mun kát
se gí tõ prog ram ját, fel dol goz za a hi va ta li egy sé gek, ön ál ló
szer vek és köz igaz ga tá si hi va ta lok ál lo má nyá nak össze té -
te lé re, al kal mas sá gá ra, kép zé sé re, to vább kép zé sé re, fluk -
tu á ci ó já ra, fe gyel mi hely ze té re vo nat ko zó ada to kat; sta -
tisz ti kai ér té ke lé se ket, elõ re jel zé se ket ké szít és szol gál tat;

c) vég zi a nem zet biz ton sá gi el len õr zés sel kap cso la tos,
va la mint a va gyon nyi lat ko zat-té tel lel össze füg gõ – a vo -
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nat ko zó jog sza bá lyok ban és mi nisz te ri uta sí tás ban meg ha -
tá ro zott – fel ada to kat;

d) el ké szí ti a mi nisz té ri um éves to vább kép zé si ter vét,
szer ve zi – üte me zés sze rint – a hi va ta li egy sé gek mun ka -
tár sa i nak a köz igaz ga tá si alap- és szak vizs gá ra, va la mint
az ügy ke ze lõi alap vizs gá ra bo csá tá sát, to váb bá a sze mély -
ze ti, mun ka ügyi szak mai to vább kép zést, együtt mû kö dik a
MeH-hel az ága za tot érin tõ sze mély ügyi és kép zé si fel ada -
tok vég re haj tá sá ban, a hi va ta li egy sé gek köz tiszt vi se lõi
kép zé sé ben, to vább kép zé sé ben és a ve ze tõ kép zés ben;

e) elõ ké szí ti, meg szer ve zi és le bo nyo lít ja a miniszté -
rium köz pon ti ün nep sé ge it; gon dos ko dik a ki tün te té sek,
el is me ré sek át adá sá nak meg szer ve zé sé rõl.

4. 6. A Fõ osz tály a mi nisz té ri um fel sõ ve ze tõi mun ká já -
nak köz vet len se gí té sé vel kap cso lat ban;

a) elõ ké szí ti és vég re hajt ja a mi nisz ter és a mi nisz té ri u -
mi ve ze tõk ha tás kö ré be tar to zó sze mély ze ti, mun ka ügyi,
fe gyel mi, szer ve zé si, ki tün te té si és el is me ré si, szo ci á lis és
ke gye le ti dön té se ket;

b) ko or di nál ja a mi nisz ter nek a ki tün te té sek kel és el is -
me ré sek kel kap cso la tos te vé keny sé gét; ja vas la tot tesz – a
ka bi net fõ nök kel együtt mû köd ve – a mi nisz ter el is me ré si
költ ség ve té sé re és an nak fel hasz ná lá sá ra, to váb bá gon dos -
ko dik an nak ke ze lé sé rõl.

4. 7. A Fõ osz tály fel ügye le ti és el len õr zé si feladat -
körében:

a) szak mai fel ügye le tet gya ko rol – ügy kö ré nek meg -
fele lõen – az ön ál ló szer vek te vé keny sé ge fe lett, és en nek
ke re té ben el len õr zést kez de mé nyez het és vé gez het; el len -
õr zi a hi va ta li egy sé gek, ön ál ló szer vek és a köz igaz ga tá si
hi va ta lok lét szám-gaz dál ko dá si te vé keny sé gét, to váb bá
el len õr zi a ké pe sí tés sel, gya kor la ti idõ vel, al kal mas ság gal, 
ki ne ve zés sel és egyéb mun kál ta tói jog kö rök kel kap cso la -
tos sze mély ze ti és mun ka ügyi ren del ke zé sek meg tar tá sát,
vég zi a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mun ka ügyi el len õr -
zést;

b) meg szer ve zi, ko or di nál ja és szak ma i lag el len õr zi a
hi va ta li egy sé gek, ön ál ló szer vek és a köz igaz ga tá si hi va -
ta lok mun ka vé del mi te vé keny sé gét;

c) a szak kép zés te kin te té ben fel ügye li, va la mint vég zi
a jog sza bá lyi elõ írások alap ján vég re haj tan dó el len õr zé si
fel ada to kat, szak ma i lag fel ügye li az OKF ál tal vég zett, a
szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 55.  §
(4) be kez dé se sze rin ti en ge dé lye zé si te vé keny sé get.

4. 8. A Fõ osz tály kép vi se le ti fel adat kör ében:
a) kap cso la tot tart és együtt mû kö dik az Or szág gyû lés

és más mi nisz té ri u mok ci vil és esély egyen lõ sé gi ügyek kel
fog lal ko zó szer ve ze ti egy sé ge i vel, biz to sít ja a tár ca szak -
mai kép vi se le tét a tár ca kö zi mun ká ban;

b) kap cso la tot tart az ága zat te vé keny sé gét se gí tõ nem -
zet kö zi és ha zai ci vil szer ve ze tek kel (tár sa dal mi szer ve ze -
tek, egye sü le tek, ala pít vá nyok), elõ se gí ti és ösz tön zi ér de -
mi rész vé te lü ket a jog sza bály-elõ ké szí tés ben, a tár ca te vé -
keny sé gé nek tár sa dal mi el len õr zé sé ben, va la mint fó ru -
mok, ren dez vé nyek és a hon lap se gít sé gé vel se gí ti tá jé -

koz ta tá su kat a tár ca te vé keny sé gé vel össze füg gõ kér dé -
sek ben;

c) részt vesz a szak kép zé si rend szer mû köd te té sé vel
kap cso la tos bi zott sá gok te vé keny sé gé ben.

4. 9. A Fõ osz tály a tár sa dal mi együtt mû kö dés te rén:
a) el lát ja a tár sa dal mi esély egyen lõ ség gel (nõk, fo gya -

té kos ság gal élõk, idõ sek, haj lék ta la nok stb.) és a ro mák
tár sa dal mi in teg rá ci ó já val kap cso la tos kor mány za ti fel -
ada tok ból ere dõ ága za ti ko or di ná ci ós te en dõ ket;

b) kap cso la tot tart em ber i és ki sebb sé gi jog vé dõ és ér -
dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel, ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok kal;

c) a tár sa dal mi se gí tõk szá má ra ki írt pá lyá za tok ke ze lõ -
je ként szak ma i lag elõ ké szí ti a pá lyá za to kat, ki ala kít ja a
pá lyáz ta tás rend jét, le bo nyo lít ja a pá lyáz ta tást, biz to sít ja
az el bí rá lá sát és az el len õr zé sét vég zõ szak mai cso por tok
mû kö dé sét, in té zi az egye di tá mo ga tá so kat, és gon dos ko -
dik a tá mo ga tá sok nyil vá nos sá gá ról;

d) el lát ja a ci vil szer ve ze tek és ma gán sze mé lyek ké rel -
me i nek, pa na sza i nak, be ad vá nya i nak in té zé sé vel össze -
füg gõ, va la mint a köz ér de kû be je len té sek kel és a mi nisz -
té ri um mun ká ját érin tõ ja vas la tok kal, ész re vé te lek kel kap -
cso la tos fel ada to kat;

e) köz re mû kö dik a tár sa dal mi ta nács adó tes tü le tek
meg szer ve zé sé ben és mû köd te té sé ben;

f) ko or di nál ja a tár ca egy há zak kal kap cso la tos fel ada -
ta it;

g) köz re mû kö dik a mun kál ta tó és a szak szer ve zet
(szak szer ve ze tek) kö zöt ti ér dek egyez te tés sel kap cso la tos
fo lya ma tok ban, el lát ja az Ér dek egyez te té si Ta nács tit kár -
sá gi fel ada ta it;

h) ci vil szer ve ze tek tá jé koz ta tá sa és rész vé te lük elõ se -
gí té se a jog sza bály-elõ ké szí tés ben, a mi nisz té ri um te vé -
keny sé gé nek el len õr zé sé ben;

i) hon lap ci vil kap cso la tok ro va tá nak szer kesz té se, fo -
lya ma tos gon do zá sa;

j) ci vil szer ve ze tek egye di tá mo ga tá sá nak ügy in té zé se,
pá lyá zat ke ze lõ ként a pá lyáz ta tás sal össze füg gõ fel ada tok
el lá tá sa;

k) jog vé dõ és roma ci vil szer ve ze tek kel, va la mint ci -
gány ki sebb sé gi ön kor mány za tok kal való együtt mû kö dés;

l) egy há zak kal való együtt mû kö dés.

4. 10. A Fõ osz tály egyéb fel adat kör ében:
a) gon dos ko dik a hi va ta li egy sé gek, ön ál ló szer vek és

köz igaz ga tá si hi va ta lok mun kál ta tói, szol gá la ti (ka taszt ró -
fa vé del mi, tû zol tói, pol gá ri vé del mi) és nyug dí jas iga zol -
vánnyal tör té nõ el lá tá sá ról;

b) vég zi az el is me ré sek ok má nyo lá sát és ki fi ze té sét, in -
téz ke dik az át uta lás ról;

c) el lát ja a mi nisz té ri um köz pon ti épü le té vel kap cso la -
tos, ha tás kö ré be tar to zó be lép te té si fel ada to kat;

d) ügy fél szol gá la ti meg ke re sé sek ügy in té zé se;
e) köz ér de kû be je len té sek, ja vas la tok és pa na szok

szak sze rû át vé te le, ügy in té zé se, a mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré be tar to zó ügyek köz ve tí té se hi va ta li egy sé gek hez;
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ügy ira tok, meg ke re sé sek át té te le ha tás kör és ille té kesség
hi á nyá ban;

f) köz ér de kû ada tok egye di igény lé sé vel, az adat szol -
gál ta tás sal kap cso la tos – kü lön mi nisz te ri uta sí tás ban
meg ha tá ro zott – fel ada tok vég zé se;

g) elekt ro ni kus ügy fél szol gá lat mû köd te té se a mi nisz -
té ri um por tál ján ke resz tül;

h) a mun ka he lyi esély egyen lõ sé gi ter vek elõ ké szí té se,
a mun ka he lyi esély egyen lõ sé gi bi zott ság és a szo ci á lis bi -
zott ság mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég zé se;

i) elég te len cím zés sel a mi nisz té ri um ba ér ke zett pos tai
kül de mé nyek kel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMTITKÁR KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ HIVATALI EGYSÉGEK

1. Államtitkár Titkársága

5. 1. Az Ál lam tit kár Tit kár sá ga az ál lam tit kár köz vet len 
irá nyí tá sa alá tar to zó hi va ta li egy ség, amely feladat -
körében:

a) az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat, az ál -
lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott té ma kö rök ben vé le mé nye zõ, 
ja vas lat te võ, il let ve dön tés-elõ ké szí tõ fel ada to kat vé gez;

b) vég zi az ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok fel dol go zá sát,
in té zé sét, a tit kár sá gi ügy vi te li mun kát; to váb bít ja az ál -
lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott, raj ta ke resz tül ki adott fel -
ada to kat; fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi azok vég re haj tá -
sát, e jog kö ré ben el jár va a ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta -
tást kér het;

c) elõ ké szí ti és szer ve zi az ál lam tit kár prog ram ja it, fi -
gye lem mel kí sé ri a napi prog ram ala ku lá sát, a prog ra mok
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sát;

d) a Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság gal együtt mû kö dik
a fel sõ szin tû ve ze tõk prog ram ja i nak egyez te té sé ben, nyil -
ván tar tá sá ban;

e) elõ ké szí ti és szer ve zi – a Saj tó és Kom mu ni ká ci ós
Fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel – az ál lam tit kár saj tó sze rep -
lé se it.

5. 2. Az Ál lam tit kár Tit kár sá ga a mi nisz ter és az ál lam -
tit kár or szág gyû lé si mun ká ját se gí tõ fel adat kör ében, a Par -
la men ti Osz tály út ján:

a) elõ ké szí ti a tár gya lás ra ke rü lõ anya go kat az Or szág -
gyû lés ple ná ris ülé se i re, gon dos ko dik a szak ér tõk rész vé -
te lé rõl;

b) szer ve zi a mi nisz té ri um fel adat kö ré be tar to zó tör -
vényjavaslatok, ha tá ro za ti ja vas la tok, je len té sek kép vi se -
lõk kel tör té nõ egyez te té sét, Or szág gyû lés hez tör té nõ be -
nyúj tá sát, to váb bá – a Ház sza bály alap ján – a jog al ko tás
tech ni kai me ne té vel kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat
lát el;

c) részt vesz az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör -
vények és or szág gyû lé si ha tá ro za tok ki hir de tés re tör té nõ
elõ ké szí té sé ben;

d) össze han gol ja a mi nisz té ri um nak az Or szág gyû lés
ál lan dó-, al-, ide ig le nes, és ese ti bi zott sá ga i val, a par la -
men ti pár tok kal és a kép vi se lõk kel kap cso la tos mun ká ját;
in for má ci ós össze köt te tést biz to sít a Par la ment és a mi -
nisz té ri um kö zött, szer ve zi a par la men ti ál lan dó-, al-,
 ideiglenes, és ese ti bi zott sá gi ülé se ken való szak ér tõi kép -
vi se le tet;

e) gon dos ko dik a na pi ren den kí vü li fel szó la lá sok, to -
váb bá az in ter pel lá ci ók, kér dé sek, azon na li kér dé sek, írás -
be li kér dé sek vá la sza i nak el ké szí té sé rõl, a vá lasz adás hoz
szük sé ges in for má ci ók be szer zé sé rõl, a mi nisz ter, il let ve
az ál lam tit kár fel ké szí té sé rõl;

f) nyil ván tart ja az Or szág gyû lés nek a mi nisz té ri u mot
érin tõ anya ga it; kap cso la tot tart és együtt mû kö dik az Or -
szág gyû lés hi va ta li szer ve i vel, va la mint a MeH és a mi -
nisz té ri u mok par la men ti szer ve i vel;

g) szük ség sze rint szer ve zi az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk, va la mint a mi nisz ter és az ál lam tit kár ta lál ko zá sa it,
meg be szé lé se it, elõ ké szí ti azok anya ga it;

h) a mi nisz ter, il let ve az ál lam tit kár fel ha tal ma zá sa
alap ján az ága zat nak az Or szág gyû lés te vé keny sé gét érin -
tõ ügye i ben tá jé koz ta tó kat és egyéb in for má ci ós anya go -
kat jut tat el a frak ció ve ze tõk nek, po li ti kai pár tok nak.

IV. Fejezet

A KÖZJOGI ÉS KOORDINÁCIÓS SZAKÁLLAMTITKÁR 
ÉS A KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ

HIVATALI EGYSÉGEK

1. Közjogi és koordinációs szakállamtitkár

6. 1. A köz jo gi és ko or di ná ci ós ál lam tit kár (e fe je zet ben 
a továb biak ban: szak ál lam tit kár) fel adat kör ében irá nyít ja
a mi nisz té ri um jog sza bály-elõ ké szí tõ fel ada ta i nak vég re -
haj tá sát, így kü lö nö sen:

a) ko or di nál ja a mi nisz té ri um jog sza bály-elõ ké szí tõ és
-vé le mé nye zõ te vé keny sé gét, szer ve zi – a Jogi Fõ osz tály
út ján – a mi nisz té ri um, il let ve más szer vek ál tal elõ ké szí -
tett jog sza bály ter ve ze tek bel sõ egyez te té sét;

b) a mi nisz té ri um ál tal elõ ké szí tett jog sza bály, il let ve
mi nisz te ri uta sí tás ter ve ze tét mi nisz te ri alá írás ra fel ter -
jesz ti, il let ve vé le mé nye zi a más tár cák tól ér ke zett jog sza -
bály ter ve ze te ket, il let ve egyéb kormány-elõ ter jesz téseket;

c) elõ ké szí ti a Kor mány ha tá ro za ta i ban és mun ka ter vé -
ben, va la mint a mi nisz té ri um mun ka ter vé ben sze rep lõ elõ -
ter jesz téseket;

d) össze ál lít ja az Ál lam tit ká ri Ér te kez le ten, va la mint a
Kor mány ülé sen na pi rend re ke rü lõ mi nisz té ri u mi anya go -
kat, va la mint hát tér anya go kat az ille té kes szak mai fõ osz -
tály köz re mû kö dé sé vel;
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e) fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi a Kor mány mun ka ter -
vé ben és ha tá ro za ta i ban sze rep lõ, az ön kor mány za ti mi nisz -
ter elsõ he lyi fe le lõs sé gé vel meg ál la pí tott fel ada tok vég re haj -
tá sát, va la mint a mi nisz té ri um nak az eu ró pai uni ós tag ság ból
ere dõ jog har mo ni zá ci ós fel ada tai tel je sí té sét;

f) elõ ké szí ti a Kor mány fél éves mun ka ter ve i hez a mi -
nisz té ri um ál tal ki dol go zott ja vas la to kat, va la mint a mi -
nisz té ri um fél éves mun ka prog ram ját;

g) or szág gyû lé si biz to s jog al ko tá si te en dõk kel kap cso -
la tos ja vas la ta ese té ben gon dos ko dik a mi nisz té ri um ál lás -
fog la lá sá nak ki ala kí tá sá ról, szük ség ese tén kez de mé nye zi
jog sza bály vagy az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek
meg al ko tá sát, és er rõl tá jé koz tat ja az or szág gyû lé si biz -
tost.

6. 2. A szak ál lam tit kár szer ve zet- és szak mai irá nyí tá si
fel adat kör ében:

a) irá nyít ja az or szág gyû lé si, az eu ró pai par la men ti
kép vi se lõ-, az ön kor mány za ti kép vi se lõ- és pol gár mes -
ter-vá lasz tás, va la mint a ki sebb sé gi vá lasz tá sok és a nép -
sza va zá sok le bo nyo lí tá sát;

b) elõ ké szí ti a „XI. Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um” fe -
je zet éves költ ség ve té si ja vas la tát; fi gye lem mel kí sé ri és
el len õr zi a költ ség ve tés vég re haj tá sát, a költ ség ve tés vég -
re haj tá sá ról  szóló be szá mo ló és zár szám adás elõ ké szí té -
sét, va la mint a mi nisz té ri um gaz dál ko dá sá val össze füg gõ
sza bály za tok ban szá má ra ne ve sí tett fel ada tok vég re haj tá -
sát;

c) fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi az elõ irány zat-fel -
hasz ná lás és -mó do sí tás vég re haj tá sá ról és a mi nisz té ri um
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sét.

6. 3. A szak ál lam tit kár át ru há zott ha tás kör ben irá nyít ja:
a) az in for ma ti kai üze mel te té si és fej lesz té si fel ada ta i -

nak vég re haj tá sát;
b) a mi nisz té ri um ra há ru ló vé del mi fel ada tok el lá tá sát;
c) a mi nisz té ri u mi ügy vi tel jog sza bá lyok ban fog lal tak -

nak meg fe le lõ sza bá lyo zá sát és fel ügye le tét;
d) a mi nisz té ri um irat ke ze lé sét és el lát ja an nak szak mai 

fel ügye le tét;
e) a mi nisz té ri um Köz pon ti Irat tár mû köd te té sét;
f) a NATO és EU mi nõ sí tett anya gok egy sé ges ke ze lé -

sé re lét re ho zott irat tár mû köd te té sét, a Nyil ván tar tó ba ér -
ke zõ anya gok ke ze lé sét;

g) a mi nisz ter meg bí zá sá ból gya ko rol ja a köz ira tok ke -
ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter nek a
köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri anyag
vé del mé rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott egyet ér té si
jo gát.

6. 4. A szak ál lam tit kár át ru há zott ha tás kö ré ben:
a) elõ ké szí ti az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé -

vel kap cso la tos jog sza bá lyok ter ve ze te it, el lát ja a mi nisz -
ter ti tok vé del mi ága za ti fel ügye le té be utalt fel ada to kat;

b) a Sza bály zat 1. füg ge lé ké ben, il let ve a va gyon ke ze -
lé si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott kör ben gya ko rol ja a mi -
nisz té ri um hoz tar to zó gaz da sá gi és köz hasz nú tár sa sá gok
fe let ti tu laj do no si jo go kat.

6. 5. A szak ál lam tit kár irá nyít ja azo kat a hi va ta li egy -
ségeket, ame lyek fel adat- és ha tás kö rét e fe je zet sza bá -
lyoz za.

2. A Közjogi és Koordinációs Szakállamtitkár
Titkársága

7. A Köz jo gi és Ko or di ná ci ós Szak ál lam tit kár Tit kár -
sá ga a szak ál lam tit kár mun ká ját köz vet le nül se gí tõ fel -
adat kör ében:

a) el lát ja a szak ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada -
to kat;

b) vég zi a szak ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok fel dol go zá -
sát, in té zé sét, a tit kár sá gi ügy vi te li mun kát; to váb bít ja a
szak ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott, il let ve a mi nisz ter ál -
tal a szak ál lam tit ká ron ke resz tül ki adott fel ada to kat; fi -
gye lem mel kí sé ri és el len õr zi azok vég re haj tá sát, e jog kö -
ré ben el jár va a ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta tást kér het;

c) elõ ké szí ti és szer ve zi az ál lam tit kár prog ram ja it, fi -
gye lem mel kí sé ri a napi prog ram ala ku lá sát, a prog ra mok
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sát.

3. Jogi Fõosztály

8. 1. A Jogi Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké szí té si fel adat -
kör ében:

a) az ille té kes szak mai hi va ta li egy ség ál tal ki dol go zott 
ter ve zet alap ján, an nak jogi szem pon tú vizs gá la tát köve -
tõen el ké szí ti a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó jog sza bály, 
az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze, il let ve a bel sõ nor -
ma ter ve ze tét;

b) vég zi a mi nisz té ri um, il let ve más szer vek ál tal ké szí -
tett jog sza bály ter ve ze tek kül sõ, il let ve bel sõ vé le mé nyez -
te té sét, a más tár cák ál tal elõ ké szí tett ter ve zet bel sõ egyez -
te té sét köve tõen össze ál lít ja a mi nisz té ri um ál lás pont ját
összeg zõ át irat ter ve ze tét és azt alá írás ra a szak ál lam tit kár -
nak fel ter jesz ti;

c) gon dos ko dik a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó tör -
vények, kor mány ren de le tek, kor mány ha tá ro za tok kor -
mány-elõ ter jesz téseinek a Szak ma po li ti kai Ér te kez let, az
Ál lam tit ká ri Ér te kez let, a Kor mány ka bi net jei, a Kor mány
egyéb ta nács adó, dön tés-elõ ké szí tõ szer ve, il le tõ leg a Kor -
mány ülés na pi rend jé re tör té nõ fel vé te lé rõl és be kül dé sé -
rõl; az Ál lam tit ká ri Ér te kez let, il le tõ leg a Kor mány dön té -
sé nek szak mai szer ve zet ál tal tör té nõ vég le ge sí té sé rõl; az
Or szág gyû lés hez tör té nõ be nyúj tás elõt ti kor mány za ti
egyez te tés rõl;

d) szak ér tõi se gít sé get nyújt – a szak te rü let ki je lölt
kép vi se lõ jé vel együtt mû köd ve – a mi nisz ter fel adat kö ré be 
tar to zó tör vényjavaslat or szág gyû lé si bi zott sá gi vi tá já ban; 
el ké szí ti a tör vényjavaslatok tár gya lá sa so rán a be nyúj tott
mó do sí tó in dít vá nyok ról  szóló kormány-elõ ter jesz téseket;

e) részt vesz a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó tör -
vényjavaslatok egy sé ges ja vas la tá nak, va la mint a tör vény
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és a ha tá ro za ti ja vas lat szö ve gé nek vég le ge sí té sé ben, ki -
hir de tés re tör té nõ elõ ké szí té sé ben;

f) az al kot mány bí ró sá gi ügyek ben, va la mint az or szág -
gyû lé si biz to sok tól ér ke zõ meg ke re sé sek kel kap cso lat ban
vá lasz ter ve ze te ket ké szít, to váb bá az ille té kes szak mai
szer ve zet be vo ná sá val – az Al kot mány bí ró ság 60/1992.
(XI. 17.) AB ha tá ro za ta szab ta ke re tek kö zött – meg vá la -
szol ja a jog ér tel me zés re irá nyu ló meg ke re sé se ket.

8. 2. A Jogi Fõ osz tály a mi nisz té ri um ál tal elõ ké szí tett
kormány-elõ ter jesz tések szak ér tõi meg tár gya lá sa ér de ké -
ben tár ca egyez te tést hív össze és ezen, va la mint a más
szer vek ál tal össze hí vott tár ca egyez te té sen kép vi se li a mi -
nisz té ri u mot.

8. 3. A Jogi Fõ osz tály ha tó sá gi dön tés-elõ ké szí tõ fel -
adat kör ében elõ ké szí ti a mi nisz ter ré szé re:

a) az olim pi ai já ra dék ra vo nat ko zó jo go sult ság és a já -
ra dék mér té ké nek meg ál la pí tá sá val kap cso la tos má sod fo -
kú köz igaz ga tá si ha tá ro za tot;

b) a „Nem zet Spor to ló ja” cím mel járó já ra dék kal kap -
cso la tos má sod fo kú köz igaz ga tá si ha tá ro za tot;

c) a tûz vé del mi ha tó sá gi, a ve szé lyes ipar i üze mek kel,
va la mint a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá val kap cso la tos
ügyek ben elsõ fo kon ho zott ha tá ro za tok és vég zé sek el len
be nyúj tott fel leb be zé sek alap ján a má sod fo kú ha tá ro za to -
kat és vég zé se ket;

d) az 1996. évi LXV. tör vény alap ján a mi nisz ter nek a
sport cé lú in gat la nok el ide ge ní té sé vel, meg ter he lé sé vel
össze füg gõ tu laj do no si mél tá nyos sá gi ké rel mek el bí rá lá -
sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ter ve ze tét;

e) a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény alap ján a mi nisz -
ter nek az ál la mi va gyon kö ré be tar to zó, az in gat lan-nyil -
ván tar tás ban sport te lep ként meg je lölt in gat la nok ön kor -
mány za ti tu laj don ba adá sá hoz szük sé ges elõ ze tes egyet ér -
tés meg adá sá ra vagy el uta sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot;

f) a sport ren dez vény biz ton sá gi szem pont ból tör té nõ
mi nõ sí té sé vel kap cso la tos má sod fo kú ha tá ro zat ter ve ze -
tét.

8. 4. A Jogi Fõ osz tály szer zõ dés-elõ ké szí té si és jogi
kép vi se le ti fel adat kö rét a Szer zõ dés-elõ ké szí té si és Pe res
Kép vi se le ti Osz tály út ján lát ja el, amely:

a) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um hi va ta li egy sé gei ál tal 
elõ ké szí tett szer zõ dé sek, va la mint a mi nisz té ri um ha tás -
kö ré be tar to zó ala pí tó és egyéb ok ira tok el ké szí té sé ben,
meg kö té sé ben és jogi el len jegy zés sel lát ja el jog sza bály,
il let ve ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze ál tal meg ha tá ro -
zott fel té te lek kel;

b) vég zi az ezen szer zõ dé sek hez, il let ve az ala pí tó és
egyéb ok ira tok hoz kap cso ló dó pe ren kí vü li el já rá si cse lek -
mé nye ket, a Szer zõ dés-elõ ké szí té si és Pe res Kép vi se le ti
Osz tály nyil ván tar tást ve zet az ál ta la jogi el len jegy zés sel
el lá tott szer zõ dé sek rõl, ok ira tok ról;

c) ha tás kö ré be tar to zik kü lö nö sen:
ca) va la mennyi, a jog sza bály ren del ke zé se alap ján elõ -

írt jog ta ná cso si el len jegy zés meg té te le az e kör be tar to zó
szer zõ dé sek, s egyéb ok ira tok ese té ben,

cb) a meg bí zá si szer zõ dé sek el len jegy zé se ér ték ha tár -
tól füg get le nül,

cc) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat és az igaz ga tás
költ ség ve té sét ter he lõ szer zõ dé sek jogi el len jegy zé se, fi -
gye lem mel a min den ko ri fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
fel hasz ná lá sá ról  szóló sza bály zat, il let ve a mi nisz té ri um
hi va ta li szer ve ze ti kö te le zett ség vál la lá si, utal vá nyo zá si és
el len jegy zé si, va la mint ér vé nye sí té si rend jé rõl  szóló sza -
bály zat elõ írásaira;

d) a szak ál lam tit kár sá gok ál tal el ké szí tett min ta szer zõ -
dé se ket vé le mé nye zi, jó vá ha gyás ra a köz jo gi és ko or di ná -
ci ós szak ál lam tit kár hoz fel ter jesz ti;

e) el lát ja a mi nisz té ri um és a mi nisz ter jogi – pe res és
nem pe res el já rá sok ban tör té nõ – kép vi se le tét. Ezen kép vi -
se le ti te vé keny sé gét a mi nisz ter ha tás kö ré ben ho zott ha tá -
ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta so rán in dult köz igaz ga tá si
pe rek ben, va la mint a mi nisz té ri um mû kö dé sé bõl adó dó
tár sa da lom biz to sí tá si, mun ka-, cég-, pol gá ri jogi, in gat lan -
jo gi, gaz da sá gi jogi stb. ügyek ben (pe res és nem pe res el já -
rá sok ban) az ille té kes szak mai szer ve ze tek kel együtt mû -
köd ve vég zi;

f) kü lön meg bí zás alap ján el lát ja a mi nisz té ri u mi szer -
vek jogi kép vi se le tét;

g) részt vesz a gaz da sá gi és egyéb dön té sek, in téz ke dé -
sek jogi szem pon tú elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban;

h) el lát min den olyan jogi fel ada tot, amely jog sza bály
vagy ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze alap ján a fel adat -
kö ré be tar to zik.

8. 5. A Jogi Fõ osz tály mi nisz té ri u mi szin tû funk ci o ná lis 
fel adat kör ében:

a) össze fog ja a kor mány za ti szin tû fel adat fel mé rés bõl,
mo ni tor ing te vé keny ség bõl adó dó fel ada to kat, gon dos ko -
dik a mi nisz té ri u mi je len té sek el ké szí té sé rõl;

b) meg vizs gál ja és – az ille té kes hi va ta li egy ség köz re -
mû kö dé sé vel – el in té zi a köz ér de kû be je len té se ket, ja vas -
la to kat;

c) jogi tá jé koz ta tást ad a mi nisz té ri um hi va ta li egy sé -
ge i nek mû kö dé sé hez.

8. 6. A Jogi Fõ osz tály a mi nisz té ri um fel sõ ve ze tõi ré -
szé re – a szak mai hi va ta li egy sé gek kel együtt mû köd ve –
el ké szí ti a Kor mány ülés, az Ál lam tit ká ri Ér te kez let, va la -
mint a Kor mány ka bi net jei na pi rend jén sze rep lõ elõ ter -
jesz tésekhez a fel ké szí tõ fel jegy zést.

8. 7. A Jogi Fõ osz tály köz zé té te li fel adat kör ében:
a) vég zi a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó jog sza bá -

lyok, il let ve ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei ki hir de té -
sé vel, il let ve köz zé té te lé vel kap cso la tos tár ca fel ada to kat;

b) részt vesz a tár ca hi va ta los lap já nak szer kesz té sé -
ben, a szer kesz tõ bi zott ság irá nyí tá sá val gon dos ko dik a
nyil vá nos sá got érin tõ in téz ke dé sek, pá lyá za tok köz zé té te -
lé rõl.

8. 8. A Jogi Fõ osz tály a nem zet kö zi együtt mû kö dés ben:
a) el lát ja az EU jog al ko tás ból fa ka dó jogharmonizá -

ciós fel ada to kat;
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b) köz re mû kö dik a nem zet kö zi szer zõ dé sek és a nem -
zet kö zi ma gán jo gi szer zõ dé sek elõ ké szí té sé ben;

c) ko or di nál ja a mi nisz té ri um te vé keny sé gét a no ti fi ká -
ci ós el já rás ban, en nek so rán a mi nisz té ri um ál tal elõ ké szí -
tett jog sza bály-ter ve zet no ti fi ká ci ós el já rá sá nak le foly ta -
tá sa ér de ké ben meg kül di a ter ve ze tet a no ti fi ká ci ós köz -
pont nak; le foly tat ja más tag ál la mok no ti fi ká ció-kö te les
jog sza bály-ter ve ze te i nek bel sõ egyez te té sét és en nek
ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja a no ti fi ká ci ós köz pon tot;

d) gon dos ko dik – az Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi
Mi nisz té ri um köz re mû kö dé sé vel – a ha zai ön kor mány za -
tok és más eu ró pai uni ós tag ál la mok ön kor mány za tai kö -
zöt ti együtt mû kö dés sel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról és 
az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás sal
(EGTC) össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról.

8. 9. A Jogi Fõ osz tály kor mány za ti irat ke ze lé si fel ügye -
le ti fel adat kö rét a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá -
sa te rü le tén a Kor mány za ti Irat ke ze lé si Fel ügye let (KIF)
út ján lát ja el, amely fel adat kör ében:

a) fo lya ma to san gyûj ti, rend sze re zi és elem zi a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek in for ma ti kai fel té tel rend sze ré re, inf -
ra struk tú rá já ra vo nat ko zó ada to kat, az elekt ro ni kus irat ke -
ze lés be ve ze té sé hez és fej lesz té sé hez szük sé ges in for ma ti -
kai fel té tel rend szer meg te rem té se ér de ké ben;

b) éven te ér té ke li a köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke -
ze lé sé nek hely ze tét, amely nek so rán el ké szí ti az éves mi -
nisz te ri ér té ke lés ter ve ze tét, ne gyed éven ként tá jé koz ta tót
ké szít a köz fel ada tot el lá tó szer vek ré szé re, elõ ké szí ti a
mi nisz ter köz fel ada tot el lá tó szer vek nek  szóló éves szak -
mai tá jé koz ta tó ját, rész le tes aján lá so kat ké szít az irat ke ze -
lé si rend sze rek kel kap cso la to san;

c) elõ ké szí ti, il let ve vé le mé nye zi a köz ira tok ke ze lé sé -
vel össze füg gõ jog sza bá lyok ter ve ze tét;

d) el len õr zi az irat ke ze lé si sza bály zat ban fog lal tak
vég re haj tá sát – a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral egyez te tett
éves mun ka terv alap ján – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek nél;

e) meg vizs gál ja és egyet ér tés re fel ter jesz ti a köz ira tok -
ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri anyag vé del mé -
rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény sze rint ki adás ra ke rü lõ
egye di, egy sé ges irat ke ze lé si sza bály za to kat, egy sé ges,
vagy min ta irat tá ri ter ve ket;

f) szak mai se géd le te ket, min ta sza bály za to kat és irat tá ri 
ter ve ket dol go z ki a köz fel ada tot el lá tó szer vek egyes tí pu -
sai szá má ra.

4. A Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály

9. 1. A Pénz ügyi Erõ for rás-gaz dál ko dá si Fõ osz tály
(ezen al cím ben a továb biak ban: Fõ osz tály) a költ ség ve tés
XI. fe je ze té hez kap cso ló dó fe je ze ti fel adat kör ében:

a) fel ada tá val össze füg gés ben kon cep ci o ná li san ki dol -
goz za a szak te rü le tét érin tõ, a mi nisz té ri um át fo gó stra té -
gi ai ter ve i be be épü lõ rész stra té gi á kat és gaz dál ko dá si irá -
nyo kat;

b) jog sza bály-elõ ké szí tés sel kap cso la to san részt vesz a
mi nisz té ri um hi va ta li egy sé gei, va la mint a társminiszté -
riumok ál tal ké szí tett ter ve ze tek vé le mé nye zé sé ben, köz -
re mû kö dik a köz igaz ga tá si egyez te té sek ben;

c) ki ala kít ja és irá nyít ja a mi nisz ter fel ügye le te alá tar -
to zó cí mek és költ ség ve té si szer vek ter ve zé si, költ ség ve té -
si gaz dál ko dá si, be szá mo lá si rend sze rét, össze ál lít ja a fe -
je zet éves költ ség ve té si ja vas la ta it, részt vesz azok tár ca -
kö zi egyez te té sé ben és e fel adat kör ében in téz ked het, fel -
ada to kat ha tá roz hat meg a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si
szer vek ré szé re;

d) ja vas la tot tesz a jó vá ha gyott ke re tek cí mek, il let ve
költ ség ve té si szer vek, fel ada tok kö zöt ti fel osz tá sá ra, szük -
ség ese tén át cso por to sí tá sá ra, zá ro lá sá ra, elem zi a költ ség -
ve tés vég re haj tá sát, gon dos ko dik az elõ irány za tok év köz -
be ni szük sé ges mó do sí tá sá ról, a fe je zet költ ség ve té si be -
szá mo lá si kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé rõl, el lát ja a kincs -
tá ri fi nan szí ro zás ból adó dó fe je ze ti fel ada to kat, meg ha tá -
roz za a szám vi te li rend del össze füg gõ el vá rá so kat, mû -
köd te ti a pénz ügyi in for má ci ós rend szert, el ké szí ti a fe je -
ze ti szin tû fél éves és éves be szá mo ló kat, szö ve ges in dok -
lást, az idõ kö zi mér leg je len té se ket, ese ti és rend sze res
adat szol gál ta tá so kat, va la mint a költ ség ve tés vég re haj tá -
sá ról  szóló zár szám adást;

e) in for má ci ó kat gyûjt és szol gál tat a fe je zet és az ál ta la 
irá nyí tott szer vek gaz dál ko dá sá ról, en nek ke re té ben kont -
roll ing in for má ci ók ra, ada tok ra ala poz va ve ze tõi in for má -
ci ós rend szert mû köd tet a dön tés-elõ ké szí tés tá mo ga tá sa
ér de ké ben;

f) köz re mû kö dik a lét szám- és bér gaz dál ko dás sza bá -
lyo zá sá ra vo nat ko zó kon cep ci ók, jog sza bá lyok, bel sõ ren -
del ke zé sek elõ ké szí té sé ben;

g) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um gaz da sá gi kép vi se le -
té ben; jo go sult a mi nisz té ri um ne vé ben a szak te rü le tét
érin tõ szer zõ dé sek meg kö té sé re, jog nyi lat ko za tok meg té -
te lé re, a kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó elõ írások be tar -
tá sá val;

h) az érin tett szer vek kez de mé nye zé sé vel és köz re mû -
kö dé sé vel el ké szí ti a költ ség ve té si szer vek ala pí tá sá val,
át szer ve zé sé vel, il let ve meg szün te té sé vel össze füg gõ ok -
ira to kat;

i) köz re mû kö dik a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si
szer vek vál lal ko zá si ala pok ra tör té nõ he lye zé sé vel kap -
cso la tos kez de mé nye zé sek el bí rá lá sá ban, en ge dé lye zé sé -
ben, te vé keny sé gé nek fel ügye le té ben;

j) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben
álló gaz da sá gi tár sa sá gok, köz hasz nú tár sa sá gok mû köd te -
té sé ben, e gaz dál ko dó szer ve ze tek, va la mint a köz ala pít -
vá nyok el szá mol ta tá sá ban;

k) részt vesz a mi nisz té ri u mot, il let ve szer ve ze te it érin -
tõ köz be szer zé si el já rá sok ban és kép vi se li a mi nisz té ri um
pénz ügyi-gaz da sá gi ér de ke it;

l) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról
 szóló sza bály zat figye lembe véte lével vég zi a szer zõ dé sek
pénz ügyi és jogi vizs gá la tát;
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m) el lát ja a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té -
si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada ta it.

9. 2. A Fõ osz tály a mi nisz té ri um ága za ti in for ma ti kai
fel ada ta i val kap cso la to san:

a) köz re mû kö dik a te rü le ti ál lam igaz ga tá si in for ma ti ka 
össze han go lá sá ban, kép vi se li a mi nisz té ri u mot a tár ca kö zi 
kap cso la tok ban;

b) ki dol goz za a mi nisz té ri um, va la mint a hoz zá tar to zó
ága za tok in for ma ti kai stra té gi á ját, a mi nisz té ri um éves in -
for ma ti kai fej lesz té si ter vét; vé le mé nye zi a fe je zet hez tar -
to zó szer vek in for ma ti kai fej lesz té si ter ve it, biz to sít va e
ter vek nek a tár ca szin tû stra té gi ai ter vek kel való össz hang -
ját;

c) szer ve zi és fel ügye li a mi nisz té ri um hi va ta li egy sé -
ge i nek, va la mint egyes, a mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar -
to zó szer ve ze tek, ága za ti jel le gû in for má ci ós és te le kom -
mu ni ká ci ós rend sze re i nek mû kö dé sét, fej lesz té sét, egy sé -
ges in for ma ti kai szol gál ta tá so kat biz to sít a fe je zet hez tar -
to zó szer vek ré szé re, szer ve zi azok be ve ze té sét, kar ban tar -
tá sát, mû kö dé si fel té te le i nek meg te rem té sét, elõ ké szí ti az
ez zel össze füg gõ szer zõ dé se ket, fel ügye li azok tel je sí té -
sét;

d) fel ügye li a mi nisz té ri um hi va ta li egy sé ge i nek szá -
mí tás tech ni kai esz kö zök kel kül sõ szol gál ta tó ál tal tör té nõ
el lá tá sát, az in for má ci ós rend sze rek fo lya ma tos mû kö dé si
fel té te le i nek meg lé tét;

e) vég zi az al kal ma zott ága za ti in for ma ti kai rend sze -
rek, esz kö zök, há ló za ti kap cso la tok köz pon ti ele me i nek
nyil ván tar tás ba vé te lét;

f) biz to sít ja a köz pon ti il let mény szám fej tõ rend szer in -
for ma ti kai el lá tá sát a mi nisz té ri um, va la mint a miniszté -
riumhoz tar to zó in téz mé nyek szá má ra.

9. 3. A Fõ osz tály az igaz ga tás sal kap cso la to san:
a) el lát ja az igaz ga tás költ ség ve té si, pénz ügyi, szám vi -

te li, to váb bá a gaz dál ko dá si és az ah hoz kap cso ló dó dön -
tés-elõ ké szí tõ fel ada ta it;

b) az érin tett szak fõ osz tállyal együtt mû köd ve, kü lön
el já rás rend ben fog lal tak alap ján fi gye lem mel kí sé ri a sze -
mé lyi jut ta tás fel hasz ná lá sá nak ala ku lá sát, szük ség ese tén
in téz ke dést kez de mé nyez;

c) a mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze ti kö te le zett ség vál -
la lá si, utal vá nyo zá si és el len jegy zé si, va la mint ér vé nye sí -
té si rend jé rõl  szóló sza bály zat figye lembe véte lével vég zi
az igaz ga tás költ ség ve té sét ter he lõ ki fi ze té sek szer zõ dé sei
pénz ügyi és jogi vizs gá la tát;

d) tel jes kö rû en vég zi az igaz ga tás gaz dál ko dá si fo lya -
ma ta i nak pénz ke ze lé si-, könyv ve ze té si fel ada ta it;

e) el ké szí ti az igaz ga tás fél éves, éves be szá mo ló ját, ki -
egé szí tõ mel lék le te ket, idõ kö zi mér leg je len té se ket, va la -
mint az ese ti és rend sze res adat szol gál ta tá so kat;

f) vég zi a kül föl di szak mai ki kül de té sek kel kap cso la tos 
gaz dál ko dá si fel ada to kat;

g) fi gye lem mel kí sé ri és ko or di nál ja az üze mel te té si és
kar ban tar tá si fel ada tok vég re haj tá sát, fo lya ma tos kap cso -
la tot tart és egyez tet az e fel ada to kat el lá tó szer ve zet tel;

h) gon dos ko dik a bér szám fej tés hez kap cso ló dó fel ada -
tok el lá tá sá ról;

i) el lát ja a dol go zók la kás épí té sé vel és vá sár lá sá val
kap cso la tos gaz dál ko dá si és be szá mo lá si fel ada to kat;

j) szak mai se gít sé get nyújt a mi nisz té ri um hi va ta li egy -
sé gei szá má ra a szak fel ada tok pénz ügyi ki ha tá sá nak, va la -
mint gya kor la ti meg va ló sít ha tó sá gá nak vo nat ko zá sá ban;

k) fe le lõs az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé nek vál to -
zá sá ból adó dó gaz dál ko dá si fel ada tok fi gye lem mel kis éré -
sé ért, gya kor lat ban tör té nõ al kal ma zá sá ért, va la mint a
gaz dál ko dást érin tõ bel sõ sza bály za tok mó do sí tá sá ért;

l) nyil ván tart ja a mi nisz té ri um ke ze lé sé ben lévõ va -
gyon tár gya kat, do ku men tál ja azok ál lo má nyá ban be kö -
vet ke zett vál to zá so kat, va la mint meg szer ve zi a lel tá ro zá -
su kat.

5. Nemzetközi Fõosztály

10.1. A Nem zet kö zi Fõ osz tály a szak ál lam tit kár köz -
vet len irá nyí tá sa alá tar to zó hi va ta li egy ség, amely a mi -
nisz té ri um nem zet kö zi kap cso la ta it szer ve zõ tár ca szin tû
funk ci o ná lis fel adat kör ében:

a) szer ve zi és ko or di nál ja a mi nisz té ri um nem zet kö zi
te vé keny sé gét, biz to sít ja a szak ál lam tit kár sá gok nem zet -
kö zi te vé keny sé gé nek össze han go lá sát, részt vesz a szak -
mai egyez te té se ken, ren dez vé nye ken. Az ál lam tit kár és a
szak ál lam tit ká rok a nem zet kö zi te vé keny ség te rü le tén a
Nem zet kö zi Fõ osz tály ve ze tõ jé vel fo lya ma to san együtt -
mû köd nek;

b) össze ál lít ja min den év de cem ber 15-ig a miniszté -
rium nem zet kö zi te vé keny sé gé re vo nat ko zó irány el ve ket
és fel ter jesz ti a szak ál lam tit kár hoz, ko or di nál ja és vég re -
hajt ja a mi nisz té ri um nem zet kö zi fel ada ta i hoz kap cso ló dó
in téz ke dé si ter ve ket;

c) a ve ze tõi szin tû ki uta zá sok és part ner fo ga dá sok mi -
nisz té ri u mi ter vét a kor mány za ti szin tû össze han go lás ér -
de ké ben meg kül di a Kül ügy mi nisz té ri um nak és MeH-nek; 
gon dos ko dik a ko or di ná ció nyo mán eset le ge sen szük sé ges 
vál toz ta tá sok nak a mi nisz té ri um ille té kes szer vei ál tal tör -
té nõ vég re haj tá sá ról; elõ ké szí ti és fe le lõs a ve ze tõi szin tû
ki uta zá sok és part ner fo ga dá sok szak mai tar tal má ért;

d) össze ál lít ja a mi nisz té ri u mi szer vek nem zet kö zi te -
vé keny sé gé rõl  szóló éves je len tést és ja nu ár 10-éig fel ter -
jesz ti a szak ál lam tit kár hoz;

e) kap cso la tot tart a part ner or szá gok ban a miniszté -
rium ille té kességi kö ré be tar to zó kér dé se kért fe le lõs fõ ha -
tó sá gok kal, il let ve a Bu da pes ten akk re di tált kül kép vi se le -
tek kel, a kül föl dön akk re di tált ma gyar kül kép vi se le tek kel
és biz to sít ja a szük sé ges szak mai tá jé koz ta tást;

f) szer ve zi, fel ügye li és ko or di nál ja a mi nisz té ri um EU
te vé keny sé gét, biz to sít ja a szak ál lam tit kár sá gok uni ós te -
vé keny sé gé nek össze han go lá sát, részt vesz a szak mai
egyez te té se ken, ren dez vé nye ken, kép vi se li a tár cát az
EKTB-n és ko or di nál ja az EKTB mun ka cso por tok ban
való rész vé telt;
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g) szer ve zi és ko or di nál ja az uni ver zá lis, re gi o ná lis és
szub re gi o ná lis nem zet kö zi szer ve ze tek kel való szak mai
kap cso lat tar tást, kép vi se li a mi nisz té ri u mot az egyes szak -
bi zott sá gok ban és a két ol da lú kor mány kö zi ve gyes bi zott -
sá gok ban, el lát ja több szak ál lam tit kár sá got érin tõ nem zet -
kö zi fel ada tok le bo nyo lí tá sát;

h) az ille té kes szer vek, társ tár cák és más ál lam igaz ga -
tá si szer vek be vo ná sá val elõ ké szí ti a mi nisz té ri um fel sõ
szin tû ve ze tõi nem zet kö zi tár gya lá sa i nak szak mai anya -
gait; gon dos ko dik az e tár gya lá sok ból ere dõ fel ada tok
vég re haj tá sá ról, il let ve vég re haj ta tá sá ról, va la mint az e
tár gya lá sok ról  szóló tá jé koz ta tó je len té sek nek a Kor mány, 
il let ve a mi nisz té ri um ve ze té se szá má ra tör té nõ elõ ké szí té -
sé rõl;

i) tá jé koz tat ja a szak ál lam tit kár és ma ga sabb szin tû ve -
ze tõk nem zet kö zi tár gya lá sa i ról a mi nisz té ri um ille té kes
szer ve it, az érin tett társ tár cá kat és más ál lam igaz ga tá si
szer ve ket;

j) el lát ja a mi nisz té ri um fel sõ szin tû ve ze tõ i nek és
mun ka tár sa i nak ki uta zá sa i val és a kül föl di part ne rek fo ga -
dá sá val kap cso la tos pro to kol lá ris, utaz ta tá si és pénz ügyi
el szá mo lá si te en dõ ket; meg szer ve zi a fel sõ szin tû és szak -
ér tõi tár gya lá sok hoz szük sé ges tol má cso lá si szol gál ta tá -
so kat, szer ve zi a mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zó kon fe -
ren ci á kat, ren dez vé nye ket, és ke ze li a pro to koll rak -
tár-aján dék kész le tét;

k) a mi nisz té ri um hi va ta li egy sé gei ve ze tõ i nek, va la -
mint az ön ál ló szer vek ve ze tõ i nek kez de mé nye zé sé re vég -
zi az ál lam tit kár ál tal en ge dé lye zett szol gá la ti és dip lo ma ta 
út le ve lek ki adá sá val kap cso la tos ügy in té zést;

l) jog sza bály ren del ke zé sei sze rint nyil ván tar tást ve zet
a ha tás kö ré be tar to zó szol gá la ti út le ve lek rõl, biz to sít ja a
ren del te tés sze rû fel hasz ná lást, a jo go sult ság megszûné -
séig ke ze li azo kat, gon dos ko dik az út le ve lek biz ton sá gos
õr zé sé rõl;

m) vég zi a mi nisz té ri um fel sõ ve ze té sé nek nem zet kö zi
le ve le zé sét, in do kolt ese tek ben biz to sít ja a szak mai anya -
gok for dí tá sát, for dít ta tá sát;

n) ve ze ti a mi nisz té ri um nem zet kö zi kap cso la ta i val
össze füg gõ nyil ván tar tá so kat, szol gál ta tást nyújt azok
anya gai alap ján;

o) fel ké szí ti a ré gi ók bi zott sá gá ban részt vevõ ma gyar
nem ze ti kül dött sé get;

p) az ille té kes szak mai ve ze tõk kel együtt mû köd ve ko or -
di nál ja az Ál lan dó kép vi se le ten mû kö dõ ön kor mány za ti, re -
gi o ná lis fel ada to kat el lá tó szak dip lo ma ta te vé keny sé gét;

q) ko or di nál ja a „Vi seg rá di Né gyek”-kel (a továb biak -
ban: V4) kap cso la tos együtt mû kö dést;

r) ko or di nál ja, szer ve zi, ala kít ja a mi nisz té ri um fel -
adat- és ha tás kö rén be lül a ha tár men ti mun ka cso por tok,
fó ru mok és ve gyes bi zott sá gok mun ká ját;

s) szer ve zi és irá nyít ja a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
két ol da lú kor mány- és tár ca kö zi egyez mé nyek, meg ál la -
po dá sok, va la mint más, két- és több ol da lú együtt mû kö dé si 
do ku men tu mok lét re ho zá sát, a ha zai és nem zet kö zi elõ ké -
szí té si és egyez te té si fel ada tok vég re haj tá sát.

10.2. A Nem zet kö zi Fõ osz tály ve ze tõ je a mi nisz ter és
az ál lam tit kár nem zet kö zi tár gyú le ve le i nek ter ve ze tét, a
nem zet kö zi tár gyú szer zõ dé sek ter ve ze tét, va la mint egyéb
nem zet kö zi tár gyú ter ve ze te ket – a fel ter jesz tést meg elõ -
zõ en – el lát ja alá írá sá val.

10.3. A Nem zet kö zi Fõ osz tály tá jé koz tat ja – elõ ze -
tesen és utó lag is – a tár ca egé szét érin tõ ese mé nyek rõl a
mi nisz tert, ál lam tit kárt és a szak ál lam tit ká ro kat. A szak ál -
lam tit kár sá gok tá jé koz tat ják a Nem zet kö zi Fõ osz tályt a
szak mai nem zet kö zi ese mé nye ik rõl, a nagy kö vet sé gek kel
foly ta tott tár gya lá sa ik ról, a kö te le zett ség vál la lá sa ik ról.

10.4. A ki uta zá si rend nek meg fele lõen min den ki uta -
zás meg kez dé sét meg elõ zõ en leg alább öt mun ka nap pal a
ki uta zá si ké rel met meg kell kül de ni a Nem zet kö zi Fõ osz -
tály ré szé re, il let ve a ha za ér ke zés nap já tól szá mí tott nyolc
mun ka na pon be lül a ki uta zó nak be kell nyúj ta nia az el szá -
mo lást.

6. Választási Fõosztály

11.1. A Vá lasz tá si Fõ osz tály a vá lasz tá sok, or szá gos
nép sza va zá sok le bo nyo lí tá sá hoz kap cso ló dó kon cep ció -
ké szí té si fel ada tai:

a) a vá lasz tá si költ ség ve té sek meg ter ve zé se;
b) az in for ma ti kai igé nyek meg ha tá ro zá sa;
c) a ka pa ci tás ren del ke zés re ál lá sá nak biz to sí tá sa.

11.2. A Vá lasz tá si Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké szí té si
fel adat kör ében:

a) el ké szí ti a vá lasz tá si tör vények és vég re haj tá si ren -
de le tek szak mai kon cep ci ó ját;

b) el ké szí ti a vá lasz tá si tör vények és vég re haj tá si ren -
de le tek nor ma szö ve ge it és kor mány elõ ter jesz téseit.

11.3. A Vá lasz tá si Fõ osz tály az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa ér de ké ben tit kár -
sá gi fel ada to kat lát el.

11.4. A Vá lasz tá si Fõ osz tály ve ze tõ je jó vá hagy ja a vá -
lasz tá si el já rá sok hoz kap cso ló dó köz be szer zé si fel ada tok
szak mai tar tal mát, vé le mé nye zi a szer zõ dé se ket.

11.5. A Vá lasz tá si Fõ osz tály szak ma i lag irá nyít ja:
a) a vá lasz tá si szer vek (TVI, OEVI, HVI) szak mai te -

vé keny sé gét;
b) a vá lasz tá si in for ma ti kai rend sze rek lét re ho zá sát és

mû köd te té sét;
c) a vá lasz tá si táv ok ta tá si rend szer mû kö dé sét;
d) a Vá lasz tás Ügy vi te li Rend szert;
e) a vá lasz tá si In ter net szol gál ta tást;
f) a la kos sá gi tá jé koz ta tó te vé keny sé get.

11.6. A Vá lasz tá si Fõ osz tály szak ma i lag tá mo gat ja a
mi nisz té ri um fel sõ ve ze té sét a po li ti kai egyez te té sek és a
par la men ti mun ka so rán.
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11.7. A Vá lasz tá si Fõ osz tály fel ügye li és el len õr zi:
a) a vá lasz tá sok, or szá gos nép sza va zá sok le bo nyo lí tá -

sá hoz szük sé ges vá lasz tás tech ni kai ka pa ci tás, ren del ke -
zés re ál lá sát;

b) a vá lasz tá sok, or szá gos nép sza va zá sok le bo nyo lí tá -
sá hoz szük sé ges ok ta tá sok, to vább kép zé sek tel je sí té sét;

c) a vá lasz tás tör té ne ti adat bá zis nap ra kész ál la po tát,
igény ese tén ab ból adat szol gál ta tást en ge dé lyez és az adat -
szol gál ta tá sok ról nyil ván tar tást ve zet.

11.8. A Vá lasz tá si Fõ osz tály gon dos ko dik a vá lasz tá si
el já rás nyil vá nos sá gá ról, a köz ér de kû ada tok köz zé té te lé -
rõl, az or szág gyû lé si kép vi se lõi, a he lyi ön kor mány za ti, az 
eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok, to váb bá az or szá gos nép -
sza va zá sok le bo nyo lí tá sá nak és ered mé nye i nek pub li ká lá -
sát, a vá lasz tás tör té ne ti ada tok fo lya ma tos el ér he tõ sé gét
biz to sí tó ön ál ló hon lap mû köd te té sé rõl.

11.9. A Vá lasz tá si Fõ osz tály kép vi se li a Kor mány, il -
let ve a mi nisz té ri um szak mai ál lás pont ját az or szág gyû lé si 
bi zott sá gi ülé se ken, szak mai fó ru mo kon és nem zet kö zi
ren dez vé nye ken.

11.10. A Vá lasz tá si Fõ osz tály részt vesz a tár ca két ol -
da lú nem zet kö zi vá lasz tás szak mai együtt mû kö dé se i nek
vég re haj tá sá ban, fej lesz té sé ben, kap cso la tot tart az Eu ró -
pai Unió tag ál la ma i nak vá lasz tá si szer ve i vel.

11.11. A Vá lasz tá si Fõ osz tály egyéb fel adat kör ében
meg szer ve zi és szak ma i lag elõ ké szí ti:

a) az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság és az Or szá gos Vá -
lasz tá si Iro da, va la mint a vá lasz tá si iro dák ve ze tõ i nek or -
szá gos ér te kez le te it;

b) az Or szá gos Vá lasz tá si Köz pont és a Vá lasz tá si In -
for má ci ós Szol gá lat ese mé nyek hez kö tött mû köd te té sé hez 
szük sé ges fel té te le ket;

c) a ha zánk ba akk re di tált kül kép vi se le tek vá lasz tá si
ese mé nyek re tör té nõ meg hí vá sát, va la mint azok hoz tá jé -
koz ta tó anya got biz to sít;

d) a „Vá lasz tá si fü ze tek” so ro zat és a „Vá lasz tá si Stú -
di u mok” so ro zat ki adá sát;

e) az „Ala pít vány a Vá lasz tá so kért” va la mint a „Vá -
lasz tá si Szak ér tõi Kol lé gi um” mû kö dé sét.

7. Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága
(Fõosztály)

12.1. A Tit kár ság (Fõ osz tály) a Kor mány za ti Ko or di -
ná ci ós Bi zott ság (a továb biak ban: KKB) mû kö dé sé hez
kap cso ló dó fel adat kör ében:

a) elõ ké szí ti a KKB ülé se it, gon dos ko dik az érin tet tek
tá jé koz ta tá sá ról, nyil ván tart ja a KKB el nö ke ál tal meg ha -
tá ro zott sze mé lyek mun ka idõ alat ti, il let ve mun ka idõn túli 
tar tóz ko dá si he lyét és gon dos ko dik ri asz tá suk ról;

b) el ké szí ti a KKB éves fel adat terv ének ter ve ze tét;
c) elõ ké szí ti a Ma gyar Köz tár sa ság ka taszt ró fa ve szé -

lyez te tett sé gé vel, a ka taszt ró fák ha tá sai el le ni vé de ke zés re 

vo nat ko zó nem ze ti stra té gi á val, va la mint a meg elõ zés és a
fel ké szü lés éves nem ze ti ter vé vel és an nak költ ség ve té sé -
vel kap cso la tos elõ ter jesz téseket;

d) össze ál lít ja és jó vá ha gyás ra elõ ké szí ti az or szág egé -
szét érin tõ ha zai és nem zet kö zi ka taszt ró fa vé del mi gya -
kor la tok éves ter vét;

e) össze ál lít ja a KKB fel ada tai vég re haj tá sá ról  szóló tá -
jé koz ta tó kat, be szá mo ló kat;

f) el lát ja a kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mé vel össze füg -
gõ, KKB-ra há ru ló fel ada tok vég re haj tá sá nak ko or di ná lá -
sát;

g) részt vesz a KKB szer ve ze té vel és mû kö dé sé vel
össze füg gõ jogi sza bá lyo zás és kor mány za ti dön té sek elõ -
ké szí té sé ben.

12.2. A KKB Tit kár sá ga (Fõ osz tály) a Nem ze ti Hely -
zet ér té ke lõ Köz pont (NHK) mû köd te té sé vel kap cso la tos
fel adat kör ében:

a) köz re mû kö dik a tár ca fel adat- és ha tás kö ré be utalt, a
vé del mi igaz ga tás sal össze füg gõ ér te sí té si, tá jé koz ta tá si,
be ren de lé si és ké szült ség be he lye zé si fel ada tok vég re haj -
tá sá ban;

b) el lát ja a mi nõ sí tett in for má ció te le fo non, fa xon és
elekt ro ni kus le vél ben tör té nõ vé te lé vel és to váb bí tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat NATO TITKOS szin tig, mûköd -
teti ezen in for má ci ók elekt ro ni kus to váb bí tá sá ra, tárolá -
sára, ke ze lé sé re hasz nált rend szert;

c) ko or di nál ja a ha zai ka taszt ró fa- és vál ság hely ze tek
ke ze lé sé vel kap cso la tos mi nisz té ri u mi fel ada to kat;

d) részt vesz – rész le ges vagy tel jes al kal ma zás ese tén – 
a ka taszt ró fa- és vál ság hely zet ke ze lé sé hez szük sé ges in -
for má ci ók elem zé sé ben, ér té ke lé sé ben, ja vas la to kat, elõ -
ter jesz téseket dol go z ki a dön tés ho zók ré szé re; részt vesz a 
dön té sek bõl adó dó fel ada tok vég re haj tá sá nak koordiná -
ciójában;

e) gon dos ko dik az NHK-ba ki je lölt szak ér tõk fel ké szí -
té sé rõl;

f) el lát ja az NHK ál ta lá nos ké szen lé ti te vé keny sé gét;
g) az érin tet tek adat szol gál ta tá sa alap ján nyil ván tart ja

az or szág mû kö dé se, il let ve a la kos ság el lá tá sa szem pont -
já ból ki e mel ten fon tos lé te sít mé nye ket.

12.3. A KKB Tit kár sá ga (Fõ osz tály) vé del mi igaz ga -
tás sal kap cso la tos fel ada tai el lá tá sa so rán:

a) részt vesz a vé del mi igaz ga tás rend sze ré re és mû -
köd te té sé re vo nat ko zó kon cep ci ók ki ala kí tá sá ban;

b) részt vesz a Hon vé del mi Ta nács Hi va ta la, va la mint a 
mi nisz té ri u mi Ope ra tív Törzs mû kö dé si fel té te le i nek meg -
te rem té sé ben;

c) kez de mé nye zi és ko or di nál ja a mi nisz té ri um fe le lõs -
sé gi kö ré be tar to zó, mi nõ sí tett idõ sza ki rend kí vü li in téz -
ke dé se ket tar tal ma zó jog sza bály ter ve ze tek nek a Jogi Fõ -
osz tály köz re mû kö dé sé vel tör té nõ ki dol go zá sát és nap ra
ké szen tar tá sát;

d) ter ve zi, szer ve zi, ko or di nál ja és el len õr zi az SZMSZ 
ha tá lya alá tar to zó szer vek mi nõ sí tett idõ sza ki fel ké szü lé -
sét, to váb bá szak mai fel ügye le tet gya ko rol a vé del mi fel -
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ké szí tés, vál ság ke ze lés te rü le tén e szer vek te vé keny sé ge
fö lött;

e) köz re mû kö dik a ka taszt ró fa vé del mi és hon vé del mi
fel ada tok költ sé gei el kü lö ní tett ter ve zé sé ben;

f) gon dos ko dik a mi nisz té ri um ve ze tõi ál lo má nya mi -
nõ sí tett idõ sza ki fel ada tok ra tör té nõ fel ké szí té sé rõl, köz -
re mû kö dik a me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott sá gok el nö -
kei fel ké szí té sé ben;

g) részt vesz a pol gá ri vé de lem fel ada tá val, szer ve ze té -
vel, mû kö dé sé vel, az ál lam pol gá rok és szer ve ze tek pol gá ri 
vé del mi kö te le zett sé gé vel össze füg gõ jogi sza bá lyo zás és
kor mány za ti dön té sek elõ ké szí té sé ben;

h) ki je lö lés alap ján el lát ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét
tár ca kö zi bi zott sá gok ban;

i) köz re mû kö dik a ha zai és nem zet kö zi vé del mi igaz -
ga tá si rend szer gya kor la tok ter ve zé sé ben, részt vesz azok
vég re haj tá sá ban;

j) el lát ja a mi nisz ter ka taszt ró fa vé de lem mel össze füg -
gõ tör vényességi fel ügye le ti jog kö ré bõl adó dó, me gyei
(fõ vá ro si) vé del mi bi zott sá go kat érin tõ fel ada to kat;

k) részt vesz a pol gá ri ve szély hely ze ti ter ve zés sel
össze füg gõ tár ca szin tû fel ada tok el lá tá sá ban;

l) köz re mû kö dik a ka taszt ró fa vé del mi ok ta tás, kép zés
és to vább kép zés mi nõ sí tett idõ sza ki fel ada to kat is tar tal -
ma zó irá nyai ki dol go zá sá ban;

m) ko or di nál ja az SZMSZ ha tá lya alá tar to zó szer vek
kör nye zet vé de lem mel és kár men te sí tés sel kap cso la tos fel -
ada tai vég re haj tá sát és mû köd te ti az ez zel össze füg gõ köz -
pon ti nyil ván tar tá si rend szert;

n) gon dos ko dik a NATO és EU mi nõ sí tett anya gok
egy sé ges ke ze lé sé re lét re ho zott irat tár mû köd te té sé rõl, a
Nyil ván tar tó ba ér ke zõ anya gok ke ze lé sé rõl;

o) vég zi a vé del mi fel ké szí tés és or szág moz gó sí tás ki -
adá sai cí men jó vá ha gyott költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá nak ter ve zé sét, az ez zel össze füg gõ szer zõ dés-elõ -
ké szí té si fel ada to kat, nyil ván tar tást ve zet a fel hasz ná lás ról 
és be szá mol a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról.

V. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LAKÁSÜGYI
SZAKÁLLAMTITKÁR ÉS A KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA

ALÁ TARTOZÓ HIVATALI EGYSÉGEK

1. Önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár

13.1. Az ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam tit kár
(e fe je zet ben a továb biak ban: szak ál lam tit kár) feladatkö -
rében:

a) elõ ké szí ti a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá -
sá val, va la mint a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i val kap -
cso la tos jogi sza bá lyo zást;

b) el lát ja az ál la mi költ ség ve té si ter ve zés ön kor mány -
za to kat érin tõ kor mány za ti fel ada ta it és részt vesz a vég re -
haj tás ban;

c) részt vesz a he lyi és he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sá ban és tör vényességi 
el len õr zé sé nek szak mai irá nyí tá sá ban;

d) irá nyít ja a köz igaz ga tá si és ön kor mány za ti re form
tár ca szin tû fel ada ta i nak vég re haj tá sát;

e) részt vesz a köz igaz ga tá si hi va ta lok irá nyí tá sá ban, a
hi va ta lok ál tal el ké szí tett szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za to kat jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti;

f) elõ ké szí ti az or szág te rü le té nek köz igaz ga tá si ta go -
zó dá sá val, va la mint a te rü let szer ve zés sel kap cso la tos, az
Or szág gyû lés és a köz tár sa sá gi el nök ha tás kö ré be tar to zó
dön té se ket;

g) biz to sít ja a mi nisz té ri um több cé lú kis tér sé gi tár su lá -
sok kal való kap cso lat tar tá sát;

h) ki ala kít ja az ön kor mány za ti ér dek szö vet sé gek kel
való kap cso lat tar tás és egyez te tés rend jét, biz to sít ja a fe le -
lõs sé gi kö ré be tar to zó ön kor mány za ti fel ada tok egyez te té -
sét, össze han go lá sát;

i) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok nem zet kö zi
kap cso la ta i nak fej lesz té sé ben;

j) el lát ja a la kás ügyi igaz ga tás sal kap cso la tos fel ada to -
kat, gon dos ko dik a kor mány prog ram la kás ügyi fel ada ta i -
nak meg va ló sí tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek elõ ké szí -
té sé rõl;

k) köz re mû kö dik az 1. füg ge lék ben szak te rü le ten ként
ki je lölt gaz da sá gi és köz hasz nú tár sa sá go kat érin tõ, szak -
ma po li ti kai fel ada tok gya kor lá sá ban;

l) elõ ké szí ti a te met ke zés sel kap cso la tos sza bá lyo zást,
gon dos ko dik a te met ke zé si köz szol gál ta tás el lá tá sá nak
szak mai irá nyí tá sá ról és az el lá tás szak mai kö ve tel mé nye i -
nek meg ha tá ro zá sá ról.

13.2. A szak ál lam tit kár irá nyít ja azo kat a hi va ta li egy -
sé ge ket, ame lyek fel adat- és ha tás kö rét e fe je zet sza bá -
lyoz za.

2. Önkormányzati és Lakásügyi Szakállamtitkár
Titkársága

14. Az Ön kor mány za ti és La kás ügyi Szak ál lam tit kár
Tit kár sá ga a szak ál lam tit kár mun ká ját köz vet le nül se gí tõ
fel adat kör ében:

a) el lát ja a szak ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada -
to kat, vég zi a szak ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok fel dol go zá -
sát, in té zé sét, a tit kár sá gi ügy vi te li mun kát;

b) to váb bít ja a szak ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott, il -
let ve a mi nisz ter ál tal a szak ál lam tit ká ron ke resz tül ki adott 
fel ada to kat; fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi azok vég re haj -
tá sát, e jog kö ré ben el jár va a ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta -
tást kér het;

c) elõ ké szí ti és szer ve zi a szak ál lam tit kár prog ram ja it,
fi gye lem mel kí sé ri a napi prog ram ala ku lá sát, a prog ra -
mok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sát.
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3. Önkormányzati Fõosztály

15.1. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály kon cep ció ké szí té si
fel adat kör ében:

a) fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az Al kot mány he lyi ön -
kor mány za to kat érin tõ ren del ke zé se i nek, va la mint a he lyi
ön kor mány za tok ról  szóló tör vény ha tá lyo su lá sát;

b) fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a he lyi ön kor mány za -
tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl, a te le pü lé si ön kor -
mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa i ról, a pol gár mes -
te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i rõl, az ön kor mány -
za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, az ön kor mány za ti kép vi se -
lõk jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl, va la mint a te rü let szer -
ve zé si el já rás ról  szóló tör vények ha tá lyo su lá sát;

c) fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a te le pü lé si ön kor -
mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sai mû kö dé sét, ja -
vas la tot tesz az érin tett hi va ta li egy sé gek kel köz re mû köd -
ve a kor sze rû sí tés re;

d) köz re mû kö dik a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sé re, a
több cé lú kis tér sé gi tár su lá si rend szer to vább fej lesz té sé re,
a kör jegy zõ sé gek mû kö dé sé nek ösz tön zé sé re, át ala ku lá sá -
ra irá nyu ló köz igaz ga tá si re form vég re haj tá sá ban.

15.2. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké -
szí tés sel kap cso la tos fel adat kör ében:

a) elõ ké szí ti a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó, az ön kor -
mány za ti rend szert érin tõ jog sza bá lyo kat, köz re mû kö dik a 
he lyi ön kor mány za tok fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza -
bá lyok, ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei és egye di ál la -
mi dön té sek ter ve ze té nek elõ ké szí té sé ben;

b) elõ ké szí ti az Or szág gyû lés és a köz tár sa sá gi el nök
ha tás kö ré be tar to zó te rü let szer ve zé si dön té sek re vo nat ko -
zó mi nisz te ri elõ ter jesz téseket;

c) elõ ké szí ti az Al kot mánnyal el len té te sen mû kö dõ he -
lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let fel osz la tá sá ra vo nat -
ko zó elõ ter jesz tést;

d) fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a kör jegy zõ sé gek mû -
kö dé sét, ja vas la tot tesz az érin tett hi va ta li egy sé gek kel
köz re mû köd ve a kor sze rû sí tés re, to váb bá elõ ké szí ti a mi -
nisz ter kör jegy zõ sé gi ki je lö lés re vo nat ko zó dön té sét;

e) vé le mé nye zi a he lyi ön kor mány za tok mû kö dé se
szem pont já ból a jog sza bá lyok ter ve ze te it és szük ség sze -
rint ja vas la tot tesz azok mó do sí tá suk ra, ha tá lyon kí vül he -
lye zé sük re;

f) össze ál lít ja az érin tett szer ve ze ti egy sé gek ja vas la tai
alap ján az ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam tit kár
szak mai vé le mé nyét a Kor mány ülés, az Ál lam tit ká ri Ér te -
kez let na pi rend jén sze rep lõ elõ ter jesz tésekkel kap cso lat -
ban;

g) elõ ké szí ti a te met ke zés sel kap cso la tos jogi sza bá -
lyo zást, gon dos ko dik a te met ke zé si köz szol gál ta tás el lá tá -
sá nak szak mai irá nyí tá sá ról és az el lá tás szak mai kö ve tel -
mé nye i nek meg ha tá ro zá sá ról.

15.3. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály szer ve zet- és szak -
mai irá nyí tá si fel adat kör ében:

a) át fo gó an ér té ke li és elem zi a he lyi ön kor mány za tok,
a ki sebb sé gi ön kor mány za tok mû kö dé se tör vényes ségé -
nek hely ze tét;

b) össze han gol ja a köz igaz ga tá si hi va ta lok tör vényes -
ségi el len õr zé sé re irá nyu ló te vé keny sé gét, az egy sé ges
jog al kal ma zás ér de ké ben át te kin ti az el len õr zé sek ta pasz -
ta la ta it;

c) elem zi – az érin tett hi va ta li egy sé gek be vo ná sá val –
a tör vényességi el len õr zé si in for má ci ós rend szer ada ta it;

d) gon dos ko dik a tör vényességi in for má ci ós rend szer
adat tar tal má nak kor sze rû sí té sé rõl, együtt mû köd ve a Köz -
igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi Fõ osz tállyal, gon -
dos ko dik – más hi va ta li egy sé gek be vo ná sá val – a he lyi
ön kor mány za tok ra vo nat ko zó ada tok in teg rált ke ze lés rõl;

e) se gí ti az ön kor mány za tok és a ci vil szer ve ze tek kö -
zöt ti együtt mû kö dés szé le sí té sét.

15.4. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály fel ügye le ti és el len -
õr zé si fel adat kör ében:

a) az egy sé ges jog al kal ma zás ér de ké ben rend sze res ér -
te kez le te ken te kin ti át a tör vényességi el len õr zés ak tu á lis
kér dé se it a köz igaz ga tá si hi va ta lok tör vényességi fõ osz tá -
lya i nak ve ze tõ i vel;

b) ja vas la tot tesz a Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és
Ha tó sá gi Fõ osz tállyal kö zö sen a tör vényességi el len õr zé si
in for má ci ós rend szer adat tar tal má nak kor sze rû sí té sé re;

c) részt vesz fel ké rés alap ján – a tör vényességi el len õr -
zést il le tõ en – a köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé gé nek
kom plex el len õr zé sé ben.

15.5. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály szak mai mód szer -
ta ni tá mo ga tás biz to sí tá sa kö ré ben:

a) köz re mû kö dik az ön kor mány za ti rend szert érin tõ
köz igaz ga tá si kí sér le tek, új mód szer ta ni meg ol dá sok ki -
dol go zá sá ban;

b) mód szer ta ni aján lást dol go z ki az érin tett hi va ta li
egy sé gek be vo ná sá val a he lyi ön kor mány za tok és ki sebb -
sé gi ön kor mány za tok tör vényességi el len õr zé sé nek elõ se -
gí té sé hez;

c) az ön kor mány za tok a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok
fel adat kö rét érin tõ, te vé keny sé gü ket se gí tõ szak mai ki ad -
vá nyo kat ké szít;

d) szer kesz ti az Ön kor mány za ti Tá jé koz ta tót az érin tett 
hi va ta li egy sé gek be vo ná sá val;

e) ve ze ti és ne gyed éven te ak tu a li zál ja a he lyi ön kor -
mány za tok és szer ve ik fel adat- és ha tás kö ri jegy zé két;

f) mû köd te ti az ön kor mány za ti és ki sebb sé gi for ró drót
te le fo nos szol gá la tot;

g) az érin tett hi va ta li egy sé gek kel köz re mû köd ve se gí ti 
az ön kor mány za ti szer vek mû kö dé sét, jog sza bály-ér tel -
me zé sek, szak mai ál lás fog la lá sok, mód szer ta ni ki ad vá -
nyok és szak mai tá jé koz ta tók, il let ve aján lá sok meg je len -
te té se út ján;

h) tá jé koz tat ja – az érin tett hi va ta li egy ség be vo ná sá -
val – a he lyi ön kor mány za to kat a fel adat- és ha tás kö rü ket
érin tõ jog sza bály vál to zá sok ról, ese mé nyek rõl, prog ra -
mok ról és pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl.
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15.6. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály ve ze tõ je kép vi se li
– kü lön meg bí zás alap ján – a mi nisz té ri u mot egyes or szá -
gos és te rü le ti tes tü le tek ben, bi zott sá gok ban, nem zet kö zi
fó ru mo kon.

15.7. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály szak ér tõi, ügy vi te li 
fel adat kör ében részt vesz a Kor mány-Ön kor mány za tok
Egyez te tõ Fó ru má nak elõ ké szí té sé ben, szer ve zé sé ben,
hát tér anya gok el ké szí té sé ben.

15.8. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály Kap cso la tot tart az
ön kor mány za tok ér dek szö vet sé ge i vel, fel dol goz za – az
érin tett hi va ta li egy sé gek be vo ná sá val – az ér dek szö vet sé -
gek ál tal biz to sí tott, az ön kor mány za tok mû kö dé sé re vo -
nat ko zó szak mai in for má ci ó kat, ja vas la to kat.

15.9. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály Nem zet kö zi kap -
cso la tok kal össze füg gõ fel adat kör ében köz re mû kö dik a
mi nisz té ri um, az ön kor mány za tok nem zet kö zi kap cso la -
tai, to váb bá egyes nem zet kö zi fó ru mok – kor mány kö zi ve -
gyes bi zott sá gok, V4 együtt mû kö dés – ön kor mány za tok ra
vo nat ko zó ön kor mány za ti tár gyú té ma kö rei szak mai elõ -
ké szí té sé ben és meg ha tá ro zá sá ban.

15.10. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály egyéb feladatkö -
rében:

a) elõ se gí ti a köz pon ti köz igaz ga tás és a he lyi ön kor -
mány za tok kap cso lat- és in for má ci ós rend jé nek to vább fej -
lesz té sét;

b) elõ ké szí ti a te vé keny sé gi kö ré hez kap cso ló dó pa na -
szok, be ad vá nyok meg vá la szo lá sát.

15.11. Az Ön kor mány za ti Fõ osz tály köz zé té te li fe le -
lõs sé ge kö ré ben:

a) gon dos ko dik a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek köz -
zé té te lét szol gá ló – az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság -
ról  szóló 2005. évi XC. tör vény 15.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott – ön ál ló hon lap lét re ho zá sá ról és mû -
köd te té sé rõl;

b) gon dos ko dik a tár ca he lyi ön kor mány za tok kal kap -
cso la tos fel ada ta i val össze füg gõ sta tisz ti kai ada tok nak és
egyéb in for má ci ók nak, va la mint az ön kor mány za tok el ér -
he tõ sé ge i nek köz zé té te lé rõl a mi nisz té ri um hon lap ján.

4. Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály

16.1. A Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
Fõ osz tály (ezen al cím ben a továb biak ban: Fõ osz tály) kon -
cep ció ké szí té si fel adat kör ében:

a) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si kor sze rû sí tés re, a te -
rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek át ala kí tá sá ra irá nyu ló köz -
igaz ga tá si re form vég re haj tá sá ban;

b) a köz igaz ga tá si kor sze rû sí té se ke re té ben ki dol goz za
a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek fel adat- és ha tás -
kö rei fe lül vizs gá la tá ra, a dif fe ren ci ált ha tás kör-te le pí tés
rend sze ré re szol gá ló kon cep ci ó kat;

c) az ön kor mány za ti szer vek és a köz igaz ga tá si hi va ta -
lok ha tó sá gi igaz ga tá si te vé keny sé gé re vo nat ko zó an ja -
vas la to kat fo gal maz meg az ál lam pol gá ro kat, ügy fe le ket
súj tó bü rok ra ti kus el já rá sok csök ken té sé re, a ha tó sá gi jog -
anyag de re gu lá ci ó já ra és kor sze rû sí té sé re;

d) kon cep ci o ná lis ja vas la to kat dol go z ki a köz igaz ga -
tá si hi va ta lok jog ál lá sa, szer ve ze te, mû kö dé se ki ala kí tá sa
meg szi lár dí tá sa, mó do sí tá sa, to vább fej lesz té se ér de ké ben, 
elem zi a köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé gét.

16.2. A Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké szí té si feladatkö -
rében:

a) ki dol goz za a köz igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sá ra,
mû kö dé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyo kat és az ál la mi irá nyí -
tás egyéb jogi esz kö ze it;

b) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta -
lá nos jogi sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó jog sza bály ter ve ze tek 
ki dol go zá sá ban;

c) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si hi va ta lok, a jegy zõ, a
fõ jegy zõ ál lam igaz ga tá si te vé keny sé gét és jog ál lá sát,
szer ve ze tét érin tõ, to váb bá a pol gár mes ter, a fõ pol gár mes -
ter, a me gyei köz gyû lés el nö ke és a kép vi se lõ-tes tü let hi -
va ta lá nak ügy in té zõ je ál lam igaz ga tá si te vé keny sé gét érin -
tõ kö zös sé gi és nem ze ti sza bá lyok, ál la mi irá nyí tás egyéb
jogi esz kö zei és egye di ál la mi dön té sek ter ve ze té nek elõ -
ké szí té sé ben; köz re mû kö dik a cím ze tes fõ jegy zõk re vo -
nat ko zó sza bály rend szer ki ala kí tá sá ban, mó do sí tá sá ban;

d) fel ké rés ese tén köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za -
tok eu ró pai uni ós tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó sza bály- és in -
téz mény rend szer ki ala kí tá sá ban és ezek mû kö dé se vé le -
mé nye zé sé ben.

16.3. A Fõ osz tály ha tó sá gi dön té sek elõ ké szí té se te rü -
le tén:

a) el bí rá lás ra elõ ké szí ti a szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó 
ügyek ben a mi nisz ter ha tás kö ré be utalt ha tó sá gi dön té se -
ket;

b) el bí rá lás ra elõ ké szí ti a köz igaz ga tá si hi va ta lok nak a
ha tó sá gi köz ve tí tõ ket tar tal ma zó nyil ván tar tá sá val kap -
cso la tos – a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó – jog or vos la to -
kat.

16.4. A Fõ osz tály szer zõ dés-elõ ké szí té si fel adat kör ében
elõ ké szí ti a fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó szer zõ -
dé se ket.

16.5. A Fõ osz tály szer ve zet- és szak mai irá nyí tá si fel -
adat kör ében:

a) se gí ti az ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam tit -
kárt a köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé gé nek irá nyí tá -
sá ban, össze han go lá sá ban, en nek ke re té ben szer ve zi a
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõi ér te kez le te ket;

b) jó vá ha gyás ra elõ ké szí ti a hi va ta lok szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát, ala pí tó ok ira tát;

c) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si hi va ta lok hi va tal ve -
ze tõi, ki ren delt ség ve ze tõi tiszt ség re vo nat ko zó pá lyá za tok 
ki írá sá ban, el bí rá lá sá ban;
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d) köz re mû kö dik a hi va ta lok ága za ti te vé keny sé gé nek
ko or di ná lá sá ban;

e) gon dos ko dik a több ré gi ót érin tõ, il let ve azok köz -
igaz ga tá si ha tá rán túl ter je dõ te rü le ti ko or di ná ci ós fel ada -
tok el lá tá sá nak irá nyí tá sá ról és össze han go lá sá ról;

f) össze han gol ja a pol gár mes ter, a jegy zõ, a kép vi se -
lõ-tes tü let hi va ta lá nak ügy in té zõ je ál tal el lá tott ál lam igaz -
ga tá si fel ada tok köz igaz ga tá si hi va ta lok ál ta li el len õr zé sé -
re irá nyu ló te vé keny sé get; az egy sé ges jog al kal ma zás ér -
de ké ben rend sze res ér te kez le te ken te kin ti át az el len õr zé -
sek ta pasz ta la ta it;

g) szak mai irá nyí tást gya ko rol a ki sa já tí tá si, a bá nya -
szol gal mi, kül föl di ek in gat lan vá sár lá sá nak en ge dé lye zé si 
és a Pol gá ri Tör vény könyv bõl fa ka dó más igaz ga tá si te vé -
keny ség fe lett;

h) fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör -
vény ha tá lyo su lá sát, gon dos ko dik a tör vény vég re haj tá sá -
val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról;

i) gon dos ko dik a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki -
emelt be ru há zá sok meg va ló sí tá sát meg elõ zõ ha tó sá gi en -
ge dé lye zé si el já rá sok ko or di ná ci ó já nak elõ se gí té sé rõl.

16.6. A Fõ osz tály ja vas la tot ké szít a mi nisz ter ré szé re a 
cím ze tes fõ jegy zõi cím ado má nyo zás ra, il let ve cím ado má -
nyo zá si jut ta tás ra.

16.7. A Fõ osz tály fel ügye le ti és el len õr zé si feladatkö -
rében:

a) ki ala kít ja a köz igaz ga tá si hi va ta lok fel ügye le ti jog -
kör ben tör té nõ el len õr zé se rend sze rét;

b) a tár ca érin tett fõ osz tá lyai és más érin tett tár cák be -
vo ná sá val el len õr zi a köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé -
gét, mû kö dé sét;

c) az érin tett fõ osz tá lyok fel ké ré se alap ján rész vesz a
köz igaz ga tá si hi va ta lok tör vényességi el len õr zé si és fel -
ügye le ti mun ká já nak szak mai el len õr zé sé ben;

d) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok és ki sebb sé -
gi ön kor mány za tok tör vényességi el len õr zé sé nek, to váb bá 
a köz igaz ga tá si hi va ta lok és a de kon cent rált szer vek jog -
sza bály ban rög zí tett el len õr zé sé nek össze han go lá sá ban.

16.8. A Fõ osz tály szak mai mód szer ta ni tá mo ga tás biz -
to sí tá sa kö ré ben:

a) elõ se gí ti a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé sé nek
kor sze rû sí té sét cél zó új szer ve zé si és ve ze té si mód sze rek
al kal ma zá sát;

b) irá nyít ja a köz igaz ga tá si hi va ta lok nak a te rü le ti szer -
vek kel össze füg gõ te vé keny sé gét; se gí ti új mód szer ta ni
meg ol dá sok ki dol go zá sát, el ter jesz té sét;

c) mód szer ta ni meg ol dá so kat dol go z ki a köz igaz ga tá si 
hi va ta lok jog ál lá sá val, szer ve ze té vel, te vé keny sé gé vel,
rész fel ada ta i val össze füg gõ kér dé sek ben, a gya kor lat egy -
sé ge sí té sé re, to vább fej lesz té sé re; szem pont rend sze re ket
dol go z ki a köz igaz ga tá si hi va ta lok ál tal ké szí ten dõ be szá -
mo lók egy sé ges sé ge ér de ké ben;

d) szer ve zi a köz igaz ga tá si hi va ta lok ha tó sá gi, va la -
mint ko or di ná ci ós és szer ve zé si fõ osz tály ve ze tõ i nek ér te -
kez le te it;

e) a pol gár mes ter, a jegy zõ, a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta -
lá nak ügy in té zõ je ál tal el lá tott ál lam igaz ga tá si fel ada tok
köz igaz ga tá si hi va ta lok ál ta li el len õr zé sé re irá nyu ló te vé -
keny sé gét össze han go ló te vé keny sé ge ke re té ben az egy sé -
ges jog al kal ma zás ér de ké ben rend sze res ér te kez le te ken
te kin ti át az el len õr zé sek ta pasz ta la ta it, amely alap ján ezen 
szer vek mû kö dé sét jog sza bály-ér tel me zé sek, szak mai ál -
lás fog la lá sok, mód szer ta ni ki ad vá nyok, aján lá sok meg je -
len te té se ré vén se gí ti;

f) a köz igaz ga tá si hi va ta lok és a jegy zõk fel adat kö rét
érin tõ in for má ci ós ta nács ko zá so kat szer vez, szak mai ki ad -
vá nyo kat ké szít;

g) köz re mû kö dik a ha von ta meg je le nõ Ön kor mány za ti
Tá jé koz ta tó szer kesz té sé ben.

16.9. A Fõ osz tály köz zé té te li fel adat kör ében:
a) a mi nisz té ri um hon lap ján meg je len te ti a gon do zá sá -

ban lévõ éves ha tó sá gi sta tisz ti kai ada to kat;
b) kez de mé nye zi a mi nisz té ri um hon lap ján a köz igaz -

ga tá si hi va ta lok jog ál lá sá ra, te vé keny sé gé re stb. vo nat ko -
zó köz ér de kû in for má ci ók meg je len te té sét.

16.10. A Fõ osz tály kép vi se li:
a) kü lön meg bí zás alap ján a mi nisz té ri u mot egyes or -

szá gos és te rü le ti tes tü le tek ben, bi zott sá gok ban, va la mint
részt vesz a szak ál lam tit kár fel adat kö ré be tar to zó szak te -
rü let ha zai és nem zet kö zi kép vi se le té ben;

b) Ma gyar or szá got az Eu ró pa Ta nács He lyi és Re gi o -
ná lis Ön kor mány za tok Irá nyí tó Bi zott sá gá ban és an nak
szak bi zott sá ga i ban;

c) a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõk út ján az or szá got a
Te rü le ti Kor mány hi va ta lok Eu ró pai Szer ve ze té ben
(EASTR).

16.11. A Fõ osz tály kap cso la tot tart a Jegy zõk Or szá gos 
Szö vet sé gé vel, más jegy zõi szer ve ze tek kel, kü lön meg ál -
la po dás alap ján be von ja azo kat a jegy zõk ál lam igaz ga tá si
fel ada ta it érin tõ jog sza bály ter ve ze tek elõ ké szí té sé be, vé -
le mé nye zé sé be.

16.12. A Fõ osz tály nem zet kö zi kap cso la tok kal össze -
füg gõ fel adat kör ében:

a) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um és a köz igaz ga tá si hi -
va ta lok nem zet kö zi kap cso la tai köz igaz ga tá si szak mai tar -
tal má nak meg ha tá ro zá sá ban, a nem zet kö zi ta pasz ta la tok
rend sze re zé sé ben;

b) ko or di nál ja egyes nem zet kö zi fó ru mok (pl. egyes
ha tá ron át íve lõ köz igaz ga tá si együtt mû kö dést szol gá ló
kor mány kö zi ve gyes bi zott sá gok) köz igaz ga tá si szak mai
tar tal má nak elõ ké szí té sét;

c) részt vesz az ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam -
tit kár fel adat kö ré be tar to zó szak te rü let nem zet kö zi kép vi -
se le té ben;

d) se gít sé get nyújt a csat la ko zás ra váró or szá gok ön -
kor mány za ta i nak és a köz igaz ga tá si hi va ta lok kal azo nos
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fel adat- és ha tás kö rû szer ve ze tek in teg rá ci ós felkészíté -
sében

16.13. A Fõ osz tály egyéb fel adat kör ében:
a) át fo gó an ér té ke li és elem zi az ön kor mány za ti szer -

vek és a köz igaz ga tá si hi va ta lok ha tó sá gi igaz ga tá si te vé -
keny sé gét és a köz igaz ga tá si hi va ta lok egyéb te vé keny sé -
gét, va la mint a te vé keny sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyok
ér vé nye sü lé sét;

b) in té zi a he lyi ön kor mány za tok szer vei és a köz igaz -
ga tá si hi va ta lok te vé keny sé gé vel össze füg gõ pa na szok
vizs gá la tát;

c) részt vesz a köz igaz ga tá si hi va ta lok és a jegy zõi
szer ve ze tek ál tal biz to sí tott – a te rü le ti ál lam igaz ga tás és
he lyi ön kor mány za tok mû kö dé sé re vo nat ko zó – in for má -
ci ók, ada tok gyûj té sé ben, rend sze re zé sé ben, fel dol go zá sá -
ban;

d) köz re mû kö dik a tör vényességi el len õr zé si in for má -
ci ós rend szer mû köd te té sé ben, az Ön kor mány za ti Fõ osz -
tállyal kö zö sen gon dos ko dik a rend szer adat tar ta má nak
kor sze rû sí té sé rõl, a he lyi ön kor mány za tok ra vo nat ko zó
ada tok in teg rált ke ze lé sé rõl;

e) el lát ja a ha tó sá gi sta tisz ti kai, il let ve a kül föl di ek in -
gat lan szer zé sét érin tõ adat szol gál ta tá si rend szer mû köd te -
té sé vel kap cso la tos fel ada to kat;

f) fel ké rés alap ján köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si hi va -
ta lok ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter szer vi-szak mai
irá nyí tá sa alá nem tar to zó te vé keny sé gé nek szer ve zé sé -
ben;

g) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si hi va ta lok nak a he lyi
ön kor mány za tok uni ós pá lyá zá si te vé keny sé gé nek se gí tõ,
va la mint az eh hez szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já -
rá sok ko or di ná ci ó ját el lá tó te vé keny sé gé nek össze han go -
lá sá ról;

h) fel ké rés alap ján – a köz igaz ga tá si hi va ta lok kal
együtt mû köd ve – köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok
uni ós pá lyá za ti te vé keny sé gét érin tõ prog ra mok, fel hí vá -
sok elõ ké szí té sé ben, vé le mé nye zé sé ben, el bí rá lá sá ban.

5. Önkormányzati Gazdasági Fõosztály

17.1. Az Ön kor mány za ti Gaz da sá gi Fõ osz tály (ezen al -
cím ben a továb biak ban: Fõ osz tály) az ön kor mány za tok
gaz dál ko dá sá hoz kap cso ló dó, va la mint la kás ügyi fel ada -
to kat lát el. A Fõ osz tály az ön kor mány za tok gaz dál ko dá -
sá hoz kap cso ló dó kon cep ció ké szí té si fel adat kör ében:

a) részt vesz a he lyi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sa
pénz ügyi sza bá lyo zá si rend sze ré nek kor sze rû sí té sé ben;

b) elõ se gí ti az ön kor mány za ti fi nan szí ro zá si rend szer
to vább fej lesz té sét, kü lö nös te kin tet tel a tár sult feladat -
ellátás, így a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ösz tön zé sé re;

c) köz re mû kö dik az ön kor mány za ti kö te le zõ fel ada tok
dif fe ren ci ált te le pí té sé vel össze füg gõ ága za ti dön té sek
elõ ké szí té sé ben, va la mint az ez zel össze füg gõ fi nan szí ro -
zás ki dol go zá sá ban;

d) köz re mû kö dik az ága za ti fej lesz té si prog ra mok és
szak mai sza bá lyok ön kor mány za to kat érin tõ ré szé nek ki -
dol go zá sá ban;

e) elõ se gí ti, hogy a he lyi ön kor mány za tok si ke re sen
ve hes sék igény be az eu ró pai uni ós tá mo ga tá so kat.

17.2. A Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké szí té si feladatkö -
rében:

a) el lát ja – a Pénz ügy mi nisz té ri um ille té kes szer ve ze ti
egy sé ge i vel együtt mû köd ve – az ál la mi költ ség ve té si ter -
ve zés ön kor mány za to kat érin tõ kor mány za ti fel ada ta it;

b) irá nyít ja és ko or di nál ja az éves költ ség ve té si zár -
szám adá si tör vényjavaslat he lyi ön kor mány za to kat érin tõ
rész anya ga i nak el ké szí té sé vel kap cso la tos kor mány za ti
fel ada to kat;

c) részt vesz a he lyi ön kor mány za tok mû kö dé sé hez
szük sé ges jog sza bá lyi fel té te lek ki ala kí tá sá ban, és az ön -
kor mány za ti tör vény ben, va la mint az ál lam ház tar tá si tör -
vény ben fog lal tak ér vé nye sí té sé ben;

d) el lát ja a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok tá mo ga tá si
rend sze ré vel kap cso la tos sza bá lyo zá si fel ada to kat;

e) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za to kat meg il le tõ
nor ma tív költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok ra, a köz pon to sí tott
elõ irány za tok ra, va la mint a köz pon ti adók ból való ré sze -
se dés mér té ké re és az el osz tás mód já ra vo nat ko zó jog sza -
bá lyok elõ ké szí té sé ben;

f) elõ ké szí ti az éves költ ség ve té si tör vény ben a mi nisz -
ter ré szé re meg ha tá ro zott, ön kor mány za to kat érin tõ jog -
sza bá lyo kat;

g) elõ ké szí ti az éves zár szám adá si tör vény ben a mi -
nisz ter ré szé re meg ha tá ro zott, ön kor mány za to kat érin tõ
jog sza bá lyo kat;

h) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok cím zett- és
cél tá mo ga tá si rend sze ré rõl  szóló jog sza bá lyok elõ ké szí té -
sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban;

i) el lát ja a vis ma i or elõ irány za tok sza bá lyo zá si fel ada -
ta it;

j) el lát ja az ön kor mány za tok lét szám csök ken té si dön -
té se i vel össze füg gõ elõ irány zat sza bá lyo zá si fel ada ta it,

k) el lát ja az ön kor mány za ti va gyon gaz dál ko dás sza bá -
lyo zá sá val össze füg gõ fel ada to kat, elõ ké szí ti az in gat lan -
va gyon ér té ke lé sé nek irány el ve it, sza bá lyoz za az ön kor -
mány za ti va gyon ka tasz tert;

l) részt vesz a he lyi ön kor mány za tok tu laj do nát, az az -
zal való gaz dál ko dást érin tõ jog sza bá lyok elõ ké szí té sé -
ben;

m) köz re mû kö dik az ága za ti fej lesz té si prog ra mok és
szak mai sza bá lyok ön kor mány za to kat érin tõ ré szé nek ki -
dol go zá sá ban;

n) el lát ja a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé sé vel 
kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat;

o) köz re mû kö dik az ön kor mány za tok és in téz mé nye ik
szám vi te li, va la mint az ál lam ház tar tá si mér leg rend szer be
il lesz ke dõ pénz ügyi in for má ci ós rend sze ré nek ki ala kí tá -
sá ban.
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17.3. A Fõ osz tály a ha tó sá gi dön té sek elõ ké szí té sé nek
te rü le tén el lát ja a va gyon át adó bi zott sá gok mû kö dé sé vel
kap cso la tos fel ada to kat, az egyes ál la mi tu laj don ban lévõ
in gat la nok ön kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá val kap cso -
la tos ügyek ben el bí rá lás ra elõ ké szí ti a me gyei (fõ vá ro si)
va gyon át adó bi zott sá gok dön té sei el len be nyúj tott – a mi -
nisz ter ha tás kö ré be tar to zó – jog or vos la to kat.

17.4. A Fõ osz tály szer zõ dés-elõ ké szí té si feladatkö -
rében szak ma i lag elõ ké szí ti a fel adat kö ré be tar to zó fej -
lesz té si pá lyá za tok nyer tes ön kor mány za ta i val kö ten dõ tá -
mo ga tá si meg ál la po dá so kat.

17.5. A Fõ osz tály szer ve zet- és szak mai irá nyí tá si fel -
adat kör ében el lát ja a Pénz ügy mi nisz té ri um mal kö zö sen
– jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel adat kör ének meg fele -
lõen – a Ma gyar Ál lam kincs tár re gi o ná lis igaz ga tó sá gai
he lyi ön kor mány za to kat érin tõ fel ada ta i nak szak mai irá -
nyí tá sát.

17.6. A Fõ osz tály tár ca szin tû funk ci o ná lis feladatkö -
rében:

a) össze han gol ja az ön kor mány za ti ter ve zés sel és gaz -
dál ko dás sal össze füg gõ mi nisz té ri u mi te vé keny sé get;

b) mû köd te ti az ön kor mány za ti va gyon ka tasz tert;
c) el lát ja a He lyi Ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en -

ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet hez tar to zó va la -
mennyi elõ irány zat ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat,
ezen be lül kü lö nö sen a he lyi ön kor mány za tok net tó fi nan -
szí ro zá si rend sze ré nek mû köd te té sét, a he lyi ön kor mány -
za tok elõ irány za ta i nak nyil ván tar tá sát, utal vá nyo zá sát;

d) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok cím zett- és
cél tá mo ga tá si rend sze ré rõl  szóló jog sza bá lyok vég re haj tá -
sá ból adó dó fel ada tok el lá tá sá ban;

e) el lát ja a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé sé vel 
kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat;

f) a Pénz ügy mi nisz té ri um mal kö zö sen vég re hajt ja az
ön kor mány za tok és a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok mu ta -
tó szám-fel mé ré sét, az ál lam ház tar tá si tör vény elõ írásainak 
meg fele lõen.

17.7. A Fõ osz tály a mi nisz té ri um fel sõ ve ze tõi ré szé re
hát tér anya go kat ké szít, in for má ci ó kat szol gál tat az ön kor -
mány za tok fi nan szí ro zá sá val, gaz dál ko dá sá val, mû kö dé -
sé vel kap cso lat ban.

17.8. A Fõ osz tály fel ügye le ti és el len õr zé si feladatkö -
rében:

a) jog sza bá lyi fel ha tal ma zás alap ján el lát ja a fõ osz tály
ál tal ke zelt pá lyá za tok kal kap cso la tos szük sé ges el len õr -
zé si fel ada to kat;

b) se gí ti a kül sõ szer vek ön kor mány za ti mû kö dést, fi -
nan szí ro zást, gaz dál ko dást érin tõ el len õr zé se it;

c) se gí ti az Ál la mi Szám ve võ szék nek az ön kor mány za -
ti fe je ze tet érin tõ vizs gá la ta i nak le bo nyo lí tá sát.

17.9. A Fõ osz tály szak mai mód szer ta ni tá mo ga tás biz -
to sí tá sa kö ré ben szak mai mód szer ta ni ta nács adás sal, ki ad -
vá nyok kal és kon zul tá ci ók kal se gí ti az ön kor mány za tok
költ ség ve té si ter ve zé si, zár szám adá si te vé keny sé gét.

17.10. A Fõ osz tály köz zé té te li fel adat kör ében kez de -
mé nye zi a fõ osz tály ál tal ke zelt pá lyá za tok kal kap cso la tos
ada tok köz zé té te lét.

17.11. A Fõ osz tály kép vi se li:
a) kü lön meg bí zás alap ján a mi nisz té ri u mot egyes or -

szá gos és te rü le ti tes tü le tek ben, bi zott sá gok ban;
b) meg bí zás alap ján a mi nisz té ri u mot a par la men ti bi -

zott sá gok ban;
c) meg bí zás alap ján a mi nisz té ri u mot a tá mo ga tá si

dön té sek elõ ké szí té sét vég zõ tár ca kö zi bi zott sá gok ban;
d) a mi nisz té ri u mot az ún. lét szám csök ken té si pá lyá zat

el bí rá lá sá ra lét re ho zott tár ca kö zi bi zott ság ban, el nö köt és
bi zott sá gi tit kárt ad.

17.12. A Fõ osz tály szak ér tõi, ügy vi te li fel ada tok te rén:
a) vizs gál ja az ön kor mány za tok kö te le zõ fel adat- és

ha tás kö ré nek el lá tá sá hoz szük sé ges anya gi fel té te le ket, és
ja vas la tot tesz azok biz to sí tá sá ra;

b) köz re mû kö dik az ága za ti fej lesz té si prog ra mok és
szak mai sza bá lyok ön kor mány za to kat érin tõ ré szé nek ki -
dol go zá sa kap csán az el lá tott sá gi mu ta tók fel mé ré sé ben,
ér té ke lé sé ben;

c) el lát ja a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott, a
fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó elõ irány za tok kal kap cso -
la tos dön tés-elõ ké szí tés sel és vég re haj tás sal kap cso la tos
fel ada to kat, így kü lö nö sen a mû kö dés kép te len ön kor -
mány za tok egyéb tá mo ga tá sá val, az ön kor mány za tok
EU-s pá lyá za tai sa ját for rás ki egé szí té sé nek tá mo ga tá si
rend sze ré vel, a vis ma i or tar ta lék kal, a kis is ko lák és kör -
jegy zõ sé gek tár gyi fel té te le i nek ja ví tá sá val, kö zös sé gi bu -
szok be szer zé sé vel és az ún. lét szám-csök ken té si pá lyá za -
tok kal kap cso la to san.

A Lakásügyi Fõosztály

18.1. A La kás ügyi Fõ osz tály (ezen al cím ben a továb -
biak ban: Fõ osz tály) a la kás ügyi te vé keny sé gé vel össze -
füg gõ kon cep ció ké szí té si fel adat kör ében:

a) köz re mû kö dik a kor mány za ti la kás kon cep ció ki ala -
kí tá sá ban és vég re haj tá sá ban, ja vas la to kat dol go z ki a la -
kás épí tés, fel újí tás, vá ros re ha bi li tá ció, a fi a ta lok ön ál ló la -
kás hoz ju tá sá nak elõ se gí té se te rü le tén;

b) vég zi a la kás ügyek kel kap cso la tos in téz ke dé sek ha -
tá sa i nak vizs gá la tát, fi gye lem mel kí sé ri a la kás ál lo mány
ada ta i nak vál to zá sát, a ban kok la kás hi te le zé si te vé keny sé -
gét, az ada tok alap ján elem zi és vizs gál ja a vár ha tó ten den -
ci á kat, a je len sé ge ket ki vál tó oko kat;

c) részt vesz a ha zai és nem zet kö zi ener gia ha té kony sá -
gi prog ram la kás ügyet érin tõ ki ala kí tá sá ban.

18.2. A Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké szí té si feladatkö -
rében:

a) ja vas la tot tesz a la kás jo gi tör vények és más jog sza -
bá lyok mó do sí tá sá nak kon cep ci o ná lis irá nya i ra és a jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek ki ala kí tá sá ra, elõ ké szí ti az elõ ter -
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jesz tések szak mai ter ve ze tét, va la mint fi gye lem mel kí sé ri
a jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyo su lá sát;

b) elõ ké szí ti a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló
kü lön jog sza bály mó do sí tá sa i nak ter ve ze tét;

c) ja vas la tot tesz az in gat lan köz ve tí tés-ér ték becs lés, az 
in gat lan va gyon-ér té ke lés és köz ve tí tés, a tár sas ház ke ze lés 
és az in gat lan ke ze lés szak kép zé sek szak mai és vizs gáz ta -
tá si kö ve tel mény rend sze ré nek jog sza bá lyi ki ala kí tá sá ra,
fi gye lem mel kí sé ri a ha tá lyo su lá su kat, ja vas la to kat dol go z 
ki a szük sé ges mó do sí tá suk ra;

d) köz re mû kö dik egyéb jog sza bá lyok, ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze i nek la kás ügyi szem pont ból tör té nõ vé -
le mé nye zé sé ben, a szak mai ja vas la tok ki ala kí tá sá ban;

e) el lát ja az igaz ság ügyi in gat lan-ér ték becs lõk név -
jegy zék be vé te lé hez szük sé ges mi nisz te ri ren de let el já rá si
sza bá lya i nak elõ ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada to kat;

f) részt vesz az ener gia el lá tás (gáz, elekt ro mos, táv fû tés 
stb.) la kás szek tort érin tõ sza bá lyo zá sá ban.

18.3. A Fõ osz tály a ha tó sá gi dön té sek elõ ké szí té se te -
rü le tén el lát ja az igaz ság ügyi in gat lan-ér ték becs lõ szak ér -
tõi név jegy zék be vé tel hez szük sé ges szak irá nyú szak mai
gya kor lat ha tó sá gi el já rás ke re té ben tör té nõ iga zo lá sá val
kap cso la tos fel ada to kat.

18.4. A Fõ osz tály szak mai irá nyí tá si és szer zõ dés-elõ -
ké szí té si fel adat kör ében:

a) mû köd te ti a köz pon ti la kás tá mo ga tá si rend szert, en -
nek ke re té ben köz re mû kö dik az ál la mi la kás tá mo ga tá si
elõ irány za tok ter ve zé sé ben, zár szám adás és egyéb be szá -
mo lók ké szí té sé ben, a tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá ban, utal vá -
nyo zá sá ban, elõ ké szí ti, gon doz za és nyil ván tart ja a la kás -
tá mo ga tást nyúj tó hi tel in té ze tek kel a tá mo ga tá sok el szá -
mo lá sá ról és fo lyó sí tá sá ról kö tött szer zõ dé se ket, össze sí ti
és el len õr zi a hi tel in té ze tek adat szol gál ta tá sát és prog nó -
zist ké szít a la kás ki adá sok vár ha tó ala ku lá sá ról;

b) mû köd te ti a köz pon ti la kás pá lyá za ti rend szert, en -
nek ke re té ben el ké szí ti a pá lyá za ti ki írá sok do ku men tá ci ó -
ját, gon dos ko dik a pá lyá za tok meg hir de té sé rõl, köz re mû -
kö dik a pá lyá za tok fi nan szí ro zá sát szol gá ló elõ irány za tok
ter ve zé sé ben, fel hasz ná lá sa el ve i nek, mód szer ta ná nak ki -
ala kí tá sá ban, be szá mo ló ké szí té sé ben, a tá mo ga tás jog sze -
rû fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé ben, to váb bá gon dos ko dik
a la kás pá lyá za tok dön tés re való elõ ké szí té sé rõl, va la mint
el ké szí ti a mi nisz te ri dön tés re vo nat ko zó, bí rá ló bi zott ság
ál tal tá mo ga tott ja vas la to kat, el lát ja a bí rá ló bi zott ság tit -
kár sá gi fel ada ta it, elõ ké szí ti a pá lyá zók kal kö ten dõ tá mo -
ga tá si min ta szer zõ dést, elõ ké szí ti a mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó már tá mo ga tó dön tés sel érin tett pá lyá zat-mó do sí -
tá sok ra, tá mo ga tá si szer zõ dés-mó do sí tá sok ra vo nat ko zó
mi nisz te ri dön tést, ja vas la tot tesz az el len õr zés so rán fel -
tárt hi á nyos sá gok  miatti in téz ke dé sek re.

18.5. A Fõ osz tály a mi nisz té ri um fel sõ ve ze tõi ré szé re
se gít sé get nyújt a kor mány za ti la kás ügyi kom mu ni ká ci ó -
ban, a mi nisz té ri u mi ve ze tõk ré szé re a la kás ügyi fo lya ma -
tok ala ku lá sá ról tá jé koz ta tást nyújt.

18.6. A Fõ osz tály köz zé té te li fel adat kör ében köz re mû -
kö dik a la kás ügyi te rü le tet érin tõ köz ér de kû ada tok köz zé -
té te lé ben.

18.7. A Fõ osz tály kép vi se li a mi nisz té ri u mot la kás -
ügyek ben szak mai kon fe ren ci á kon, la kos sá gi fó ru mo kon
és egyéb ren dez vé nye ken, köz re mû kö dik a tár ca egyez te -
té se ken és a par la men ti és kép vi se lõi mun ká val kap cso la -
tos mi nisz té ri u mi szin tû fel ada tok el lá tá sá ban.

18.8. A Fõ osz tály a tár sa dal mi együtt mû kö dés te rü le -
tén:

a) fel dol goz za a tár sa dal mi szer ve ze tek, köz tes tü le tek,
la kás ügyek to vább fej lesz té sé re vo nat ko zó ja vas la ta it, le -
foly tat ja a szük sé ges szak mai egyez te té se ket;

b) köz re mû kö dik a jog sza bá lyi ren del ke zé sek ön kor -
mány za tok, szak mai és ci vil szer ve ze tek ál tal tör té nõ meg -
is mer te té sé ben.

18.9. A Fõ osz tály egyéb fel adat kör ében:
a) köz re mû kö dik a la kás ügyi te rü le tet érin tõ meg ke re -

sé sek, pa na szok meg vá la szo lá sá ban, szak mai ál lás fog la lá -
sok ki ala kí tá sá ban;

b) köz re mû kö dik a la kás ügyi ága zat ba tar to zó, az Or -
szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek te -
kin te té ben kü lön jog sza bá lyok alap ján a mi nisz ter ha tás -
kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá ban, en nek ke re té ben elõ -
ké szí ti a mi nisz ter szá má ra – a Hu mán erõ for rás és Ci vil -
kap cso la ti Fõ osz tállyal együtt mû köd ve – a vizs ga el nö ki és 
a szak ér tõi név jegy zé kek ter ve ze te it és a szak mai vizs ga
szer ve zé sé re jo go sult in téz mé nyek jegy zé két, va la mint
részt vesz a szak mai és vizs gáz ta tá si kö ve tel mény rend szer 
ki dol go zá sá ban, ja vas la tot tesz – a Hu mán erõ for rás és Ci -
vil kap cso la ti Fõ osz tállyal együtt mû köd ve – a vizs ga el nö -
kök ki je lö lé sé re.

VI. fejezet

A SPORT SZAKÁLLAMTITKÁR ÉS A KÖZVETLEN
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ HIVATALI EGYSÉGEK

1. Sport szakállamtitkár

19.1. A sport szak ál lam tit kár (e fe je zet ben a továb biak -
ban: szak ál lam tit kár) fel adat kör ében:

a) elõ ké szí ti a sport tal kap cso la tos fej lesz té si straté -
giát, prog ra mot, kormány-elõ ter jesz téseket, jog sza bá lyo -
kat, és szer ve zi ezek vég re haj tá sát;

b) köz re mû kö dik a fel adat kö ré be tar to zó költ ség ve té si
elõ irány zat ter ve zé sé rõl és fel hasz ná lá sá ról, az erre vo nat -
ko zó idõ be li szak sze rû sé gi és tör vényességi kö ve tel mé -
nyek be tar tá sá ról, gya ko rol ja a fel adat kö ré be tar to zó ren -
del ke zé si jog kört;

c) ki ala kít ja és mû köd te ti a sport kor mány za ti irá nyí tá -
si és in téz mény rend sze rét, és biz to sít ja az eh hez szük sé ges 
sza bá lyo zá si és egyéb fel té te le ket;
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d) a sport dip lo má ci ai fel ada tok kö ré ben részt vesz
nem zet kö zi szer ve ze tek, tár ca kö zi bi zott sá gok mun ká já -
ban;

e) köz re mû kö dik az 1. füg ge lék ben szak te rü le ten ként
ki je lölt gaz da sá gi és köz hasz nú tár sa sá go kat érin tõ, szak -
ma po li ti kai fel ada tok gya kor lá sá ban;

f) ja vas la tot tesz a mi nisz ter szá má ra a Papp Lász ló Bu -
da pest Sport aré na ál la mi nap jai el osz tá sá ra.

19.2. A szak ál lam tit kár az irá nyí tá sa alá tar to zó fõ osz tá -
lyok út ján:

a) köz re mû kö dik a fel adat kö rét érin tõ stra té gi ai fel ada -
tok ki dol go zá sá ban és vég re haj tá sá ban;

b) részt vesz a költ ség ve té si ter ve zés hez kap cso ló dó
fel ada tok el lá tá sá ban;

c) el lát ja a fel adat kö ré be tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok ke ze lé sét, el len õr zi azok pénz ügyi fo lya ma ta it;
nyo mon kö ve ti pénz ügyi fo lya ma ta it és el len õr zi azt;

d) köz re mû kö dik a sport in for má ci ós rend szer rel össze -
füg gõ szak mai fel ada tok el lá tá sá ban;

e) köz re mû kö dik a sport tal kap cso la tos pá lyá za ti te vé -
keny ség el lá tá sá ban.

19.3. A szak ál lam tit kár irá nyít ja azo kat a hi va ta li egy -
sé ge ket, ame lyek fel adat- és ha tás kö rét e fe je zet sza bá -
lyoz za.

2. Sport Szakállamtitkár Titkársága

20.1. A Sport Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga a szak ál lam -
tit kár mun ká já nak köz vet len se gí té sé vel kap cso la tos fel -
adat kör ében:

a) nyil ván tart ja, ter ve zi a szak ál lam tit kár prog ram ja it,
köz re mû kö dik a prog ra mok szer ve zé sé ben;

b) el lát ja a napi tit kár sá gi fel ada to kat (kü lö nö sen: ér ke -
zõ kül de mé nyek át vé te le, ér kez te té se, ik ta tá sa, cím zet tek -
hez való el jut ta tá sa, va la mint a ki me nõ kül de mé nyek to -
váb bí tá sa);

c) gon dos ko dik ar ról, hogy a köz sze rep lés hez, mé di a -
sze rep lés hez, tár gya lá sok hoz, egyez te té sek hez szük sé ges
szak mai anya gok ren del ke zés re áll ja nak;

d) kép vi se lõ je rend sze re sen részt vesz az Or szág gyû lés 
Sport- és Tu risz ti kai Bi zott sá ga ülé se in és a tör tén tek rõl
tá jé koz ta ta tást ad;

e) sport dip lo má ci ai fel adat kör ében nyil ván tart ja, és ja -
vas la ta i val se gí ti a mi nisz ter nem zet kö zi és ma gyar sport -
dip lo ma ták kal tör té nõ kap cso lat tar tá sát;

f) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um nem zet kö zi és eu ró pai 
uni ós kap cso la ta i ból adó dó fel ada tok el lá tá sá ban (nem zet -
kö zi kap cso lat tar tás, ja vas lat té tel a nem zet kö zi kap cso la -
tok fej lesz té sé re és fenn tar tá sá ra, a Szak ál lam tit kár ság ki -
uta zá sa i nak és fo ga dá sa i nak tar tal mi elõ ké szí té se, nem zet -
kö zi vo nat ko zá sú prog ra mok elõ ké szí té se);

g) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um kép vi se le té nek el lá tá -
sá ban a nem zet kö zi szer ve ze tek ben (Eu ró pai Unió, Eu ró -
pa Ta nács, UNESCO, re gi o ná lis és két ol da lú ese mé nyek).

20.2. A szak ál lam tit kár Tit kár sá ga vég re hajt ja mind -
azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a szak ál lam tit kár meg -
bíz za.

3. Sport és Stratégiai Fõosztály

21.1. A Sport és Stra té gi ai Fõ osz tály (ezen al cím ben
a továb biak ban: Fõ osz tály) kon cep ció ké szí té si feladatkö -
rében:

a) el ké szí ti a ver seny sport (ide ért ve a ki emelt nem zet -
kö zi sport ese mé nyek ha zai ren de zé sét, a mû hely tá mo ga tá -
sok rend jét is), az után pót lás-ne ve lés (be le ért ve a sport is -
ko lai rend szert is), az is ko lai és di ák sport, a fõ is ko -
lai-egye te mi sport, a sza bad idõ sport, a fo gya té ko sok
sport ja fej lesz té si stra té gi á it, kon cep ci ó it, cse lek vé si prog -
ram ja it, fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a Sport XXI.
Nem ze ti Sport stra té gia ér vé nye sü lé sét, meg va ló su lá sát,
el lát ja a két éves cse lek vé si prog ra mok ko or di ná lá sá val és
meg va ló sí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat, együtt mû kö dik
a sport szö vet sé gek kel sport ág fej lesz té si kon cep ci ó ik ki -
dol go zá sá ban;

b) el lát ja a sport és kör nye zet vé de lem, a sport és tu riz -
mus kap cso la tá ból ere dõ fel ada to kat, fi gye lem mel kí sé ri a
sport és gaz da ság kap cso la tá nak, a sport mar ke ting leg fon -
to sabb te rü le te it, ja vas la tot dol go z ki fej lesz té si le he tõ sé -
gük re, nyo mon kö ve ti a sport tal kap cso la tos ha zai és nem -
zet kö zi in for má ci ó kat, részt vesz a prog ra mok ban, köz re -
mû kö dik a sport kom mu ni ká ci ós prog ram já nak ki ala kí tá -
sá ban;

c) együtt mû kö dik az ÚMFT-hez, nem ze ti fej lesz té si ter -
vek hez és egyéb kor mány za ti stra té gi ák hoz való kap cso ló dás 
fel té te lé nek ki ala kí tá sá ban az egyéb kor mány za ti és nem kor -
mány za ti szer ve ze tek kel, ki ala kít ja és ko or di nál ja a szak mai
mun kát, át te kin ti a hu mán tár cák stra té gi á it, ja vas la tot dol go z 
ki az együtt mû kö dés le he tõ sé ge i re;

d) se gí ti a sport te rü le tén a re gi o ná lis és kis tér sé gi
 kooperációt.

21.2. A Fõ osz tály szer zõ dés-elõ ké szí té si fel adat kör ében
min ta szer zõ dé sek alap ján el ké szí ti a sport cé lú tá mo ga tá si
szer zõ dé se ket.

21.3. A Fõ osz tály szak mai irá nyí tá si és tár sa dal mi kap -
cso lat tar tá si fel adat kör ében:

a) el lát ja a fel adat kö ré be tar to zó sport cé lú fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok ter ve zé sét, ke ze lé sét, a fel hasz ná lá -
suk kal kap cso la tos dön tés-elõ ké szí tõ fel ada to kat, a szer -
zõ dés kö tés sel és utal vá nyo zás sal kap cso la tos elõ ké szí tõ
fel ada to kat, gon dos ko dik a pénz ügyi fo lya ma tok nyo mon
kö ve té sé rõl és az el szá mo lás ta tás sal kap cso la tos fel ada tok 
el lá tá sá ról;

b) fi gye lem mel kí sé ri az or szá gos sport ági szak szö vet -
sé gek, or szá gos sport ági szö vet sé gek, sza bad idõ sport szö -
vet sé gek, a fo gya té ko sok sport ja és az is ko lai és di ák sport, 
a fõ is ko lai-egye te mi sport te rü le tén mû kö dõ sport szö vet -
sé gek szak mai te vé keny sé gét, és részt vesz meg ha tá ro zó
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je len tõ sé gû ese mé nye i ken, kap cso la tot tart a sport szö vet -
sé gek kel;

c) fi gye lem mel kí sé ri a sport köz tes tü le tek szak mai te -
vé keny sé gét, kap cso la tot tart ve lük, részt vesz meg ha tá ro -
zó je len tõ sé gû ese mé nye i ken, mû köd te ti a Köz tes tü le ti
Ko or di ná ci ós Bi zott sá got;

d) kap cso la tot tart a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít -
vánnyal és a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vánnyal,
el lát ja ezen sport köz ala pít vá nyok kal, a Ge re vich Ala -
dár-sport ösz tön díj jal kap cso lat ban fel me rü lõ fel ada to kat,
gon dos ko dik az Ezüst ge rely Mû vé sze ti Pá lyá zat mû kö dé -
sé nek tá mo ga tá sá ról;

e) Együtt mû kö dik a Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és
Sport szol gál ta tó In té zet tel a Sport XXI. Után pót lás-ne ve -
lé si Prog ram, és a Hé rak lész Prog ram ko or di ná ci ó já ban,
fi gye lem mel kí sé ri ezen prog ra mok meg va ló su lá sát, il let -
ve a sport is ko lai rend szer mû kö dé sét;

f) el lát ja az olim pi ai és pa ra lim pi ai já té kok kal, a spe -
ciális vi lág já té kok kal és más ki emelt nem zet kö zi sport ese -
mé nyen való rész vé tel lel kap cso la tos fel ada to kat, fi gye -
lem mel kí sé ri a sza bad idõ sport, a di ák sport és a fo gya té ko -
sok sport ja te rü le tén tá mo ga tott sport ese mé nye ket, ren -
dez vé nye ket, tá mo gat ja a köz- és fel sõ ok ta tás sport já nak
ver seny rend sze rét, sport ese mé nye it;

g) szak mai aján lá so kat dol go z ki a sport szö vet sé gek,
sport szer ve ze tek és sport egye sü le tek mû kö dé sé nek tá mo -
ga tá si rend jé re, szak mai kri té ri um rend sze ré nek ki ala kí tá -
sá ra, gon dos ko dik a sport köz tes tü le tek, sport szö vet sé gek,
sport egye sü le tek, sport köz ala pít vá nyok mû kö dé si tá mo -
ga tá sá ról, fi gye lem mel kí sé ri azok mû kö dé sét;

h) sport ági re fe ren si fel ada to kat lát el az egyes sport -
szö vet sé gek kel együtt mû köd ve;

i) el lát ja a te rü le ti sport igaz ga tá si rend szer rel kap cso la -
tos szak mai fel ada to kat, en nek ke re té ben a Sport igaz ga tá -
si Fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel a szak mai, ága za ti stra té -
gi ai kon cep ci ók kal össz hang ban ja vas la tot tesz a te rü le ti
sport igaz ga tás szer ve ze ti ke re te i vel össze füg gés ben az el -
lá tan dó fel ada tok ra, kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a
te rü le ti sport szer ve ze ti és sport irá nyí tá si rend szer sze rep -
lõ i vel (a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sa i val, a me gyei és a me gyei jogú vá ro sok ön kor -
mány za ta i nak sport igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti 
egy sé ge i vel, il let ve hát tér in téz mé nye i vel) a sport szak mai
kon cep ci ók ki dol go zá sá ban, va la mint se gí ti a sport tal
össze füg gõ te rü le ti fel ada tok el lá tá sát.

21.4. A Fõ osz tály az ál la mi dön tés ho zó fó ru mok mel -
let ti ügy vi te li fel adat kör ében el lát ja a sport ren dez vé nye -
ket biz ton sá gi szem pont ból mi nõ sí tõ bi zott ság tit kár sá gi
fel ada ta it, va la mint a sport ren dez vé nyek biz ton sá gá val, a
né zõ té ri erõ szak kom plex meg kö ze lí té sé vel össze füg gõ
egyéb szak mai és ko or di ná ci ós fel ada to kat.

21.5. A Fõ osz tály egyéb fel adat kör ében:
a) el lát ja a ki emelt ha zai ren de zé sû nem zet kö zi sport -

ese mé nyek nyil ván tar tá sá val és meg ren de zé sé nek tá mo -
ga tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

b) el lát ja az ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sok kal és a sport
te rü le tén ado má nyoz ha tó ki tün te té sek kel kap cso la tos fel -
ada to kat;

c) el lát ja a szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû ek sport já val,
il let ve a ré teg spor tok kal kap cso la tos fel ada to kat;

d) gon dos ko dik a sport in for má ci ós rend szer ki ala kí tá -
sá ról és mû köd te té sé rõl;

e) fi gye lem mel kí sé ri, és ja vas la to kat dol go z ki a sport -
szak em ber-kép zés, át kép zés, to vább kép zés rend sze rét
érin tõ kér dé sek ben, át te kin ti a sport hoz kap cso ló dó tu dás -
me nedzs ment se gít sé gé nek ál la mi le he tõ sé ge it;

f) ja vas la to kat dol go z ki a sport tu do mányt érin tõ kér dé -
sek ben, kap cso la tot tart a sport tu do mány te rü le tén mû kö -
dõ szer ve ze tek kel, fi gye lem mel kí sé ri szak mai te vé keny -
sé gü ket;

g) elõ ké szí ti a mi nisz ter dön té sét – együtt mû köd ve a
Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tállyal – a szak -
mai vizs ga bi zott sá gok el nö ke i nek meg bí zá sá ról, ja vas la -
tot tesz – a Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz -
tállyal egyet ér tés ben – a mi nisz ter szá má ra a szak mai vizs -
ga sza bály zat ki adá sá ra, a szak mai vizs ga írás be li és szó be -
li vizs ga ré szei té te le i nek el ké szít te té sé re és jó vá ha gyá sá -
ra, va la mint a sport szak ál lam tit kár ré szé re elõ ké szí ti a
sport szak mai ké pe sí té sek köz pon ti prog ram ja i nak, szak -
mai tan tár gyak tan köny ve i nek és egyéb ta nul má nyi se géd -
le te i nek ki dol goz ta tá sá hoz és nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz, 
a szak mai el mé le ti és gya kor la ti kép zést el lá tó pe da gó gu -
sok to vább kép zé sé nek szer ve zé sé hez szük sé ges in téz ke -
dé se ket.

4. Sportigazgatási Fõosztály

22.1. A Sport igaz ga tá si Fõ osz tály a kon cep ció ké szí té si 
fel adat kör ében:

a) ja vas la tot tesz a sport igaz ga tá si fel ada tok ra, el lá tá -
suk rend jé re, ezen be lül kü lö nö sen

aa) a sport egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá ra;
ab) a dop ping el le nes te vé keny ség ben részt ve võ szer -

ve ze tek re, fel adat- és ha tás kö rük re, a dop ping el le nes te vé -
keny ség gel kap cso la tos fel ada tok ál la mi ko or di ná ci ó já ra;

b) irá nyít ja, fel ügye li és össze han gol ja a lé te sít mény -
fej lesz té si fel ada to kat, amely nek ke re té ben el lát ja az ál la -
mi, ön kor mány za ti és egyéb sport lé te sít mény-fej lesz tés sel 
kap cso la tos sport szak mai kon cep ci ók elõ ké szí té sé vel,
vég re haj tá sá val, ko or di ná ci ó já val, egyes prog ra mok (kü -
lö nö sen: a „Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz té si prog ram”, a 
„Be ru há zás a 21. sz. is ko lá ba prog ram”, a „Ma gyar Sport
Háza prog ram” és az „OLLÉ prog ram”) meg va ló sí tá sá nak
ko or di ná ci ó já val, va la mint pénz ügyi ter ve zé si fel ada ta i -
nak elõ ké szí té sé vel és vég re haj tá sá val, il let ve az ah hoz
kap cso ló dó egyez te té sé vel, kap cso lat tar tás sal, va la mint a
sport lé te sít mény-fej lesz té si pá lyá za tok elõ ké szí té sé vel és
a meg va ló sí tott pá lyá za tok el len õr zé sé vel, egyes pro jek -
tek (így kü lö nö sen a „Sport lé te sít mé nyek PPP konstruk -
cióban tör té nõ fej lesz té se pro jekt” és a „Pus kás Fe renc
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Sta di on és Lé te sít mé nyei re konst ruk ci ó ja pro jekt”) elõ ké -
szí té sé vel, ko or di ná ci ó já val, vég re haj tá sá val, az ál la mi
sport cé lú in gat la nok (kü lö nö sen az olim pi ai köz pon tok)
hasz no sí tá sá nak ter ve zé sé vel, el len õr zé sé vel és mû köd te -
té sé vel kap cso la tos fel ada to kat, részt vesz a költ ség ve té si
ter ve zés ben;

c) el lát ja a Kor mány, va la mint a mi nisz ter ál tal meg ha -
tá ro zott, b) pont ban em lí tett ki emelt sport lé te sít mény-fej -
lesz té si prog ra mok és pro jek tek te kin te té ben a kor mány -
za ti ko or di ná ci ós, irá nyí tá si és kon cep ció al ko tá si, kép vi -
se le ti és ér dek ér vé nye sí té si fel ada to kat, irá nyít ja és ko or -
di nál ja a fel ada tok el lá tá sá ban részt ve võ hát tér in téz mé -
nyek nek, tár sa sá gok nak, kü lö nö sen a Nem ze ti Után pót -
lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet nek a prog ram mal
kap cso la tos te vé keny sé gét, együtt mû kö dik a fõ vá ro si és
he lyi ön kor mány za ti, il let ve ál lam igaz ga tá si szer vek kel,
össze han gol ja a lé te sít mény-fej lesz té si prog ra mok kal kap -
cso la tos fel ada to kat, fel ügye li az üze mel te té si fel ada to kat, 
részt vesz a költ ség ve té si ter ve zés hez kap cso ló dó fel ada -
tok el lá tá sá ban.

22.2. A Sport igaz ga tá si Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké szí -
té si fel adat kör ében:

a) az ille té kes szer ve ze ti egy ség ré szé re szak mai ja vas -
la tok meg fo gal ma zá sá val részt vesz a szak ál lam tit kár fel -
adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza bály al ko tás ban,
kormány-elõ ter jesz tések elõ ké szí té sé ben, ál lam igaz ga tá si
egyez te té sé ben;

b) a sport szak ál lam tit kár ság hi va ta li egy sé gei kö zött
ko or di nál ja a sport te rü le tét érin tõ jog sza bá lyok ter ve ze té -
nek sport szak mai szem pon tú vé le mé nye zé sét, el ké szí ti a
vá lasz le ve le ket.

22.3. A Sport igaz ga tá si Fõ osz tály ha tó ság dön té se ket
elõ ké szí tõ fel adat kör ében:

a) a sport szak ál lam tit kár ré szé re elõ ké szí ti az olim pi ai
já ra dék jo go sult já nak és a já ra dék mér té ké nek meg ál la pí -
tá sá val kap cso la tos I. fokú köz igaz ga tá si ha tá ro za tot, és a
jo go sul tak ré szé re ki ál lít ja az iga zo lá so kat;

b) a sport szak ál lam tit kár ré szé re elõ ké szí ti a „Nem zet
Spor to ló ja Cím” ado má nyo zá sá val kap cso la tos I. fokú
köz igaz ga tá si ha tá ro za tot, és a jo go sul tak ré szé re ki ál lít ja
az iga zo lá so kat.

22.4. A Sport igaz ga tá si Fõ osz tály szer zõ dés-elõ ké szí -
té si fel adat kör ében:

a) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról
 szóló sza bály zat figye lembe véte lével el ké szí ti a sport cé lú
tá mo ga tá si min ta- és egyéb szer zõ dé se ket, va la mint elõ ké -
szí ti a Sport Szak ál lam tit kár ság fel adat kö ré be tar to zó
egyéb szer zõ dé se ket;

b) a ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá mo ga tá sa
ke re té ben a For mu la–1 Vi lág baj nok ság Ma gyar Nagy díj
meg ren de zé sé rõl  szóló, a For mu la One Ad mi nist ra ti on
Ltd. (FOA) és a Hun ga ro ring Sport Zrt. kö zött kö tött szer -
zõ dés sze rin ti, a HS Zrt.-t ter he lõ ren de zõi jog díj fi ze té si

kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges össze gû költ ség ve -
té si tá mo ga tás szer zõ dés sel tör té nõ biz to sí tá sa ér de ké ben
a tá mo ga tá si szer zõ dés elõ ké szí té se.

22.5. A Sport igaz ga tá si Fõ osz tály szer ve zet- és szak -
mai irá nyí tá si fel adat kör ében el lát ja a sport cé lú elõ irány -
za tok ter ve zé sé vel, fel hasz ná lá sá val, ke ze lé sé vel, zár -
szám adá sá val kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada to kat a
szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó hi va ta li egy sé gei kö -
zött.

22.6. A Sport igaz ga tá si Fõ osz tály köz zé té te li fel adat -
kör ében el lát ja a Sport ér te sí tõ szer kesz té sé vel, ki adá sá val
és a Szer kesz tõ Bi zott ság mû köd te té sé vel kap cso la tos fel -
ada to kat.

22.7. A Sport igaz ga tá si Fõ osz tály szak ér tõi, ügy vi te li
fel adat kör ében el lát ja a Nem ze ti Sport ta nács és a Nem ze ti
Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós Tes tü let tit kár sá gi felada -
tait, va la mint a dop ping el le nes te vé keny ség ál la mi ko or di -
ná ci ó já val kap cso la tos to váb bi fel ada to kat, en nek ke re té -
ben biz to sít ja a mi nisz ter rész vé te lét ta nács ko zá si jog gal a
dop ping el já rás ban.

22.8. A Sport igaz ga tá si Fõ osz tály Egyéb feladatkö -
rében:

a) a Papp Lász ló Bu da pest Sport aré na üze mel te té sé vel
össze füg gés ben elõ ké szí ti a Ma gyar Ál la mot meg il le tõ
ese mény na pok kal kap cso la tos dön té se ket, há rom ol da lú
hasz ná la ti szer zõ dé sek meg kö té sét, gon dos ko dik az Ál la -
mi Ese mény na pok kal kap cso la tos pá lyá za ti rend szer mû -
köd te té sé rõl, ja vas la tot ké szít – a köz jo gi és ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár egyet ér té sé vel – a mû kö dés hez és üze mel -
te tés hez kap cso ló dó jogi, mû sza ki, gaz da sá gi és egyéb
kér dé sek ben, va la mint en nek ke re té ben fo lya ma tos kap -
cso la tot tart és együtt mû kö dik a Papp Lász ló Bu da pest
Sport aré na üze mel te tõ jé vel és tu laj do no sá val;

b) elõ ké szí ti a kül föl di spor to lók ma gyar or szá gi (mun -
ka jog vi szony ke re té ben vég zen dõ) sport te vé keny sé gé hez
szük sé ges mun ka vál la lói en ge dély hez, ma gyar or szá gi tar -
tóz ko dás hoz, il let ve le te le pe dés hez, va la mint a ma gyar ál -
lam pol gár ság meg szer zé sé hez kap cso ló dó mi nisz te ri tá -
mo ga tó ira tot;

c) elõ ké szí ti a vá lasz ter ve ze te ket az Al kot mány bí ró -
ság tól, va la mint az or szág gyû lé si biz to sok tól ér ke zett, a
szak ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö rét érin tõ meg ke re sé -
sek re;

d) fel vi lá go sí tást nyújt, ál lás fog la lást ké szít a sport ról
 szóló tör vény, va la mint vég re haj tá si ren de le tei és a sport
kü lön bö zõ te rü le te i nek mû kö dé sét egyéb ként érin tõ más
ága za ti jog sza bá lyok ér tel me zé sé vel kap cso la tos, ál lam -
pol gá rok tól, sport szer ve ze tek tõl, sport szö vet sé gek tõl,
sport-köz tes tü le tek tõl, sport köz ala pít vá nyok tól, he lyi ön -
kor mány za tok tól, ál lam ha tal mi szer vek tõl, va la mint
egyéb szer vek tõl ér ke zõ meg ke re sé sek re;

e) köz re mû kö dik a sport ren dez vé nyek biz ton sá gá val
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban;
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f) ve ze ti a sport köz tes tü le tek nyil ván tar tá sát;
g) köz re mû kö dik a sport in for má ci ós rend szer rel össze -

füg gõ fel ada tok el lá tá sá ban;
h) fi gye lem mel kí sé ri a sport egész ség ügyi fel ada tok el -

lá tá sát, ja vas la tot tesz azok tá mo ga tá sá ra, kap cso la tot tart
az Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet tel.

VII. Fejezet

A TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁR
ÉS A KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ

HIVATALI EGYSÉGEK

1. Turisztikai szakállamtitkár

23.1. A tu risz ti kai szak ál lam tit kár (e fe je zet ben
a továb biak ban: szak ál lam tit kár) fel adat kör ében:

a) gon dos ko dik a tu riz mus sal kap cso la tos fej lesz té si
stra té gia, prog ra mok, kormány-elõ ter jesz tések ki dol go zá -
sá ról és azok vég re haj tá sá ról;

b) gon dos ko dik a tu riz mus sal kap cso la tos jog sza bá -
lyok ki dol go zá sá ról;

c) ki ala kít ja és mû köd te ti a tu riz mus kor mány za ti irá -
nyí tá si és in téz mény rend sze rét – ide ért ve a re gi o ná lis ide -
gen for gal mi bi zott sá go kat és az Or szá gos Ide gen for gal mi
Bi zott sá got – és biz to sít ja az eh hez szük sé ges sza bá lyo zá si 
és egyéb fel té te le ket;

d) gon dos ko dik a fel adat kö ré be tar to zó költ ség ve té si
elõ irány zat ter ve zé sé rõl és fel hasz ná lá sá ról, az erre vo nat -
ko zó idõ be li szak sze rû sé gi és tör vényességi kö ve tel mé -
nyek be tar tá sá ról, gya ko rol ja a fel adat kö ré be tar to zó ren -
del ke zé si jog kört, így kü lö nö sen dönt a Tu risz ti kai cél elõ -
irány zat (TC) (vagy an nak jog elõd je) ter hé re kö tött tá mo -
ga tá si szer zõ dé sek mó do sí tá sá ról;

e) szak te rü le tét il le tõ en köz re mû kö dik a mi nisz té ri um
va gyon ke ze lé sé be tar to zó gaz dál ko dó szer ve ze te ket érin -
tõ va gyon ke ze lõi (tu laj do no si) és szak ma po li ti kai fel ada -
tok gya kor lá sá ban;

f) gon dos ko dik a Tu risz ti kai Ér te sí tõ szer kesz té sé rõl;
g) kép vi se li a tu riz must a ha zai és nem zet kö zi szer ve -

ze tek ben, tár ca kö zi bi zott sá gok ban;
h) el lát ja a tu risz ti kai té má jú szak mai fó ru mok mel let ti

szak ér tõi fel ada to kat;
i) kap cso la tot tart a ka ma rai, mun ka vál la lói, ér dek kép -

vi se le ti és egyéb tár sa dal mi szer ve ze tek kel;
j) a tu riz mus dip lo má ci ai fel ada tok kö ré ben részt vesz a

nem zet kö zi szer ve ze tek, tár ca kö zi bi zott sá gok mun ká já -
ban, nem zet kö zi meg ál la po dá so kat köt.

23.2. A szak ál lam tit kár irá nyít ja azo kat a hi va ta li egy -
sé ge ket, ame lyek fel adat- és ha tás kö rét e fe je zet sza bá -
lyoz za.

2. A Turisztikai Szakállamtitkár Titkársága

24.1. A Tu risz ti kai Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga a szak -
ál lam tit kár mun ká ját köz vet le nül se gí tõ fel adat kör ében:

a) nyil ván tart ja, ter ve zi a szak ál lam tit kár prog ram ja it,
köz re mû kö dik a prog ra mok szer ve zé sé ben;

b) el lát ja a napi ügy vi te li fel ada to kat (így kü lö nö sen ér -
ke zõ kül de mé nyek át vé te le, ér kez te té se, ik ta tá sa, cím zet -
tek hez való el jut ta tá sa, va la mint a ki me nõ kül de mé nyek
to váb bí tá sa);

c) gon dos ko dik ar ról, hogy a köz sze rep lés hez, mé di a -
sze rep lés hez, tár gya lá sok hoz, egyez te té sek hez szük sé ges
szak mai anya gok ren del ke zés re áll ja nak.

24.2. A szak ál lam tit kár Tit kár sá ga egyéb feladatkö -
rében vég re hajt ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a
szak ál lam tit kár meg bíz za.

3. Turisztikai Stratégiai és Kiemelt Programok
Fõosztály

25.1. A Tu risz ti kai Stra té gi ai és Ki emelt Prog ra mok
Fõ osz tály (ezen al cím ben a továb biak ban: Fõ osz tály) kon -
cep ció ké szí té si fel adat kör ében:

a) szak mai kon cep ci ót, stra té gi át ké szít a tu riz must
érin tõ mû kö dé si ke re tek és a tu riz mus fej lesz tés te rü le tét
érin tõ en, elõ ké szí ti a szük sé ges szak mai ál lás fog la lá sok
ter ve ze te it;

b) ko or di nál ja és vég re hajt ja a nem ze ti tu riz mus fej -
lesz té si stra té gia meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó fel ada to -
kat, fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a meg va ló sí tást és
en nek meg fele lõen ak tu a li zál ja az ab ban sze rep lõ fel ada -
to kat;

c) össze han gol ja a tu risz ti kai szeg men sek hez, ter mé -
kek hez, szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó rész te rü le te ket,
kap cso la tot tart, il let ve együtt mû kö dik a tu riz mus fej lesz -
té sé ben érin tett más kor mány za ti szer vek kel;

d) a Ma gyar Tu riz mus Zrt. köz re mû kö dé sé vel kez de -
mé nye zi a stra té gi á nak meg fe le lõ tu riz mus fej lesz té si pri o -
ri tá sok ter mék fej lesz té si prog ram ja i nak el ké szí té sét és a
meg va ló sí tást cél zó kor mány za ti in téz ke dé se ket;

e) köz re mû kö dik az or szág stra té gi á hoz, il let ve a nem -
ze ti fej lesz té si ter vek hez (a továb biak ban: NFT) kap cso ló -
dó fel ada tok el lá tá sa ke re té ben a tu riz mus pri o ri tá sá nak
meg fe le lõ in téz ke dé sek ki dol go zá sá ban, az NFT meg va ló -
sí tá sá ban;

f) fi gye lem mel kí sé ri a tu riz must érin tõ fon to sabb vi -
lág gaz da sá gi, ha zai mak ro gaz da sá gi és pénz ügyi fo lya ma -
to kat, elem zi a tu risz ti kai vál lal ko zá sok gaz dál ko dá si, jö -
ve del mi fo lya ma ta it, ezek re vo nat ko zó an szak mai anya -
go kat ké szít, vé le mé nyez és ja vas la to kat dol go z ki;
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g) a sta tisz ti kai ada tok alap ján elem zi a tu riz mus fo lya -
ma ta it, ész re vé te le ket, ja vas la tot tesz az ága zat ra vo nat ko -
zó sta tisz ti kai ada tok gyûj té sé re;

h) köz re mû kö dik a ki emelt tu risz ti kai be ru há zá si pro -
jek tek tá mo ga tá sá val kap cso la tos kor mány za ti dön té sek
elõ ké szí té sé ben;

i) fo lya ma to san nyo mon kö ve ti a tu riz mus ala ku lá sát,
fej lõ dé sét és ered mé nye it, el lát ja a mo ni tor ing ját, elem zé -
sét és ha té kony ság vizs gá la tát;

j) a tu riz mus más ága za tok kal való össze han golt
együtt mû kö dé se ér de ké ben irány el ve ket dol go z ki, ja vas -
la to kat tesz, együtt mû kö dik más érin tett szer vek kel.

25.2. A Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké szí té si feladatkö -
rében:

a) ki ala kít ja a tu riz mus te rü le tét érin tõ sza bá lyo zá si
ter ve ze te ket;

b) össze ál lít ja a Kor mány jog har mo ni zá ci ós prog ram -
já nak tu riz mus ra vo nat ko zó ré sze it, vég le ge sí ti a jog kö ze -
lí tést cél zó tu riz must érin tõ jog sza bály ter ve ze te ket és gon -
dos ko dik ar ról, hogy azok össz hang ban le gye nek a kö zös -
sé gi jog anyag gal.

25.3. A Fõ osz tály szer zõ dés-elõ ké szí té si feladatkö -
rében elõ ké szí ti a szer zõ dé se ket a tu riz mus ál la mi igaz ga -
tá sá val kap cso la tos fel ada to kat il le tõ en.

25.4. A Fõ osz tály szer ve zet- és szak mai irá nyí tá si fel -
adat kör ében:

a) köz re mû kö dik az Ma gyar Tu riz mus Zrt.-t érin tõ
szak mai kér dé sek vé le mé nye zé sé ben és a tu laj do no si (va -
gyon ke ze lõi) jog gya kor lás sal össze füg gõ fel ada tok el lá tá -
sá ban;

b) a tu riz mus fej lesz tés sel kap cso la tos szak mai fel ada -
tok el lá tá sa ér de ké ben kap cso la tot tart az Or szá gos Ide -
gen for gal mi Bi zott ság gal és a re gi o ná lis ide gen for gal mi
bi zott sá gok kal, össze han gol ja a te vé keny sé gü ket, ki dol -
goz za az Or szá gos Ide gen for gal mi Bi zott ság és a re gi o ná -
lis ide gen for gal mi bi zott sá gok mû kö dé sé re vo nat ko zó
szak mai irány el ve ket, sza bá lyo kat;

c) köz re mû kö dik a Tu risz ti kai cél elõ irány zat tal (TC)
kap cso la tos költ ség ve té si, sza bá lyo zá si, mo ni tor ing és
pénz ügyi fel ada to kat (így kü lö nö sen fi gye lem mel kí sé ri a
kö te le zett ség vál la lá so kat, ko or di nál ja az el len õr zé si te vé -
keny sé get);

d) köz re mû kö dik a tu risz ti kai pá lyá za ti és egyéb tá mo -
ga tá si rend szer mû köd te té sé ben és az egyéb tá mo ga tá si
cé lok vég re haj tá sá ban, nyil ván tart ja a pá lyá za ti és egyéb
tá mo ga tá si rend szer fõbb ada ta it;

e) a tu risz ti kai pá lyá za ti rend szer ke re té ben részt vesz
kü lö nö sen a köz pon ti és a más szer vek kel kö zös, va la mint
a re gi o ná lis pá lyá za ti rend szer fel té te le i nek ki dol go zá sá -
ban, a pá lyá za tok ér té ke lé sé ben, köz re mû kö dõ szer ve zet
út ján, il let ve sa ját ha tás kör ben gon dos ko dik a pá lyáz ta tás
alap já ul szol gá ló jog sza bá lyi fel té te lek tel je sü lé sé rõl (kü -
lö nö sen: va gyon nyi lat ko zat té te le).

25.5. A Fõ osz tály szak ér tõi, ügy vi te li fel ada to kat lát el
Or szá gos Ide gen for gal mi Bi zott ság és a pá lyá za ti bí rá ló
bi zott sá gok mel lett.

25.6. A Fõ osz tály fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben együtt -
mû kö dik:

a) az el len õr zõ ha tó sá gok kal, kap cso la tot tart a társ tár -
cák kal, a Ma gyar or szá gon mû kö dõ tu risz ti kai kép vi se le -
tek kel, a tu risz ti kai szak dip lo ma ták kal, a Ma gyar Tu riz -
mus Zrt. köz pon ti, bel föl di há ló za ti és kül kép vi se le ti mun -
ka tár sa i val, a kül gaz da sá gi at ta sék kal és a tisz te let be li
kon zu lok kal;

b) a szak mai, ér dek-kép vi se le ti és egyéb szer ve ze tek -
kel; szak mai szer vek, in téz mé nyek, ci vil szer ve ze tek és
köz igaz ga tá si egy sé gek tu riz mus te rü le tén való együtt mû -
kö dé sé nek ösz tön zé se és se gí té se ér de ké ben ja vas la to kat
és irány el ve ket dol go z ki, va la mint ko or di nál a nem ze ti tu -
riz mus fej lesz té si stra té gia alap ján.

25.7. A Fõ osz tály nem zet kö zi kap cso la tok te rén:
a) részt vesz a két- és több ol da lú tu risz ti kai együtt mû -

kö dé sek ben, az ezek re vo nat ko zó meg ál la po dá sok ki dol -
go zá sá ban, fi gye lem mel kí sé ri azok vég re haj tá sát;

b) ja vas la tot tesz a szak te rü let nem zet kö zi (bel föl di és
kül föl di) tár gya lá si prog ram já ra, ki uta zá si ter vé re, azo kat
elõ ké szí ti, le bo nyo lít ja, to váb bá ko or di nál ja a vál lalt kö te -
le zett sé gek vég re haj tá sát;

c) kap cso la tot tart a nem zet kö zi tu risz ti kai szak mai
szer ve ze tek kel, szer ve zi azok dön té se i nek, aján lá sa i nak
vég re haj tá sát, ki dol goz za és ér vé nye sí ti a tu riz mus po li ti -
kai ér de kek nek meg fe le lõ ma gyar ál lás pon tot a mul ti la te -
rá lis és re gi o ná lis nem zet kö zi tu risz ti kai és egyéb szer ve -
ze tek ben (így kü lö nö sen UNWTO, OECD, Vi seg rá di Or -
szá gok, Kö zép-Eu ró pai-Kez de mé nye zés), meg szer ve zi a
ma gyar rész vé telt az ülé se ken;

d) össze han gol ja az EU-tag ság ból adó dó kor mány za ti
tu risz ti kai, tu riz mus dip lo má ci ai fel ada to kat, kap cso la tot
tart az EU tu riz mu sért fe le lõs szer ve ze te i vel, kép vi se li a
ma gyar tu risz ti kai ér de ke ket az Eu ró pai Bi zott ság Tu risz -
ti kai Ta nács adó Bi zott sá gá ban, ko or di nál ja az Eu ró pai
Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság (EKTB) Tu risz ti kai
Szak ér tõi Mun ka cso port te vé keny sé gét, ki ala kít ja és elõ -
ter jesz ti az Eu ró pai Ta nács ban a tu risz ti kai té mák ban kép -
vi se len dõ ma gyar ál lás pon tot, kez de mé nye zi és ko or di nál -
ja az Eu ró pai Unió tu riz must érin tõ dön té se i nek, ha tá ro za -
ta i nak vég re haj tá sát.

3. függelék
a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium hivatali egységeinek 
szervezeti tagozódása

Mi nisz te ri köz vet len alá ren delt ség ben
El len õr zé si Fõ osz tály

Ál lam tit ká ri köz vet len alá ren delt ség ben
Ál lam tit kár Tit kár sá ga
– Par la men ti Osz tály
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Ka bi net fõ nö ki köz vet len alá ren delt ség ben
Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság
– Tit kár sá gi Osz tály
Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tály
– Sze mély ügyi Osz tály
– Ci vil kap cso la ti és Esély egyen lõ sé gi Osz tály
– El is me ré si Osz tály

Köz jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit ká ri köz vet len alá -
ren delt ség ben

Köz jo gi és Ko or di ná ci ós Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga
(Fõ osz tály)

Jogi Fõ osz tály
– Ál ta lá nos Jogi Osz tály
– Ko di fi ká ci ós Osz tály
– Szer zõ dés-elõ ké szí tõ és Pe res Kép vi se le ti Osz tály
– Kor mány za ti Irat ke ze lé si Fel ügye le ti Osz tály
Pénz ügyi Erõ for rás-gaz dál ko dá si Fõ osz tály
– In téz mény-gaz dál ko dá si Osz tály
– Fe je ze ti Költ ség ve té si és Kont roll ing Osz tály
– Szám vi te li Osz tály
– Tu laj do no si Fel ügye le ti és Gaz dál ko dás-sza bá lyo zá -

si Osz tály
– In for má ció-tech no ló gi ai Osz tály
Nem zet kö zi Fõ osz tály
Vá lasz tá si Fõ osz tály
– Vá lasz tá si-jo gi Osz tály
– Vá lasz tás szer ve zé si Osz tály
Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság Tit kár sá ga

Ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam tit ká ri köz vet len
alá ren delt ség ben

Ön kor mány za ti és La kás ügyi Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga
Ön kor mány za ti Fõ osz tály
– Elvi és Elem zõ Osz tály
– Ko or di ná ci ós és Te rü le ti Osz tály
Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi Fõ osz tály
– Köz igaz ga tá si Hi va ta li és Jegy zõi Osz tály
– Ha tó sá gi Osz tály
Ön kor mány za ti Gaz da sá gi Fõ osz tály
– Ön kor mány za ti Költ ség ve té si Osz tály
– Kis tér sé gi és Köz szol gál ta tá si Osz tály
– Ága za ti Ko or di ná ci ós és Va gyon gaz dál ko dá si Osz -

tály
La kás ügyi Fõ osz tály

Sport szak ál lam tit ká ri köz vet len alá ren delt ség ben
Sport Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga
Sport és Stra té gi ai Fõ osz tály
– Ver seny sport és Után pót lás Osz tály
– ,,Min den ki sport ja” – Sza bad idõs-sport Osz tály
– Stra té gi ai és Ne ve lé si Osz tály
Sport igaz ga tá si Fõ osz tály
– Sport igaz ga tá si Osz tály
– Sport lé te sít mény-fej lesz té si Osz tály

Tu risz ti kai szak ál lam tit ká ri köz vet len alá ren delt ség ben
Tu risz ti kai Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga
Tu risz ti kai Stra té gi ai és Ki emelt Prog ra mok Fõ osz tály
– Tu risz ti kai Fej lesz té si Osz tály
– Tu risz ti kai Irá nyí tá si Osz tály

4. függelék
a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium hivatali egységeinek 
vezetõ munkakörei

Mi nisz ter 1
Ál lam tit kár 1
Szak ál lam tit kár 4
Ka bi net fõ nök 1
Fõ osz tály ve ze tõ 16
Fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes 22
Osz tály ve ze tõ 17
ÖSSZESEN: 62

5. függelék
a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

A Közigazgatási Hivatalok Felügyeleti Ellenõrzési
Szabályzata

I.

Általános rendelkezések

1. A Sza bály zat ha tá lya ki ter jed a köz igaz ga tá si hi va ta -
lok ra, va la mint a köz igaz ga tá si hi va ta lok fel ügye le ti el len -
õr zé se i nek vég re haj tá sá ban érin tett és köz re mû kö dõ szer -
ve ze ti egy sé gek re.

2. A köz igaz ga tá si hi va ta lok szak mai mun ká já nak el -
len õr zé sét a mi nisz té ri um Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi
és Ha tó sá gi Fõ osz tá lya (a továb biak ban: Fõ osz tály) ve ze -
tõ je ter ve zi és szer ve zi az ÖM Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za ta 2. füg ge lé ke 16. 7. pont ja alap ján.

3. A Fõ osz tály min den év de cem ber 15-ig el ké szí ti a
köz igaz ga tá si hi va ta lok kö vet ke zõ nap tá ri évre vo nat ko zó
fel ügye le ti el len õr zé se i nek éves ter vét. Az éves ter vet a
mi nisz ter hagy ja jóvá.

4. Az éves el len õr zé si terv tar tal maz za:
a) az el len õr zen dõ köz igaz ga tá si hi va tal megneve -

zését;
b) az el len õr zés tí pu sát (át fo gó, té ma-, cél-, utó el len õr -

zés);
c) az egyes szak mai (sza bály sze rû sé gi, ha té kony sá gi)

el len õr zé sek üte me zé sét és je len tõ sebb ha tár idõ it;
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d) az el len õr zés for má ját (tör vényességi, szak sze rû sé -
gi, ha té kony sá gi);

e) az el len õr zés fó ru mát, mód ját és tár gyát.

5. Az el len õr zé si ter vet a Fõ osz tály a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal és a köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé ge vo nat -
ko zá sá ban szak mai irá nyí tá si jog kör rel ren del ke zõ szerv
ré szé re meg kül di.

6. A mi nisz ter a jó vá ha gyott éves el len õr zé si terv alap -
ján fel ké ri az egyes el len õr zé sek vo nat ko zá sá ban érin tett,
szak mai irá nyí tá si jog kör rel ren del ke zõ szer vek ve ze tõ it
az el len õr zés ben való rész vé tel re.

7. A Fõ osz tály a jó vá ha gyott éves terv ben (a továb -
biak ban: éves terv) sze rep lõ egyes el len õr zé sek vég re haj -
tá sá ra rész le tes el len õr zé si prog ra mot ké szít. Az el len õr -
zés prog ram ját az ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam -
tit kár (a továb biak ban: szak ál lam tit kár), az át fo gó el len õr -
zés rész prog ram ját a Fõ osz tály ve ze tõ je hagy ja jóvá.

8. Az el len õr zé si prog ram nak tar tal maz nia kell:
a) az el len õr zést vég zõ szer ve zet meg ne ve zé sét;
b) az el len õr zés alá vont szerv meg ne ve zé sét;
c) az el len õr zés té má ját (tárgy kö rét), cél ját;
d) az el len õr zés tí pu sá nak meg je lö lé sét;
e) az el len õr zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi fel ha tal ma -

zást;
f) az el len õr zés rész le tes fel ada ta it, az al kal ma zott

mód sze re ket;
g) az el len õri zen dõ idõ sza kot;
h) az el len õrök (ezen be lül a kül sõ szak ér tõk), va la mint 

az el len õr zés ve ze tõ je meg ne ve zé sét, meg bí zó le ve lük szá -
mát, a fel adat meg osz tást;

i) az el len õr zés ter ve zett kez dõ idõ pont ját és idõ tar ta -
mát, a rész- és az össze fog la ló je len tés el ké szí té sé nek ha -
tár ide jét;

j) a ki ál lí tás kel tét;
k) a jó vá ha gyás ra jo go sult alá írá sát.

9. A fel ügye le ti el len õr zé si terv rõl, prog ram ról a szak -
ál lam tit kár tá jé koz tat ja a fel ügye le ti el len õr zés ben köz re -
mû kö dõ szer ve ket, kez de mé nye zi az el len õr zés ben való
rész vé te le ket.

10. A Fõ osz tály ve ze tõ je in do kolt eset ben – kü lö nö sen
a fel ügye le ti mun ka ada tai alap ján – kez de mé nye zi a jó vá -
ha gyott terv mó do sí tá sát, a ha tás kö ré be tar to zó szer vek
so ron kí vü li el len õr zé sét vagy ve ze tõ ik be szá mol ta tá sát.

11. A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. ren de let) sze rin ti el len õr zé se ket a köz igaz ga tá si hi -
va ta lok te kin te té ben az ÖM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tá ban meg je lölt El len õr zé si Fõ osz tály hajt ja vég re.

II.

Értelmezõ rendelkezések

1. Fel ügye le ti el len õr zés: a köz igaz ga tá si hi va ta lok
tör vényességi, szak sze rû sé gi és ha té kony sá gi vizs gá la ta,
amely a hi va ta lok mû kö dé se meg fe le lõ sé gé nek szak mai és 
szer vi, jog sze rû sé gi és cél sze rû sé gi szem pon tok sze rin ti
tel jes körû vagy rész le ges, jog sza bály ban meg ha tá ro zott
esz kö zök kel tör té nõ vizs gá la ta a meg elõ zés és se gít ség -
nyúj tás, va la mint az ér de mi vagy ér dem re ható jog sér té -
sek, hi bák és hi á nyos sá gok fel tá rá sá nak, ke let ke zé si okuk
meg ál la pí tá sá nak cél já ból tör té nik, a mû kö dés meg fe le lõ -
sé gé nek hely re ál lí tá sa, a jog sér té sek ki kü szö bö lé se ér de -
ké ben.

2. A fel ügye le ti el len õr zés for mái:

a) Tör vény es sé gi el len õr zés: an nak el len õr zé se, hogy a 
vizs gált szerv a mû kö dé se fo lya ma tá ban fel adat- és ha tás -
kö ré ben a te vé keny sé gét jog sze rû en vég zi.

b) Szak sze rû sé gi el len õr zés: an nak vizs gá la ta, hogy a
vizs gált szerv a szak mai fel ada tok vég re haj tá sát a jog sza -
bá lyok és bel sõ sza bály za tok, ve ze tõi ren del ke zé sek meg -
tar tá sá val vég zi.

c) Ha té kony sá gi el len õr zés: a vizs gált rend szer mû kö -
dé se al kal mas-e a le he tõ leg ki sebb rá for dí tás sal a le he tõ
leg na gyobb ered ményt el ér ni, rá mu tat va azok ra a ter ve zé -
si, sza bá lyo zá si, szer ve zé si, fej lesz té si, ösz tön zé si in téz -
ke dé sek re, ame lyek kel e kö ve tel mé nyek el ér he tõk.

d) Pénz ügyi el len õr zés: a pénz ügyi el szá mo lá sa i nak,
va la mint az ezek alap já ul szol gá ló szám vi te li nyil ván tar tá -
sok el len õr zé se.

3. A fel ügye le ti el len õr zés tí pu sai:

a) Át fo gó el len õr zés: a vizs gált szer vek fel adat- és ha -
tás kö ré be tar to zó meg ha tá ro zott idõ szak alatt el lá tott szak -
mai fel ada ta i kat és a költ ség ve té si gaz dál ko dá su kat jel -
lem zõ fo lya ma tok együt tes, egy más sal össze füg gés ben
tör té nõ – leg alább négy éves cik lu son ként vég zett – tör -
vényességi, szak sze rû sé gi, ha té kony sá gi el len õr zé se.

b) Té ma el len õr zés: meg ha tá ro zott téma, adott fel adat
el lá tá sá nak vizs gá la ta egy idõ ben több szerv nél ab ból a
cél ból, hogy a meg ál la pí tá sok ered mé nye ként ál ta lá no sít -
ha tó kö vet kez te té se ket le hes sen le von ni, és en nek meg fe -
le lõ in téz ke dé se ket le hes sen ten ni.

c) Cél el len õr zés: a köz igaz ga tá si hi va tal meg ha tá ro zott 
szak mai te vé keny sé gé nek (meg ha tá ro zott ügy faj ták),
vagy a szak mai te vé keny ség meg ha tá ro zott rész szem pont
alap ján tör té nõ vizs gá la ta – egy éves, fél éves, il let ve ne -
gyed éves el len õr zé si idõ egy ség ben.

d) Utó el len õr zés: a vizs gált szerv nél elõ zõ leg vég re -
haj tott el len õr zés meg ál la pí tá sai és ja vas la tai alap ján in do -
kolt a meg tett in téz ke dé sek tel je sí té sé nek és azok ha tá sá -
nak vizs gá la ta.
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4. A fel ügye le ti el len õr zés ben köz re mû kö dõ szer vek: a
köz igaz ga tá si hi va ta lok egyes te vé keny sé ge vo nat ko zá sá -
ban szak mai irá nyí tá si jog kör rel ren del ke zõ szer vek.

III.

A felügyeleti ellenõrzés részletes szabályai

1. A köz igaz ga tá si hi va ta lok el len õr zé sé nek mód ja kü -
lö nö sen:

a) hely szí ni el len õr zés;

b) a köz igaz ga tá si hi va ta lok és az ÖM ál tal ve ze tett in -
for má ci ós rend szer ada ta i nak, va la mint a mi nisz té ri um
más szer ve i nél a köz igaz ga tá si hi va ta lok kal és te vé keny -
sé gük kel össze füg gés ben ke let ke zett ada tok nak a cél hoz
kö tött ség el vé nek meg fe le lõ fel hasz ná lá sa, a köz igaz ga tá -
si hi va ta lok nál ke let ke zett in for má ció hor do zók rend sze res 
vagy so ron kí vü li be ké ré se;

c) a köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek beszámolta -
tása.

2. A hely szí ni el len õr zés az el len õr zött szerv nél foly ta -
tott, an nak tel jes te vé keny sé gé rõl vagy egy meg ha tá ro zott
ré szé rõl a mun ka fo lya ma tok ba tör té nõ be te kin tés, az ira -
tok ta nul má nyo zá sa, in ter jú út ján szer zett meg fi gye lé se -
ken, össze ha son lí tó ér té ke lé se ken, meg ál la pí tá so kon ala -
pu ló vizs gá la ti mód. A hely szí ni el len õr zést – a le he tõ sé -
gek hez ké pest – úgy kell üte mez ni és le foly tat ni, hogy az a
leg ki sebb mér ték ben és a leg rö vi debb ide ig za var ja a fel -
ügyelt szerv te vé keny sé gét a fel ada tok el lá tá sá ban, ugyan -
ak kor az el len õr zés ala pos sá gát ne ve szé lyez tes se, il let ve
az in do ko lat lan gyor sa ság ne idéz ze elõ az adat- és in for -
má ció ké rés fo lya ma tos ki egé szí té sé nek szük sé ges sé gét.

3. A be szá mol ta tás rend je:
a) köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi négy éven ként egy

al ka lom mal be szá mol nak a Korm. ren de let 13.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti mó don és a (2) be kez dés ben rész le -
te zett tar ta lom mal;

b) köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi éven te összeg zõ je -
len tést ké szí te nek az elõ zõ év te vé keny sé gé rõl a Korm.
ren de let 13.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti mó don;

c) köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi fel hí vás ra meg ha tá -
ro zott fel ada tok ról, el já rá sok ról, te vé keny sé gek rõl ké szí -
tett rend sze res vagy ese ti je len tés té tel út ján szá mol nak be;

d) sze mé lyes kap cso lat for má já ban je len tés té tel lel,
kon zul tá ci ó val, in for má ció nyúj tás sal tör tén het;

e) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõi ér te kez let ke re té ben.

4. A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek be szá mol ta tá sá -
val vég re haj tott el len õr zés nyo mán szük sé ges fel ada to kat
a be szá mo lás ról ké szült do ku men tum tar tal maz za.

5. A köz igaz ga tá si hi va ta lok fel ügye le ti el len õr zé se út -
ján biz to sí ta ni kell, hogy a szak mai, szer vi irá nyí tás hoz in -
for má ci ók áll ja nak ren del ke zés re:

a) a köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé gé nek és mû -
kö dé sé nek bel sõ sza bá lyo zott sá gá ról, a sza bá lyo zás ha tás -
fo ká ról, a fel ada ta ik tel je sí té sé nek jog sze rû sé gé rõl és
ered mé nyes sé gé rõl, a szer vek te vé keny sé gé vel és mû kö -
dé sé vel kap cso lat ban fel me rült sza bá lyo zá si igé nyek rõl;

b) a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé se sze mé lyi, pénz -
ügyi és anya gi fel té te le i nek biz to sí tott sá gá ról;

c) a köz igaz ga tá si hi va ta lok sze mé lyi ál lo má nyá nak fe -
gyel mi hely ze té rõl és kép zett sé gé rõl, a kép zé si igé nyek rõl
és le he tõ sé gek rõl, a kép zés és to vább kép zés meg ha tá ro -
zott irá nya i nak tel je sü lé sé rõl;

d) a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé si kör nye ze tük (az
együtt mû kö dõ ál la mi és ön kor mány za ti szer vek, a la kos -
ság, va la mint egyéb szer ve ze tek) kap cso la tá ról.

A felügyeleti ellenõrzés szervezése

6. A rész le tes el len õr zé si prog ram alap ján az el len õr -
zés ben részt vevõ sze mé lyek ki je lö lé sé nek ter ve zé se ér de -
ké ben a Fõ osz tály ve ze tõ je az igé nyelt lét szám ról az el len -
õr zést meg elõ zõ en – az el len õr zé si prog ram egy ide jû meg -
kül dé sé vel – tá jé koz tat ja az érin tett szer ve ze ti egy sé gek
ve ze tõ it.

7. Az el len õr zé se ket a Fõ osz tály és az uta sí tás ha tá lya
alá vont szer ve ze ti egy sé gek mun ka tár sai együt te sen hajt -
ják vég re. Az el len õr zé sek vég re haj tá sá ban részt ve võk az
uta sí tás ban és a prog ram ban meg ha tá ro zott fel ada ta i kat a
Fõ osz tály ki je lölt ve ze tõ be osz tá sú mun ka tár sá nak irá nyí -
tá sá val és ko or di ná lá sá val lát ják el (el len õr zés ve ze tõ je).
Az el len õr zés ve ze tõ je – a fel adat vég re haj tá sa ide jén –
egy ben ve ze tõ je a vég re haj tás ban részt ve võk nek.

8. A Fõ osz tály ve ze tõ je gon dos ko dik az el len õr zé sek -
ben részt ve võk szak mai fel ké szí té sé rõl és a prog ram ban
meg ha tá ro zott rész le tes fel ada tok vég re haj tá sá ról.

9. Az el len õr zé sek vég re haj tá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyi és tár gyi fel té te le ket a Fõ osz tály és az el len õr zé sek ben
részt vevõ szer ve ze ti egy sé gek – a prog ram ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint – kö zö sen biz to sít ják.

10. A mi nisz ter ve ze té se alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek mun ka tár sa i nak az el len õr zé sek ben köz re mû kö dõ tag -
ja it az el len õr zött szerv hi va ta los he lyi sé ge i be tör té nõ be -
lé pés re, il let ve ezen uta sí tás ban meg ha tá ro zott jo go sult sá -
gok gya kor lá sá ra fel jo go sí tó, név re  szóló meg bí zó le vél lel
kell el lát ni, amely a mun kál ta tói iga zol vánnyal együtt ér -
vé nyes.

11. A meg bí zó le vél nek tar tal maz nia kell:
a) a „Meg bí zó le vél” meg ne ve zést;
b) az el len õr ne vét, be osz tá sát, szol gá la ti iga zol vá nyá -

nak szá mát, il let ve – amennyi ben szol gá la ti iga zol vánnyal
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nem ren del ke zik – sze mély azo no sí tó iga zol vá nyá nak
vagy más sze mély azo no sí tás ra al kal mas iga zol vá nyá nak
szá mát;

c) az el len õr zés he lyé re az el len õr zé si prog ram ra való
uta lást;

d) az el len õr zés vég re haj tá sá ra, el já rá si rend jé re vo nat -
ko zó jog sza bály meg ne ve zé sét;

e) a meg bí zó le vél ér vé nyes sé gét;
f) a ki ál lí tás kel tét;
g) ki ál lí tás ra jo go sult alá írá sát, bé lyeg zõ le nyo ma tát.

12. A spe ci á lis is me re te ket igény lõ szak kér dé sek ben
az el len õr zés be kül sõ szak ér tõ von ha tó be. A fel kért kül sõ
szak ér tõ ket is meg bí zó le vél lel kell el lát ni, ame lyet át ru há -
zott ha tás kör ben a Fõ osz tály ve ze tõ je ad ki.

13. A hely szí ni vizs gá la tot – el té rõ uta sí tás hi á nyá ban – 
an nak meg kez dé se elõtt leg alább 15 nap pal ko ráb ban írás -
ban vagy szó ban be kell je len te ni az el len õr zen dõ szerv
ve ze tõ jé nek.

IV.

A felügyeleti ellenõrzés és a megállapítások
dokumentációja

1. Az el len õr zés vég re haj tá sá ról, meg ál la pí tá sa i ról az
ada tok kal és té nyek kel alá tá masz tott ér té ke lést, kö vet kez -
te té se ket, meg ál la pí tá so kat az el len õr zés be fe je zé sét kö ve -
tõ 30 na pon, át fo gó el len õr zést köve tõen 60 na pon be lül az 
el len õr zés ve ze tõ je kö te les írás ba fog lal ni (el len õr zé si je -
len tés).

2. Az el len õr zé si je len tés nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal -
maz nia:

a) az el len õr zés tí pu sá nak, mód já nak meg ne ve zé se;
b) az el len õr zött köz igaz ga tá si szerv (szer ve ze ti egy -

ség) meg ne ve zé se;
c) az el len õr zés tár gya;
d) az el len õr zött idõ szak fel tün te té se;
e) az el len õr zés kez dõ és záró nap já nak, va la mint az el -

len õr zés re for dí tott mun ka na pok szá má nak fel tün te té se;
f) az el len õr zés ve ze tõ jé nek meg ne ve zé se;
g) az el len õr zés ben részt vett sze mé lyek (köz tiszt vi se -

lõk, kül sõ meg bí zot tak) meg ne ve zé se;
h) az el len õr zés mód sze re (hely szí ni el len õr zés, irat el -

len õr zés stb.);
i) az el len õr zé si cé lok meg va ló su lá sa;
j) az el len õr zés meg ál la pí tá sai és kö vet kez te té sei;
k) szük ség ese tén: ja vas lat té tel fel ügye le ti in téz ke dé si

terv ké szí té sé re (a szük sé ges nek tar tott in téz ke dé sek pon -
tos meg je lö lé sé vel);

l) kel te zés, il let ve az el len õr zés ve ze tõ jé nek alá írá sa.

3. Ha a vizs gá la tot több szerv, sze mély vég zi, az egyes
sze mé lyek, szer vek meg ál la pí tá sa ik ról el len õr zé si rész je -
len tést ké szí te nek. Az el len õr zés egyes té má i ra, tárgy kö re -
i re vo nat ko zó an is ké szül het el len õr zé si rész je len tés.

4. Az el len õr zé si rész je len tés az e fe je zet 2. pont já ban
rész le te zet tek sze rin ti tar ta lom mal ké szül.

5. Az el len õr zé si je len tés vég le ge zé sét meg elõ zõ en
– szük ség sze rint – az ész re vé te lek elõ ze tes hely szí ni
egyez te té sé re, re a li zá ló ér te kez let re ke rül sor.

6. Az el len õr zé si je len tést az el len õr zés ve ze tõ je – el té -
rõ dön tés hi á nyá ban – kö te les meg kül de ni az el len õr zött
szerv nek, aki az el len õr zés meg ál la pí tá sa i ra 15 na pon be -
lül in do ko lás sal el lá tott ész re vé telt te het.

7. Az ész re vé te lek el fo ga dá sá ról vagy el uta sí tá sá ról a
Fõ osz tály ve ze tõ je dönt, dön té sét in do kol ni kö te les. A
dön tés rõl az el len õr zött szer vet tá jé koz tat ni kell.

8. A köz igaz ga tá si hi va ta lok el len õr zé sé rõl ké szült
vég le ge zett el len õr zé si je len tést a szak ál lam tit kár hagy ja
jóvá.

9. A fel ügye le ti el len õr zés so rán el len õr zé si jegy zõ -
köny vet kell fel ven ni, amennyi ben a vizs gá lat so rán olyan
tény, adat, in for má ció jut az el len õr zést vég zõ tu do má sá ra, 
amely bün te tõ, sza bály sér té si, kár té rí té si vagy fe gyel mi el -
já rás kez de mé nye zé sét te szi in do kolt tá.

10. Az el len õr zé si jegy zõ köny vet a szak ál lam tit kár és
az el len õr zött szerv ve ze tõ je ré szé re meg kell kül de ni.

11. Az el len õr zé si jegy zõ könyv tar tal ma kü lö nö sen:
a) az el len õr zést vég zõ szer ve zet meg ne ve zé se;
b) az el len õr zés alá vont szerv meg ne ve zé se;
c) az el len õr zés té má ja (tárgy kö re), cél ja;
d) az el len õr zés tí pu sá nak meg je lö lé se;
e) az el len õr zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi fel ha tal ma -

zás;
f) az el len õr zés nél al kal ma zott mód sze rek;
g) az el len õr zött idõ szak;
h) az el len õrök (ezen be lül a kül sõ szak ér tõk), va la mint 

az el len õr zés ve ze tõ je meg ne ve zé se, meg bí zó le ve lük szá -
ma, a fel adat meg osz tás;

i) az el len õr zés nap ja, idõ pont ja;
j) a fe le lõs ség meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló mu -

lasz tá sok, sza bály ta lan sá gok, hi vat ko zás sal a meg ál la pí tá -
so kat alá tá masz tó bi zo nyí té kok ra;

k) a fe le lõs sze mé lyek neve és be osz tá sa;
l) a fe le lõs ként meg je lölt sze mély nyi lat ko za ta, hogy a

jegy zõ könyv egy pél dá nyát át vet te; az ab ban fog lal ta kat
meg ér tet te; to váb bá, hogy a jegy zõ köny vi meg ál la pí tá sok -
ra meg ha tá ro zott idõn be lül ész re vé te le ket te het;
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m) a jegy zõ könyv ki ál lí tá sá nak he lye, kel te, vizs gá ló
alá írá sa.

V.

Az ellenõrzés megállapításának hasznosítása
 és az ellenõrzés befejezését követõ intézkedések

1. A köz igaz ga tá si hi va tal nál el vég zett el len õr zés meg -
ál la pí tá sai és ja vas la tai alap ján szük ség sze rint in téz ke dé -
se ket kell kez de mé nyez ni, il let ve ten ni. En nek for mái:

a) re a li zá ló le vél,
b) in téz ke dé si terv,
c) utó el len õr zés.

2. Az el len õr zés meg ál la pí tá sa i nak hasz no sí tá sa re a li -
zá ló le vél ben tör té nik, ha a vizs gá la tok ér de mi hi bát, hi á -
nyos sá got nem tár tak fel, vagy azo kat még az el len õr zés
fo lya mán meg szün tet ték.

3. A re a li zá ló le vél ben ha tár idõ ki tû zé sé vel fel kell hív -
ni az el len õr zött szerv ve ze tõ jét a ki sebb sú lyú hi bák, hi á -
nyos sá gok meg szün te té sé re, az egyéb szük sé ges nek tar tott 
in téz ke dé sek meg té te lé re az zal, hogy ezek vég re haj tá sá ról 
írás ban ad jon tá jé koz ta tást.

4. Az el len õr zés so rán fel tárt sú lyos hi bák ki kü szö bö lé -
se, hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de ké ben a szak ál lam tit -
kár a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét fel ké ri in téz ke dé si
terv el ké szí té sé re.

5. Az in téz ke dé si terv ter ve ze tét leg ké sõbb az el len õr -
zé si je len tés meg kül dé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül el
kell ké szí te ni és – jó vá ha gyás cél já ból – az ön kor mány za ti
és la kás ügyi szak ál lam tit kár hoz fel ter jesz te ni.

6. A jó vá ha gyott in téz ke dé si terv nek tar tal maz nia kell:
a) az alá ren delt köz igaz ga tá si szerv vel kap cso lat ban,

il let ve az alá ren delt köz igaz ga tá si szerv nél vég re haj tan dó
in téz ke dé se ket,

b) a vég re haj tás sze mé lyi fe le lõ se it,
c) az ezek vég re haj tá sá ra ren del ke zés re álló ha tár idõ -

ket.

7. Az in téz ke dé si terv ben meg ha tá ro zott vég re haj tá si
fe le lõ sök az adott fel adat vég re haj tá sá ról a ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül írás be li be szá mo lót ké szí -
te nek, ame lyet a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je meg küld a
szak ál lam tit kár ré szé re.

8. Az el len õr zés meg ál la pí tá sa i nak hasz no sí tá sa in do -
kol hat ja, hogy szük ség sze rint utó el len õr zés ke re té ben az
el len õr zõ szerv vizs gál ja, hogy a meg ál la pí tá sok alap ján a
kez de mé nye zett vagy ja va solt in téz ke dé sek meg tör tén -
tek-e.

9. Az utó el len õr zés rend jé re a fel ügye le ti el len õr zés
sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

VI.

Az ellenõrzésben érintettek jogai és kötelezettségei

1. A ki zá rás sza bá lyai:
a) az el len õr zés vég re haj tá sá ból ki kell zár ni az el len -

õr zött szerv ve ze tõ be osz tá sú dol go zó já nak a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  § b) pont já -
ban meg ha tá ro zott kö ze li hoz zá tar to zó ját, élet tár sát, volt
há zas tár sát, to váb bá, aki tõl az el len õr zés tár gyi la gos le -
foly ta tá sa egyéb ok ból nem vár ha tó;

b) az el len õr a ki zá rá si okot köz vet len ve ze tõ jé nek ha -
la dék ta la nul kö te les be je len te ni, azt az el len õr zött szerv is
be je lent he ti. A ki zá rás ról a Fõ osz tály ve ze tõ je dönt.

2. Az el len õr zés ve ze tõ je az el len õr zés be be osz tot tak -
nak az el len õr zés idõ tar ta ma alatt hi va ta li fe let te se, en nek
alap ján

a) az el len õr zé si prog ram ban fog lal ta kon túl me nõ en
meg ha tá roz za a konk rét el len õr zen dõ té ma kö rö ket;

b) az el len õr zés idõ tar ta má tól füg gõ en, rend sze res idõ -
kö zön ként be szá mol tat ja a cso por tok ve ze tõ it, in do kolt
eset ben az egyes el len õrö ket az el len õr zés rész meg ál la pí -
tá sa i ról;

c) az el len õrök ré szé re konk rét el len õr zé si fel ada to kat
ha tá roz hat meg, az el len õr zõ cso por tok össze té te lét és fel -
ada tát mó do sít hat ja, ko or di nál ja az egyes cso por tok mû -
kö dé sét;

d) a Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jét – az ál ta la meg ha tá -
ro zot tak sze rint – tá jé koz tat ja az el len õr zés me ne té rõl, az
el sõd le ges meg ál la pí tá sok ról, az el len õr zés eset le ges, a
hely szí nen meg nem szün tet he tõ aka dá lya i ról, az el len õr -
zés so rán fel tárt ha la dék ta lan in téz ke dé sét igény lõ sú lyos
jog sér té sek rõl;

e) az egyes el len õr zé si rész je len té sek alap ján el ké szí ti
az el len õr zés össze fog la ló je len té sét;

f) vég re hajt ja a IV/2–3. pont sze rin ti el já rást.

3. Az el len õrök kö te le sek:
a) az el len õr zés re fel ké szül ni, az el len õr zött szerv mû -

kö dé sé re vo nat ko zó ada to kat elõ ze tesen be sze rez ni, a te -
vé keny ség re vo nat ko zó sza bá lyo zá sát meg is mer ni;

b) a hely szí ni el len õr zés elõtt az el len õr zen dõ szerv, hi -
va ta li egy ség ve ze tõ jé nél be je len te ni az el len õr zés meg -
kez dé sét (kü lö nö sen in do kolt eset ben – ha az el len õr zés
cél ját ve szé lyez tet né – ezt mel lõz ni le het) és fel mu tat ni a
meg bí zó le ve let;

c) az el len õr zés so rán fel tárt jog sér tést vagy je len tõs
sza bály ta lan sá got, fe gye lem sér tést so ron kí vül je len te ni a
szer ve zet ve ze tõ jé nek és az el len õr zés ve ze tõ jé nek, va la -
mint az érin tett sze mélyt tá jé koz tat ni a fel tárt sza bály ta -
lan ság ról;
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d) az el len õr zött ész re vé te le it meg hall gat ni, és ha azok
meg ala po zot tak, figye lembe ven ni;

e) az el len õr zés so rán tett be je len té se ket, pa na szo kat
meg vizs gál ni és a szük sé ges in téz ke dé se ket kez de mé -
nyez ni;

f) a tu do má sá ra ju tott ada tok te kin te té ben az ál lam-,
szol gá la ti, il le tõ leg ma gán tit kot meg tar ta ni;

g) az el len õr zés meg ál la pí tá sa it – az el len õr zés be fe je -
zé sét köve tõen – az el len õr zött szerv, hi va ta li egy ség ve ze -
tõ jé vel tel jes egé szé ben, a fe le lõs ként meg je lölt sze mé -
lyek kel a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer tet ni;

h) ha az el len õr zés so rán tett meg ál la pí tá sok in do kol -
ják – az ügy jel le gé tõl füg gõ en – bün te tõ-, fe gyel mi vagy
kár té rí té si el já rás meg in dí tá sát kez de mé nyez ni;

i) meg ál la pí tá sa i kat je len tés ben rög zí te ni.

4. Az el len õrök jo go sul tak:
a) az elõ írt rend meg tar tá sá val az el len õr zött szerv hi -

va ta li he lyi sé ge i be be lép ni,
b) a szerv te vé keny sé gé vel össze füg gõ ira tok ba, nyil -

ván tar tá sok ba, adat ke ze lé si rend sze rek be be te kin te ni, az
ere de ti ok má nyo kat át ven ni, vagy azok ról – az ügy ke ze lé -
si sza bá lyok be tar tá sá val – má so la tot ké szí te ni,

c) a ti tok vé de lem re, a biz ton sá gi elõ írásokra vo nat ko zó 
sza bá lyok meg tar tá sá val a szük sé ges ok má nyo kat ta nul -
má nyoz ni,

d) szó ban vagy írás ban tá jé koz ta tást kér ni, sze mé lye -
ket szó ban vagy jegy zõ könyv ben meg hall gat ni, kér dõ ívek 
ki töl té sé re fel hív ni,

e) jog sér tés re, sú lyos sza bály ta lan ság ra, fe gyel mi vét -
ség re uta ló ada to kat tar tal ma zó ok ira tot a jegy zõ könyv -
höz, il let ve je len té sé hez csa to lás cél já ból – át vé te li el is -
mer vény el le né ben – be von ni,

f) szak ér tõ, szak ta nács adó be vo ná sát kez de mé nyez ni,
g) a fel ada to kat ered mé nye sen el lá tók el is me ré sé re és a 

vét ke sen mu lasz tók fe le lõs ség re vo ná sá ra ja vas la tot ten ni.

5. Az el len õr zést vég zõ fe le lõs:
a) az el len õr zés szak sze rû el vég zé sé ért;
b) az el len õr zé si prog ram ál tal meg ha tá ro zott kör ben

min den lé nye ges tény meg ál la pí tá sá ért és a meg ál la pí tá -
sok helyt ál ló sá gá ért. Ha a tu do má sá ra ju tott jog sér tés, sú -
lyos sza bály ta lan ság ese tén az elõ írt mó don nem in téz ke -
dik, az eb bõl adó dó kö vet kez mé nye kért bün te tõ jo gi, fe -
gyel mi, anya gi fe le lõs ség ter he li;

c) az el len õr zött szerv nél a meg ál la pí tá sok és ja vas la -
tok alap ján – szük ség ese tén – vég re haj tan dó in téz ke dé se -
kért.

6. Az el len õr zött szer vek ve ze tõi kö te le sek:
a) az el len õr zést vég zõ szer vet és az el len õrt fel ada ta ik

el lá tá sá ban se gí te ni, az ál ta luk kért tá jé koz ta tást meg ad ni,
ada to kat, ira to kat át ad ni;

b) biz to sí ta ni az el len õr zést vég zõ szerv mun ka tár sa i -
nak hely szí ni mun ka fel té te le it az el len õr zé si jo go sult sá -
guk gya kor lá sát.

6. függelék
a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

A köztisztviselõk jogállásáról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 32.  § (1) és (3) bekezdése,
illetve 11/A.  § (2) bekezdése alapján megállapított

miniszteri (politikai) fõtanácsadói és miniszteri
(politikai) tanácsadói munkakörök

– Mi nisz te ri (po li ti kai) fõ ta nács adó (fõ osz tály ve ze tõi
jog ál lás sal):

a Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság Tit kár sá gi Osz tá lyá -
nak ve ze tõ je, a Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár sá gon mû kö dõ
fõ ta nács adók,

– Mi nisz te ri (po li ti kai) ta nács adó (fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si jog ál lás sal):

a Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár sá gon mû kö dõ ta nács -
adók.

7. függelék
a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

A köztisztviselõk jogállásáról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 30/A.  § (1) bekezdése alapján 

a hivatali egységeknél adományozható szakmai
fõtanácsadói, illetve szakmai tanácsadói címek száma

Szak mai fõ ta nács adói, il let ve szak mai ta nács adói cím
va la me lyi ke a hi va ta li egy sé gek fel sõ fo kú is ko lai vég zett -
sé gû rend sze re sí tett köz tiszt vi se lõi lét szá ma 20%-ának,
55 fõ nek ado má nyoz ha tó.
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8. függelék a 4/2008. (MK 101.) ÖTM utasításhoz 

A képzettségi pótlékra jogosító munkakörök jegyzéke

Be so ro lá si
 osz tály

Mun ka kör Ké pe sí té si elõ írás
Kép zett sé gi pót lék ra jo go sí tó

 kép zett sé gek

II. ügy in té zõ (tit kár nõ) kö zép is ko lai vég zett ség iro da ve ze tõ, ide gen nyel vû
 levelezõ

II. ügy in té zõ (bi zott sá gi ko or di ná tor) kö zép is ko lai vég zett ség iro da ve ze tõ
II. ügy in té zõ (irat tá ros) kö zép is ko lai vég zett ség és irat -

ke ze lõ-irat tá ros szak ké pe sí tés;
va la mint az OKJ sze rint könyv -
tá ros asszisz tens szak mai vizs ga 

könyv tá ros kép zett ség, le vél tá ro -
si szak ké pe sí tés, jo gi-, köz igaz -
ga tá si-, igaz ga tá si in for ma ti kus
szak ké pe sí tés irat ke ze lõ, ügy vi -

tel szer ve zõ szak ké pe sí tés

9. függelék a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium hivatali szervezetei vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkaköreinek jegyzéke az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl  szóló 2007. évi CLII. tör vény

(a továb biak ban: Tv.) 4.  § a) pontja értelmében a 3.  § (1)–(2) bekezdése alapján

1. El len õr zé si Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– ügy in té zõ (bel sõ pénz ügyi el len õr) Tv. 3.  § (2) be kez dés d) pont ja

2. Mi nisz te ri Ka bi net és Tit kár ság

– ka bi net fõ nök Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– po li ti kai ta nács adó és fõ ta nács adó Tv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja

– mi nisz te ri ta nács adó és fõ ta nács adó Tv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja

3. Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

4. Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– nem zet biz ton sá gi meg bí zott és ügy in té zõ Tv. 3.  § (2) be kez dés d) pont ja

– ügy in té zõ (mun ka kö ri le írás alap ján) Tv. 3.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja

5. Ál lam tit kár Tit kár sá ga

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

6. Köz jo gi és Ko or di ná ci ós Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

7. Jogi Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– ügy in té zõ (mun ka kö ri le írás alap ján) Tv. 3.  § (1) be kez dés c) pont ja
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 8. Pénz ügyi Erõ for rás-gaz dál ko dá si Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– ügy in té zõ (mun ka kö ri le írás alap ján) Tv. 3.  § (1) be kez dés b) és c) pont ja

 9. Nem zet kö zi Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

10. Vá lasz tá si Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

11. Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság Tit kár ság (Fõ osz tály)

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– ügy in té zõ (va la mennyi) Tv. 3.  § (2) be kez dés d) pont ja

12. Ön kor mány za ti és La kás ügyi Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

– osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

13. Ön kor mány za ti Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

14. Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és ha tó sá gi Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

15. Ön kor mány za ti Gaz da sá gi Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– ügy in té zõ (mun ka kö ri le írás alap ján) Tv. 3.  § (1) be kez dés c) pont ja

16. La kás ügyi Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

17. Sport Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

– osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

18. Sport és Stra té gi ai Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– ügy in té zõ (mun ka kö ri le írás alap ján) Tv. 3.  § (1) be kez dés c) pont ja

19. Sport igaz ga tá si Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– ügy in té zõ (mun ka kö ri le írás alap ján) Tv. 3.  § (1) be kez dés a) pont ja

20. Tu risz ti kai Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

– osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

21. Tu risz ti kai Stra té gi ai és Ki emelt Prog ra mok Fõ osz tály

– fõ osz tály ve ze tõ Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tv. 3.  § (2) be kez dés c) pont ja

– ügy in té zõ (mun ka kö ri le írás alap ján) Tv. 3.  § (1) be kez dés b) és c) pont ja

22. Va la mennyi hi va ta li egy ség nél

– a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 33/2007. (X. 25.) ÖTM 
ren de let V. fe je zet 1/a. és 2. pont já ban meg ha tá ro zot tak ra te kin tet tel a Tv. 3.  § (2) be kez dés d) pont ja alap ján.
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10. függelék a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az államtitokról és a szolgálati titokról  szóló 1995. évi LXV. tör vény alapján a minõsítésre, illetve a minõsítés
kezdeményezésére fennálló jogosultságok meghatározása

1. Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ttv.) 6.  § (3) be kez dé se
alap ján az ál lam ti tok mi nõ sí té sé re és a mi nõ sí tés fe lül vizs gá la tá ra jo go sul tak fel adat- és ha tás kö rük nek meg fele lõen az
ál lam tit kár és a szak ál lam tit ká rok.

2. A Ttv. 6.  § (4) be kez dé se alap ján a fel adat- és ha tás kö ré ben szol gá la ti ti tok mi nõ sí té sé re és a mi nõ sí tés fe lül vizs gá -
la tá ra jo go sult a hi va ta li egy sé gek, a Ttv. 6.  § (1) be kez dé sé ben nem em lí tett ön ál ló szer vek, va la mint a köz igaz ga tá si hi -
va ta lok ve ze tõ je.

3. A Ttv. 7.  § (2) be kez dé se alap ján a mi nõ sí tés kez de mé nye zé sé re jo go sul tak és kö te le zet tek a fel adat- és ha tás kö -
rük ben el já ró – a fen ti e ken kí vül esõ – ve ze tõk és ügy in té zõk.

11. függelék a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium Alapító Okiratában foglalt legfontosabb feladatok és szervezeti adatok, az
államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 10.  § (5) bekezdése

alapján

A)

Az Önkormányzati Minisztérium Alapító Okiratának (a továb biak ban: alapító okirat) kelte, száma

Az ala pí tó ok irat kel te:
A törzs köny vi nyil ván tar tás szá ma: A–1000/3/2008.

B)

Az állami feladatként ellátott alaptevékenység az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 132/2008.
(V. 14.) Korm. rendelet alapján

A mi nisz ter a gaz dál ko dá sért való fe le lõs sé gi kö ré ben:
a) jó vá hagy ja a fe je ze ti költ ség ve té si irány el ve ket és a stra té gi át, va la mint irá nyít ja a fel ügye le te alá tar to zó fe je ze tek 

költ ség ve té sé nek ter ve zé sét, gaz dál ko dá sát és zár szám adá sát,
b) ér vé nye sí ti az ál ta la fel ügyelt elõ irány za tok kal, lét szá mok kal és va gyon nal való sza bály sze rû és ha té kony gaz dál -

ko dás kö ve tel mé nye it,
c) szük ség ese tén dönt a ha tás kö ré be tar to zó elõ irány za tok át cso por to sí tá sá ról, kor mány za ti ha tás kör be tar to zó

ügyek ben a Kor mány nál in téz ke dé se ket kez de mé nyez,
d) meg ál la pít ja a fel ügye le te alá tar to zó fe je zet be so rolt azon költ ség ve té si szer vek költ ség ve té sét és a köz pon ti költ -

ség ve tés azon ki adá si és be vé te li elõ irány za ta it, ame lyek meg ál la pí tá sa nem tar to zik az Or szág gyû lés, a Kor mány és tör -
vényi ren del ke zés alap ján más ha tás kö ré be. Ezen elõ irány za tok te kin te té ben mó do sí tá si, zá ro lá si és tör lé si jo got gya ko -
rol, jó vá hagy ja a köz pon ti költ ség ve té si szer vek ele mi költ ség ve té se it, az elõ irány zat-ma rad vá nyo kat, a fel ügye le te alá
tar to zó fe je ze tek zár szám adá sát,

e) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben sza bá lyoz za a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá -
sát és ke ze lé sét.

Az ál la mi fel adat ként el lá tott alap te vé keny ség for rá sát az éves költ ség ve tés rõl  szóló tör vény Ön kor mány za ti Mi nisz -
té ri um ra vo nat ko zó fe je ze te tar tal maz za.
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C)

A vállalkozási feladatok és a közhasznú, nonprofit gazdasági társaságban való részvétel

Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.
Az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény ha tály ba lé pé sét (2007. szep tem ber 25.) köve tõen, a 3.  § ér tel -

mé ben az ál la mi va gyon fe let ti tu laj do no si jo go kat a Ma gyar Ál lam ne vé ben a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si
 Tanács gya ko rol ja.

D)

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és mûködési rendszere, a szervezeti egységek, telephelyek megnevezése

Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend sze rét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
zat tar tal maz za.

Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze te i nek (hi va ta li egy sé gek):
– szék he lye: Bu da pest V., Jó zsef At ti la u. 2–4.
– te lep he lye: Bu da pest V., Hold u. 1.

E)

A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszámok, áfa alanyiság

Bank szám la szám ÁHT azo no sí tó Tí pus Szám la meg ne ve zé se

10023002-01451014-00000000 034403 In téz mé nyi ÖM Igaz ga tá sa elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -
ret szám la

10023002-01451014-00030007 034403 In téz mé nyi Be ru há zá si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la

10023002-01451014-00050005 034403 In téz mé nyi Fel adat fi nan szí roz ási elõ irány zat-fel hasz ná -
lá si ke ret szám la

Az Ön kor mány za ti és Mi nisz té ri um áfa kör be nem tar to zó adó alany.

F)

Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, mint ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv mû kö dé sé vel össze füg gõ gaz dál ko -
dá si, pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok el lá tá sa te kin te té ben a fe le lõs szer ve zet a Pénz ügyi Erõ for rás-gaz dál ko dá si Fõ -
osz tály.

G)

A költ ség ve tés ter ve zé sé vel és vég re haj tá sá val kap cso la tos elõ írásokat és fel ada to kat a Pénz ügy mi nisz té ri um ál tal ki -
adott kör irat ban fog lal tak alap ján, az ille té kes szak ál lam tit kár ha tá roz za meg.

H)

Szervezeti egységek vezetõinek képviseleti jogosítványa

A szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ jé nek azon jo go sít vá nya it, ame lyek kö ré ben a költ ség ve té si szerv kép vi se lõ je ként jár hat
el az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta tar tal maz za.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére
történõ jogosultság elnyerésére

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um a szak kép zés rõl
 szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 13.  §-ának (1) be kez dé se,
va la mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság
fel té te le i rõl  szóló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let alap ján
pá lyá za tot hir det a szak kép zést foly ta tó jogi sze mé lyi ség -
gel ren del ke zõ in téz mé nyek, egyé ni vál lal ko zók ré szé re a
szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság el nye ré se.

A pá lyá zat tal el nyer he tõ vizs ga szer ve zé si jo go sult ság a
ki hir de tõ ren de let ben meg ha tá ro zott idõ pont tól 2012. jú -
ni us 30-ig ér vé nyes.

A pá lyá zat ki író ja:

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

A pá lyá zat le bo nyo lí tó ja:

Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet

1. Pá lyá za tot ad hat be:

Az a szak kép zést foly ta tó in téz mény, amely
a) jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik vagy egyé ni vál lal -

ko zó,
b) sze re pel a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -

vény (a továb biak ban: Fktv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban, és
nyil ván tar tás ba vé te le óta leg alább 2 év el telt, to váb bá a
pá lyá zat ban meg je lölt szak ké pe sí tés(ek) te rü le tén leg -
alább két év kép zés szer ve zé si gya kor lat tal is ren del ke zik,

c) ele get tett – az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mó don, a nyil ván tar tás ba vé tel tõl szá mít va
két éven ként – a te vé keny sé gé rõl  szóló be szá mo lá si kö te -
le zett sé gé nek,

d) in téz mény nek nincs az ille té kes adó- és vám ha tó ság
ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa,

e) nem áll csõd-, fel szá mo lá si, il let ve vég el szá mo lá si
el já rás alatt,

f) az Fktv. sze rint akk re di tált.

2. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell (ki töl té si út mu ta tó
alap ján):

a) az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl  szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM ren de let tel, to váb bá az Or szá gos Kép zé si
Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel -
vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM
ren de let tel ki hir de tett Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze -
rep lõ azon szak ké pe sí té sek meg ne ve zé sét és OKJ azo no sí -
tó szá mát, ame lyek re a vizs ga szer ve zé si jo got meg kí ván ja 
sze rez ni [A 3. szá mú mel lék let tar tal maz za a 37/2003.
(XII. 27.) OM ren de let tel ki hir de tett azon szak ké pe sí té sek
kö rét, amely a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.],

b) azon – a 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat ban meg -
ha tá ro zott – ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé sét,
amely ben a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí ván ja
 látni,

c) szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge ada to kon
ala pu ló be mu ta tá sát, va la mint azt, hogy te vé keny sé gé ben
mi lyen arányt kép vi sel a szak kép zés,

d) szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek ér de mi
ada to kat tar tal ma zó be mu ta tá sát,

e) az al kal ma zott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer be mu ta tá -
sát, kü lö nös te kin tet tel a vizs ga szer ve zé si te vé keny ség re
vo nat ko zó mi nõ ség irá nyí tá si fo lya ma tok ra,

f) a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta -
tá sát (a szer ve zet ben el fog lalt he lyét, irá nyí tá sát, az e cél ra 
ren del ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi kü lö nös te kin tet tel az
ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó
fel té te le ket, a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül
fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek,
szak mai gya kor la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te -
té sét),

g) a vizs ga te vé keny sé gek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak mód ját és rész le tes be mu -
ta tá sát,

h) a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ, jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra, va la -
mint a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos vég -
zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást,

i) a ja ví tó és pót ló szak mai vizs gák meg szer ve zé sé nek
mód ját.

3. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell (ki töl té si út mu ta tó
alap ján):

a) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók ese té ben (ide ért ve a köz -
hasz nú tár sa sá got is) az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo csá -
tott, a pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi
cég ki vo na tot, egyéb pá lyá zók ese té ben – a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben
ne ve sí tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel – a pá lyá -
zó egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tá -
nak (ala pí tó ok ira tá nak, alap sza bá lyá nak) fenn tar tó ál tal
hi te le sí tett má so la tát, egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko -
zói iga zol vány hi te les má so la tát és a nyil ván tar tá suk ra
ille té kes ön kor mány zat 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát
ar ról, hogy a vál lal ko zó a nyil ván tar tá suk ban sze re pel,

b) az Fktv. 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott,
a nyil ván tar tás ba vé tel té nyét iga zo ló ta nú sít vány vagy
iga zo lás hi te les má so la tát,

c) a nyil ván tar tást ve ze tõ Iga zo lá sát ar ról, hogy a pá -
lyá zó az Fktv. 9.  § (5) be kez dé se sze rint a két éves te vé -
keny sé gé rõl  szóló be szá mo lót be nyúj tot ta,

d) an nak iga zo lá sát, hogy a szak mai vizs ga vizs ga te vé -
keny sé ge i nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek 
ren del ke zés re áll nak,

e) gaz da sá gi tár sa ság és egyé ni vál lal ko zó ese tén a te -
rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra, il le tõ leg – ahol a
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szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille té -
kességébe – a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Szt.) 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ki je lölt szak mai szer ve zet mel lék let sze rin ti iga zo lá sát, ar -
ról, hogy a vizs ga te vé keny sé gek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé -
ges, ren del ke zés re álló tár gyi fel té te lek a jog sza bá lyi elõ -
írásoknak meg fe lel nek,

f) an nak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó nak nincs az ille té -
kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott tar to zá sa vagy
le járt köz tar to zá sa,

g) amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról és fel szá mo -
lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény, va la mint a
cég nyil ván tar tás ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá -
mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény ha tá lya alá tar to zó
szer ve zet, arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy nem fo lyik
el le ne csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás,

h) a FAT-akk re di tá ci ós ta nú sít vány má so la tát, va la -
mint

i) a 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let ben elõ írt sta tisz ti -
kai ter ve zé si ré gi ón kén ti 26 ezer Ft bí rá la ti díj be fi ze té sé -
rõl  szóló iga zo lást.

A pá lyá zat be nyúj tá sa kor bí rá la ti dí jat kell fi zet ni
az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet MÁK 10032000-
01744277-00000000 pénz for gal mi jel zõ szá mú bank szám -
lá já ra. Az át uta lás ra rá kell írni: „VIZSGASZERVEZÉS
2008”. Az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet a be fi ze tett
bí rá la ti díj ról szám lát ál lít ki a be fi ze tõ ré szé re.

4. A pá lyá zat hoz csa tol ha tó do ku men tu mok:

a) a kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny ség gel kap -
cso la tos re fe ren ci ák,

b) a vizs ga szer ve zés le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs ve ze tõ EU 
irány el vek nek meg fe le lõ szer ke ze tû szak mai ön élet raj za
(az NSZFI hon lap já ról le tölt he tõ),

c) a ha tó sá gi, il let ve a szak mai el len õr zés jegy zõ köny -
ve i nek má so la ta.

5. A pá lyá zat be nyúj tá sá val össze füg gõ tud ni va lók, a
pá lyá zat for mai kö ve tel mé nyei:

a) A pá lyá zat ki zá ró lag az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ
In té zet hon lap já ról www.ofi.hu. In ter net-cí men, a „Vizs -
ga szer ve zõi pá lyá za tok” me nü pont alatt le tölt he tõ „Pá lyá -
za ti do ku men tá ció” for má tu má ban fo gad ha tó el. A pá lyá -
za tot az ugyan itt le tölt he tõ ki töl té si út mu ta tó sze rint kell
el ké szí te ni. A pá lyá zat nak nyom ta tott for má ban az aláb bi
ré sze ket kell tar tal maz nia a kö vet ke zõ sor rend ben: 1. elõ -
lap, 2. az út mu ta tó sze rint ki töl tött pá lyá za ti adat lap, 3. kö -
te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek, 4. nem kö te le zõ en csa to -
lan dó mel lék le tek.

b) A pá lyá za to kat pa pír ala pon, pá lyá zott ré gi ón ként
3 pél dány ban – ami bõl leg alább egy pél dá nyon ere de ti,
cég sze rû alá írás sze re pel és min den ol dal a szig nált – kell
be nyúj ta ni, va la mint elekt ro ni ku san a vizs ga jog@ofi.hu
cím re is meg kell kül de ni. A bo rí té kon fel kell tün tet ni a
„VIZSGASZERVEZÉS 2008.” meg ne ve zést. A ha tár idõ

után be nyúj tott vagy pos tá ra adott pá lyá za tok nem ke rül -
nek ér té ke lés re.

c) Amennyi ben a pá lyá zó a vizs ga szer ve zé si te vé keny -
sé get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el kí ván ja 
lát ni, mind egyik ré gió vo nat ko zá sá ban kü lön pá lyá za tot
kell be nyúj ta nia, és va la mennyi pá lyá za ton fel kell tün tet -
nie az össze sen be nyúj tott pá lyá za ta szá mát. Eb ben az
eset ben a mel lék le te ket csak az egyik pá lyá zat hoz kell csa -
tol nia. A töb bi pá lyá zat hoz a mel lék le tek fény má so lat ban
is csa tol ha tó ak, azon ban a pá lyá za ton fel kell tün tet ni,
hogy mely ré gi ó ra be nyúj tott pá lyá zat hoz csa tol ta a mel -
lék le te ket.

d) A pá lyá zó csak olyan – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter ha tás kö ré be tar to zó – OKJ-s szak ké pe sí té sek vo -
nat ko zá sá ban nyújt hat be vizs ga szer ve zé si jog meg szer zé -
sé re irá nyu ló pá lyá za tot, ame lyek kép zé sé re a nyil ván tar -
tá si ta nú sít vány alap ján jo go sult.

A pá lyá za ti ki írás ban nem érin tett kér dé sek ben a szak -
mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság fel té te le i rõl
 szóló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let elõ írásait kell irány -
mu ta tó nak te kin te ni.

6. Kap cso lat fel vé tel

A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció kér he tõ a vizs ga -
jog@ofi.hu cí men.

Az írás ban fel tett kér dé sek az OFI hon lap ján ke rül nek
meg vá la szo lás ra.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je és he lye:

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ide je: a Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott 60 nap.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak he lye:
Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet
1051 Bu da pest, Do rottya u. 8.
Pos ta cím: 1364 Bu da pest, Pf. 120
A pos tán fel adott pá lyá zat ese tén a pos ta bé lyeg zõ dá tu -

má nak kell meg fe lel nie a ha tár idõ nap já nak.
A pá lyá za tok sze mé lye sen is be nyújt ha tók a fen ti cí men 

mun ka na po kon 10.00 és 16.00 óra kö zött.
Ér vé nyes pá lyá zat nak csak az a ha tár idõ re be ér ke zett

pá lyá zat te kint he tõ, ame lyet a je len ki írás hoz tar to zó Pá -
lyá za ti do ku men tá ció le töl té sé vel és az ab ban fog lal tak
alap ján ké szí tet tek el, és mel lék let ként tar tal maz za az elõ -
írt nyi lat ko za to kat, iga zo lá so kat és egyéb dokumentu -
mokat.

8. A pá lyá zat el bí rá lá sa:

a) A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter öt fõ bõl álló bí rá ló bi zott sá got hoz lét re az aláb bi 
szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl:

– Fel nõtt kép zõk Szö vet sé ge (egy fõ),
– a szak ké pe sí tés sze rint ille té kes gaz da sá gi ka ma ra,

 illetõleg – ha a szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi
 kamara ha tás kö ré be – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ki je lölt szak mai szer ve zet, il let ve szak mai ka ma ra
(egy fõ),
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– az Ok ta tá si Hi va tal (egy fõ),

– az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (két fõ),

és az OFI út ján gon dos ko dik an nak mû köd te té sé rõl.

b) A pá lyá za tok for mai és tar tal mi szem pon tok alap ján
ke rül nek ér té ke lés re.

c) A pá lyá za ti ki írás ban elõ írt do ku men tu mok te kin te -
té ben hi ány pót lás ra a fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
7 na pon be lül van le he tõ ség.

d) A for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pá lyá za tok
kö zül azok nyer het nek vizs ga szer ve zé si jo go sult sá got,

ame lyek a 1. szá mú mel lék let sze rin ti ér té ke lés ben leg -
alább 75 pon tot ér nek el.

e) A pá lyá za tok ban va lót lan ada tok, in for má ci ók köz -
lé se meg té vesz tés nek mi nõ sül és au to ma ti kus ki zá rást
ered mé nyez.

f) A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter nek a Ma gyar Köz löny ben meg je le nõ
ren de le té bõl ér te sül het nek.

A pá lyá za ton nyer tes szak mai vizs ga szer ve zõ jé nek a
fel ada ta it a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és
el já rá si rend jé rõl  szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let
ha tá roz za meg.
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MELLÉKLETEK

1. szá mú mel lék let

Értékelõ lap

Ér té ke lé si szem pont
Ma xi má li san ad ha tó

pont szám
El ért pont szám

Te vé keny sé gé ben a szak kép zés sú lya 10

Vizs ga szer ve zé si gya kor lat 10

Re fe ren ci ák ból meg ál la pít ha tó szak kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny ség 15

A vizs gáz ta tás hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek:

 – mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vány meg lé te 5

 – a vizs ga szer ve zõ egy ség ve ze tõ jé nek, dol go zó i nak szak mai fel ké szült sé ge 15

 – az irat tá ro zás, tit ko sí tás, õr zés fel té te lei 5

 – gya kor la ti vizs ga tár gyi fel té te lei, mi nõ sé ge 15

 – ren del ke zik-e a pá lyá zott ré gió egé szé re ki ter je dõ há ló zat tal 5

 – a vizs gáz ta tás hoz szük sé ges sze mé lyi, tár gyi fel té te lek va la mennyi hely-
 szí nen biz to sí tot tak-e

20

Össze sen: 100

2. szá mú mel lék let

Formai követelmények

1. A pá lyá zó ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik vagy egyé ni vál lal ko zó:

Igen Nem

2. A pá lyá zat kö te le zõ tar tal mi ele mei:

Van Nincs

a) Pá lyá zott szak ké pe sí té sek meg ne ve zé se, OKJ szá ma

b) Pá lyá zott ré gió(k) meg ne ve zé se

c) Szak kép zé si te vé keny ség be mu ta tá sa

d) Szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sa vagy nyi lat ko zat ar ról hogy ko ráb ban
  erre nem volt fel jo go sít va

e) Fo lya mat ban lévõ vagy el fo ga dott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be mu ta tá sa

f) Vizs ga szer ve zõ egy ség be mu ta tá sa



g) Szak mai vizs ga szer ve zé sé ért fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek,
  szak mai gya kor la tá nak is mer te té se

h) A gya kor la ti vizs ga rész tár gyi fel té te le i nek be mu ta tá sa

i) A vizs ga szer ve zé si jog sza bá lyi elõ írások meg tar tá sá ra irá nyu ló kö te le zett ség vál la lás

3. A pá lyá zat kö te le zõ mel lék le tei:

Van Nincs

a) Cég ki vo nat, cég be jegy zés, lé te sí tõ ok irat vagy vál lal ko zói iga zol vány má so la ta

b) Fel nõtt kép zé si nyil ván tar tás ba vé te li ta nú sít vány má so la ta

c) Kép zé si te vé keny ség rõl  szóló két éves be szá mo ló má so la ta

d) Gya kor la ti vizs ga fel té te le i nek meg lé té rõl  szóló iga zo lás 

e) Ka ma rai (ezek hi á nyá ban szak mai szer ve ze ti) iga zo lás ar ról, hogy a gya kor la ti
  vizs ga tár gyi fel té te lei a jog sza bály ban elõ ír tak nak meg fe lel nek

f) Iga zo lá sok ar ról, hogy nincs adó-, vám- és le járt köz tar to zá sa

g) Ha az 1991. évi XLIL. tör vény ha tá lya alá tar to zik, nyi lat ko zat ar ról, hogy nem
  áll fel szá mo lá si vagy csõd el já rás alatt

h) Bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló csekk má so la ta

3. szá mú mel lék let

52 7882 01 An tik vá ri u mi szak el adó

52 8402 01 Fo tó ri por ter

52 8419 01 Hang le mez-be mu ta tó

52 1899 01 Hang mes ter/Hang tech ni kus

34 7882 01 Han go sí tó

33 1899 02 Kasz ka dõr (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

54 1899 02 Kasz ka dõr sza kér tõ

52 8429 01 Ki ad vány-szer kesz tõ

52 8429 03 Kor rek tor

54 8425 01 Könyv- és pa pír res ta u rá tor

52 8429 01 Könyv ki adói és kot ta ki adói szer kesz tõ

52 8422 01 Könyv tá ros asszisz tens

71 8407 01 Köz mû ve lõ dé si szak em ber I. (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

52 8407 01 Köz mû ve lõ dé si szak em ber II. (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

71 8407 02 Kul tu rá lis me ne dzser

52 8429 04 Lap tör de lõ és kép szer kesz tõ

52 3452 03 Le vél tá ri ke ze lõ/irat ke ze lõ-irat tá ros (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

54 3452 01 Se géd le vél tá ros

54 7882 01 Moz gó kép-for gal ma zó és -üze mel te tõ I.

52 7882 02 Moz gó kép-for gal ma zó és -üze mel te tõ II.

52 1842 02 Moz gó kép gyár tó (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

33 7882 01 Mo zi gép ke ze lõ

52 8425 02 Mú ze u mi gyûj te mény- és rak tár ke ze lõ

52 8425 03 Mú ze u mi pre pa rá tor

53 1852 01 Mû em lé ki fenn tar tó tech ni kus

52 8419 02 Mû sor ve ze tõ, já ték ve ze tõ, kon fe ran szié

54 8407 01 Né pi já ték és kis mes ter sé gek ok ta tó ja
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52 1832 02 Pan to mi mes

54 1832 02 Pan to mim mû vész

54 8425 02 Szak res ta u rá tor (a szak meg je lö lé sé vel)

52 1832 03 Szí nész II. (se géd szí nész)

54 1832 03 Szí nész I.

31 7882 01 Szín há zi dí szí tõ, zsi nó ros, be ren de zõ és al só gé pe zet-ke ze lõ

54 1899 03 Szín há zi mû sza ki ve ze tõ, szce ni kus

53 5499 03 Szín pad tech ni kus

52 1833 01 Szó ra koz ta tó tán cos (a mû faj meg je lö lé sé vel)

54 1822 01 Szó ra koz ta tó ze nész I. (a mû faj és a hang szer meg je lö lé sé vel)

33 1822 01 Szó ra koz ta tó ze nész II. (a mû faj és a hang szer meg je lö lé sé vel)

52 1832 04 Vers- és pró za mon dó

54 1832 04 Vers- és pró za mon dó elõ adó mû vész

53 5499 04 Vi lá gí tás tech ni kus

34 7882 02 Vi lá go sí tó

33 1899 01 Ar tis ta

54 1832 01 Ar tis ta mû vész

52 1812 01 Báb ké szí tõ

52 1832 01 Báb szí nész

52 7882 03 Köny ves bol ti el adó

31 1812 01 Ani má ci ós film-raj zo ló

52 1499 04 Csa lád pe da gó gi ai men tor

31 8999 01 Daj ka

52 7899 04 De ko ra tõr, ki ra kat ren de zõ

52 1812 17 Di vat stí lus ter ve zõ asszisz tens

31 5293 01 Fa ze kas

54 1499 02 Gyer mek- és if jú ság vé del mi asszisz tens

33 1499 01 Gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ

54 1499 01 Gyógy pe da gó gi ai asszisz tens

52 5293 08 Hang szer ké szí tõ és -ja ví tó (a hang szer, il let ve hang szer cso port meg je lö lé sé vel)

52 3462 01 Köz ok ta tá si asszisz tens

31 5292 08 Ke rá mia ké szí tõ

33 7862 02 Kul túr cikk-ke res ke dõ

52 7899 02 Lak be ren de zõ

54 3472 01 Ok ta tás szer ve zõ

52 1499 03 Pe da gó gi ai asszisz tens

31 5292 09 Por ce lán ké szí tõ

54 8402 02 Új ság író I. (a te vé keny sé gi te rü let meg je lö lé sé vel)

52 8402 02 Új ság író II. (a te vé keny sé gi te rü let meg je lö lé sé vel)

52 1812 16 Vés nök (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

33 5293 02 Zon go ra han go ló (ki zá ró lag va kok szá má ra)
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ELÕLAP

A pá lyá zat azo no sí tó sor szá ma: ......................................... (OFI töl ti ki)

PÁLYÁZAT
az Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére

való jogosultság elnyerése

 A pá lyá zó neve: .............................................................................................................................................................

 A pá lyá zó szék hely sze rin ti címe: .................................................................................................................................

 Pá lyá zott ré gió: ...............................................................................................................................................................

 Pá lyá zott szak ké pe sí té sek szá ma: .................................................................................................................................

A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti, a 3. szá mú mel lék let ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zül:
Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zül:

Dá tum:

PÁLYÁZATI ADATLAP
(a pályázóra vonatkozó adatokat kell értelemszerûen kitölteni)

1. A pá lyá zó ada tai

A pá lyá zó cég sze rû meg ne ve zé se:

Címe (szék he lye)
vá ros:

irá nyí tó szám:
utca/út:

me gye:
ház szám:   eme let, ajtó:

A pá lyá zó nak a meg pá lyá zott ré gi ó ban mû kö dõ te lep-
he lyé nek címe (ha van ilyen):

A pá lyá zó in téz mé nyi kód ja/tí pu sa:

Te le fon szá ma:

Adó ha tó ság nak be je len tett bank szám la szá ma:

Szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve:

Adó igaz ga tá si azo no sí tó szá ma (11 szám jegy):

Sta tisz ti kai szám je le (KSH szá ma, 17 szám jegy):

A pá lyá zó tör vényes kép vi se lõ jé nek neve, be osz tá sa:

Pá lyá zott ré gió neve:
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A mel lék le te ket tar tal ma zó pá lyá zat ré gi ó ja:

Kap cso lat tar tó sze mély neve és el ér he tõ sé ge:

Kel te zés: .....................

...........................................
cég sze rû alá írás, pe csét

A pályázathoz kötelezõen kitöltendõ rovatok, nyilatkozatok, csatolandó mellékletek, igazolások

a) A szak ké pe sí té sek meg ne ve zé se és OKJ azo no sí tó szá ma a 37/2003. (XII. 27.) OM és az 1/2006. (II. 17.) OM ren de -
let sze rint, ame lyek re a vizs ga szer ve zé si jo got meg kí ván ja sze rez ni.

(A táb lá zat so rai kor lát nél kül bõ vít he tõ ek.
Ha ko ráb ban nem volt vizs ga szer ve zé si jo go sult sá ga, ak kor a 3. osz lop ba „új szak ké pe sí tés” íran dó.)

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se OKJ szá ma
Az adott szak ké pe sí tés re ko ráb ban már ren del ke -
zett vizs ga szer ve zé si jo go sult ság gal (igen/nem),

met tõl med dig (ren de let szá ma)

b) Azon – 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott – ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé se, amely ben
je len pá lyá zat alap ján a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí ván ja lát ni.

Ré gió neve:
Azon to váb bi ré gi ók meg ne ve zé se, me lyek ben pá lyá za tot nyúj tott be:

c) Szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé gé nek ada to kon ala pu ló be mu ta tá sa.

A szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny ség be mu ta tá sa so rán adja meg az aláb bi ada to kat:
– Mi ó ta fog lal ko zik szak kép zés sel?
– Mu tas sa be mi lyen arányt, súlyt kép vi selt te vé keny sé gé ben az is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zé si te vé keny ség az

el múlt 2 év ben!
– Mu tas sa be az is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zé ben részt ve võk szá mát az el múlt két év ben!
– Adja meg, hogy mely szak ké pe sí tés(ek) te kin te té ben és hány kép zést foly ta tott az el múlt két év ben?
– A szak kép zés ben részt ve võk kö zül ho gyan ala kult az is ko lai rend szer ben és az is ko la rend sze ren kí vü li kép zés ben

részt ve võk ará nya?
– Adja meg a szak kép zés ben részt ve võk je len le gi összes lét szá mát (fõ).

d) Szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek ér de mi ada to kat tar tal ma zó be mu ta tá sa, VAGY azok ré szé rõl, akik ko -
ráb ban nem ren del kez tek vizs gáz ta tá si jog gal, az er rõl  szóló nyi lat ko zat ki töl té se.

– Mi ó ta fog lal ko zik vizs gáz ta tás sal és mi lyen for má ban (ala nyi jo gon vagy vizs ga szer ve zé si jo go sult ság alap ján)
– Az utób bi két évre vo nat koz tat va szak ké pe sí té sen kén ti bon tás ban mu tas sa be a kö vet ke zõ ket:

= Szer ve zett vizs gák szá ma össze sen, va la mint az adott ré gi ó ban
= Vizs gá zók szá ma össze sen és az adott ré gi ó ban
= Vizs gá zók kö zül mi lyen arányt kép vi sel a sa ját kép zé se in részt ve võk vizs gáz ta tá sa, il let ve a más in téz mény

 által szer ve zett kép zés ben részt ve võk vizs gáz ta tá sa?
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VAGY

NYILATKOZAT

Alul írott .............................................................. a pá lyá zó tör vényes kép vi se lõ je (cég sze rû alá írás ra jo go sult
 személy) nyi lat ko zom, hogy je len pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ en pá lyá za ton el nyert vizs ga szer ve zé si jo go sult ság gal
nem ren del kez tem.

Tu do má sul ve szem, hogy a meg té vesz tõ vagy va lót lan adat szol gál ta tás és a kö te le zett sé gek el tit ko lá sa a pá lyá zat ból
való ki zá rást ered mé nye zi.

Kel te zés: .........................

....................................................

cég sze rû alá írás, pe csét

e) A pá lyá zó ál tal al kal ma zott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer le írá sa.

A pá lyá zó ál tal al kal ma zott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer be mu ta tá sa, kü lö nös te kin tet tel az is ko la rend sze ren kí vü li
vizs ga szer ve zé si te vé keny ség re vo nat ko zó mi nõ ség irá nyí tá si fo lya ma tok ra.

f) A szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta tá sa (a szer ve zet ben el fog lalt he lye, irá nyí tá sa, az e cél ra ren del -
ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi – kü lö nös te kin tet tel az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó – fel té te lek,
a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs sze mé lyek al kal ma zá sá nak mód ja, is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek,
szak mai gya kor la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té se).

A vizs ga szer ve zõ egy ség szer ve zet ben el fog lalt he lye:

A vizs ga szer ve zõ egy ség irá nyí tá sa:

A vizs ga szer ve zé si te vé keny ség hez szak ké pe sí té sen ként ren del ke zés re álló sze mé lyi fel té te lek:

A szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai gya kor la -
tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té se.

(A so rok szá ma, va la mint a cel lák mé re te szük ség sze rint bõ vít he tõ.)

Név Mun ka kör/alk. mód ja Is ko lai és szak mai vég zett ség Szak mai gya kor lat
Vizs ga szer ve zés ben be töl tött

sze re pe, fe le lõs sé gi köre

A vizs ga szer ve zé si te vé keny ség hez ren del ke zés re álló tár gyi fel té te lek:

Az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó fel té te lek:

g) A szak mai vizs ga vizs ga te vé keny sé ge i nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek meg lé te, va la mint a biz to sí -
tás mód ja.

A táb lá zat ki töl té sé vel szak ké pe sí té sen ként an nak be mu ta tá sa, hogy a vizs ga te vé keny sé gek le bo nyo lí tá sá nak tár gyi
esz kö zei mi lyen arány ban ké pe zik a pá lyá zó sa ját tu laj do nát, vagy azok meg ál la po dás alap ján ke rül nek biz to sí tás ra.
(A táb lá zat so rai kor lát nél kül bõ vít he tõk.)

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
A vizs ga te vé keny sé gek lebonyolí -
tásához ren del ke zés re álló tár gyi

 eszközök, inf ra struk tú ra

Tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak
 módja

Tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak he lye
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h) A szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ, jog sza bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra, va la mint
a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Alul írott ..........................................................................., mint a pá lyá zó ...................................................................
in téz mény ré szé rõl kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mély nyi lat ko zom, hogy

– a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket is mer jük és meg tart juk,

– kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny sé get a vizs ga szer ve zé si jog el nye ré se ese tén
fo lya ma to san fog juk vé gez ni.

Kel te zés: .....................................

...........................................
cég sze rû alá írás, pe csét

i) A gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók ese té ben (ide ért ve a köz hasz nú
tár sa sá got is) az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo csá tott, a pá lyá zat ki írá sá tól szá mí tott 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo -
nat, egyéb pá lyá zók ese té ben – a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben ne ve sí tett fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel – a pá lyá zó egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tá nak má so la ta (ala -
pí tó ok ira ta, alap sza bá lya), egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les má so la ta és a nyil ván tar tá suk ra
ille té kes ön kor mány zat 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sa ar ról, hogy a vál lal ko zó a nyil ván tar tá suk ban sze re pel.

E lap he lyé re csa tol ja be az i) pont sze rin ti do ku men tum(ok)at.

j) Az Fktv. 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a nyil ván tar tás ba vé tel té nyét iga zo ló ta nú sít vány, iga zo lás
má so la ta.

E lap he lyé re csa tol ja be a fen ti ki írás sze rin ti do ku men tu mo(ka)t.

k) A nyil ván tar tást ve ze tõ iga zo lá sa ar ról, hogy a pá lyá zó az Fktv. 9.  § (5) be kez dé se sze rint a két éves te vé keny sé gé -
rõl  szóló be szá mo lót be nyúj tot ta.

E lap he lyé re csa tol ja be a k) pont sze rin ti, ki töl tött iga zo lást.

IGAZOLÁS

Alul írott ................... (név) a .............................. (nyil ván tar tást ve ze tõ in téz mény) ve ze tõ je iga zo lom, hogy az Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal ki írt vizs ga szer ve zé si jo go sult ság meg szer zé sét cél zó pá lyá za ton in du ló
................................. (cég név) a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény 9.  § (5) be kez dé se sze rint, a két éves te vé -
keny sé gé rõl ké szí tett be szá mo lót ..................-án (dá tum) be nyúj tot ta.

Kel te zés: .....................................

..........................................................................
(a nyil ván tar tást ve ze tõ in téz mény ve ze tõ je)

l) An nak iga zo lá sa, hogy a szak mai vizs ga in ter ak tív vagy gya kor la ti vizs ga te vé keny sé gé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük -
sé ges tár gyi fel té te lek a vizs gák idõ pont já ban fel té tel nél kül ren del ke zés re áll nak.

Amennyi ben a meg pá lyá zott szak ké pe sí té sek ese té ben az in ter ak tív vagy gya kor la ti vizs ga te vé keny ség hez szük sé ges 
tár gyi esz kö zök sa ját tu laj don ban van nak, tölt se ki az 1. szá mú nyi lat ko za tot.
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1. szá mú nyi lat ko zat

IGAZOLÁS A TÁRGYI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Alul írott ..............................................................................................., mint a pá lyá zó ré szé rõl kö te le zett ség vál la lás -
ra jo go sult sze mély iga zo lom, hogy a .................... szak ké pe sí té sek ese tén, az in ter ak tív/gya kor la ti* vizs ga te vé keny ség
le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek sa ját tu laj don ban van nak, azok a vizs gák idõ pont já ban fel té tel nél kül ren -
del ke zés re áll nak.

Kel te zés: .....................................

...........................................
cég sze rû alá írás, pe csét

Amennyi ben az in ter ak tív vagy gya kor la ti vizs ga te vé keny ség le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te le ket meg ál la -
po dás alap ján más szer ve zet biz to sít ja, ak kor csa tol ja be az esz kö zö ket meg ál la po dás alap ján biz to sí tó szer ve zet ve ze tõ -
je ál tal alá írt 2. számú nyi lat ko za tot.

2. számú nyi lat ko zat

IGAZOLÁS A TÁRGYI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

(megállapodás esetén)

Alul írott ..............................................................................................., mint a ................................................ ré szé rõl 
kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mély iga zo lom, hogy a .................................. szak ké pe sí té sek ese tén az in ter ak tív/
gya kor la ti* vizs ga te vé keny ség le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te le ket a(z) ................................ pá lyá zó ré szé re
meg ál la po dás alap ján biz to sí tom, azok a vizs gák idõ pont já ban fel té tel nél kül ren del ke zés re áll nak.

Kel te zés: .....................................

...........................................
cég sze rû alá írás, pe csét

* A meg fe le lõ szö veg részt alá hú zás sal je löl je!

m) Gaz da sá gi tár sa ság, il le tõ leg egyé ni vál lal ko zó ese tén a te rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra vagy – ahol a
szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille té kességébe – az Szt. 14.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint a szak ké -
pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt szak mai szer ve zet iga zo lá sa ar ról, hogy a meg pá lyá zott szak ké pe sí té sek ese té -
ben a vizs ga te vé keny sé gek le bo nyo lí tá sá hoz a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ben fog lalt esz köz jegy zék sze rin ti tár gyi
fel té te lek ren del ke zés re áll nak, a jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fe le lõ mi nõ sé gû ek.

E lap he lyé re csa tol ja be az m) pont sze rin ti iga zo lást.
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Igazolás
a vizs ga te vé keny sé gek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek ren del ke zés re ál lá sá ról

A .................................................................................... kép zé si vál lal ko zás, címe ......................................................
................................................................................. szak mai vizs ga szer ve zõi jog el nye ré sé re be nyúj tott pá lyá za tá hoz.

Sor szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

OKJ azo no sí tó
szám

Ré gió
Sa ját tu laj do nú

vizs ga hely 

Meg ál la po dás
alap ján mû köd te -

tett vizs ga hely

Az szvk.
 eszközjegyzéke

alap ján meg fe le lõ
Meg jegy zés

Kel te zés: .....................................

.......................................
tit kár

(A táb lá zat so rai kor lát nél kül bõ vít he tõk.)

n) An nak iga zo lá sa, hogy a pá lyá zó nak nincs az ille té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott tar to zá sa vagy
 lejárt köz tar to zá sa.

NYILATKOZAT
köztartozásról

Alul írott ........................................................, mint a pá lyá zó tör vényes kép vi se lõ je (cég sze rû alá írás ra jo go sult sze -
mély) bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy nincs le járt ha tár ide jû köz tar to zá sunk. Tu do má sul ve szem,
hogy a tar to zás el tit ko lá sa a pá lyá zat ból való ki zá rást ered mé nye zi.

Kel te zés: .........................

....................................................
cég sze rû alá írás, pe csét

A nyi lat ko zat alá írá sán túl a kö vet ke zõ iga zo lá so kat kell mel lé kel ni:
Vám- és Pénz ügy õr ség iga zo lá sa
Adó hi va tal iga zo lá sa
E lap he lyé re csa tol ja be a Vám- és Pénz ügy õr ség, va la mint az Adó hi va tal iga zo lá sát.

o) Amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról és fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény, va la mint a cég -
nyil ván tar tás ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet,
arra vo nat ko zó nyi lat ko zat, hogy nem fo lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás.

NYILATKOZAT
Csõd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról

Alul írott ........................................................, mint a pá lyá zó tör vényes kép vi se lõ je (cég sze rû alá írás ra jo go sult sze -
mély) bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy nem ál lunk csõd el já rás, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
el já rás alatt.

Tu do má sul ve szem, hogy az el já rás el tit ko lá sa a pá lyá zat ból való ki zá rást ered mé nye zi.

Kel te zés: .........................................

..................................................
cég sze rû alá írás, pe csét

p) FAT akk re di tá ci ós ta nú sít vány má so la ta

E lap he lyé re csa tol ja be a FAT akk re di tá ci ós ta nú sít vány má so la tát.
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q) A ren de let ben elõ írt ré gi ón kén ti 26 ezer Ft bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló do ku men tum má so la ta.

E lap he lyé re csa tol ja be a be fi ze tést iga zo ló do ku men tum (pl. át uta lá si meg bí zás, pos tai fel adó ve vény stb.) má so la tát.

Nem kötelezõen csatolandó mellékletek listája

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni le het a kö vet ke zõ do ku men tu mo kat:
a) Kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny ség gel kap cso la tos re fe ren ci ák.
b) A vizs ga szer ve zés le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs ve ze tõ EU irány el vek nek meg fe le lõ szer ke ze tû szak mai ön élet raj za

(az NSZFI hon lap já ról le tölt he tõ).
c) Ha tó sá gi, il let ve szak mai el len õr zés jegy zõ köny ve i nek má so la ta.

Kitöltési útmutató

A pá lyá zat be nyúj tá sá hoz szük sé ges összes in for má ci ót és for ma nyom tat ványt a je len Pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal -
maz za. Pá lyáz ni csak a Pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban köz zé tett ro va tok ki töl té sé vel, for ma nyom tat vá nyok al kal ma zá sá -
val, il let ve az ott meg adott mel lék le tek csa to lá sá val le het.

A for ma nyom tat vá nyok szá mí tó gép pel töl ten dõk ki.
A pá lyá zat nak nyom ta tott for má ban az aláb bi ré sze ket, fe je ze te ket kell tar tal maz nia a kö vet ke zõ sor rend ben: elõ lap,

az út mu ta tó sze rint ki töl tött pá lyá za ti adat lap, kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek, nem kö te le zõ en csa to lan dó mellék -
letek.

1. Elõ lap

A pá lyá za tot elõ lap pal kell el lát ni és azon fel kell tün tet ni a kö vet ke zõ ket:
A pá lyá zat azo no sí tó sor szá ma: a pá lyá zat le bo nyo lí tó ja, az OFI töl ti ki.
A pá lyá zat tal érin tett ré gió kód ja:

Ré gió neve Ré gi ó ba tar to zó me gyék Ré gió kód ja

Nyu gat-Du nán tú li ré gió Gyõr-Mo son-Sop ron me gye,
Vas me gye, Zala me gye

ND

Kö zép-Du nán tú li ré gió Veszp rém me gye, Fej ér me gye,
Ko má rom-Esz ter gom me gye

KD

Dél-Du nán tú li ré gió Ba ra nya me gye, So mogy me gye,
Tol na me gye

DD

Kö zép-Ma gyar or szá gi ré gió Bu da pest, Pest me gye KM

Észak-Ma gyar or szá gi ré gió He ves me gye, Nóg rád me gye, 
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

ÉM

Észak-Al föl di ré gió Jász-Nagy kun-Szol nok me gye,
Haj dú-Bi har me gye, Sza bolcs-

Szat már-Be reg me gye

ÉA

Dél-Al fö li ré gió Bács-Kis kun me gye, Bé kés me gye,
Csong rád me gye

DA

2. Pá lyá za ti adat lap

A pá lyá zó kód ja
A pá lyá zó kód ja a pá lyá zat ered mé nyé nek sta tisz ti kai adat fel dol go zá sát se gí ti elõ.
A meg fe le lõ kó dot az aláb bi táb lá zat ból kell ki ke res ni.

Pá lyá zó tí pu sa Kód

Ön kor mány zat vagy költ ség ve té si szerv ál tal fenn tar tott szak kép zõ is ko la 1

Nem ön kor mány zat vagy nem költ ség ve té si szerv ál tal fenn tar tott szak kép zõ is ko la 2
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Pá lyá zó tí pu sa Kód

Gaz da sá gi tár sa ság 3

Egye sü let 4

Fel sõ ok ta tá si in téz mény 5

Ál la mi fel nõtt kép zõ in téz mény 6

Egyé ni vál lal ko zó 7

Egyéb 8

A sta tisz ti kai szám jel (KSH szá ma, 17 szám jegy) az aláb bi ka rak te rek bõl épül fel:

1–8 szám jegy: Törzs szám

9–12 szám jegy: Szak ága za ti kód

13–15 szám jegy: Gaz dál ko dá si for ma kód

16–17 szám jegy: Te rü le ti (me gye) kód

Pá lyá zott ré gió:

Lásd: elõ lap/ré gió kód ja

3. A pá lyá zat hoz kö te le zõ en ki töl ten dõ ro va tok, nyi lat ko za tok, csa to lan dó mel lék le tek, iga zo lá sok

b) Azon – a 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott – ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé se, amely -
ben je len pá lyá zat alap ján a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí ván ja lát ni.

Ré gió neve: Lásd: elõ lap, ré gió kód ja

Azon to váb bi ré gi ók meg ne ve zé se, me lyek ben pá lyá za tot nyúj tott be: Lásd: elõ lap, ré gió kód ja

d) Szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek ér de mi ada to kat tar tal ma zó be mu ta tá sa, il let ve akik ko ráb ban nem
ren del kez tek vizs gáz ta tá si jog gal, az er rõl  szóló nyi lat ko zat.

Vagy a vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sá ra, vagy a nyi lat ko zat alá írá sá ra ke rül jön sor.

e) A pá lyá zó ál tal al kal ma zott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer le írá sa.

Ke rül jön be mu ta tás ra a pá lyá zó ál tal al kal ma zott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer, kü lön ki emel ve a vizs ga szer ve zé si te vé -
keny ség re vo nat ko zó mi nõ ség irá nyí tá si fo lya ma to kat. Ha van ta nú sít vány, az is csa tol ha tó, de a ta nú sít vány csa to lá sa
ön ma gá ban nem vált ja ki a rend szer le írá sát!

f) A szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta tá sa (a szer ve zet ben el fog lalt he lye, irá nyí tá sa, az e cél ra ren -
delkezésre álló sze mé lyi, tár gyi – kü lö nös te kin tet tel az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó – felté -
telek).

A vizs ga szer ve zõ egy ség szer ve zet ben el fog lalt he lyét be mu tat hat ja szö ve ge sen, vagy il luszt rál hat ja szer ve ze ti
 ábrával.

g) A vizs ga te vé keny sé gek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges inf ra struk tú ra meg lé te, va la mint a biz to sí tás mód ja.

A „tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak mód ja” osz lop ban ke rül jön fel tün te tés re az, hogy az adott tár gyi esz kö zök a pá lyá -
zó sa ját tu laj do nát ké pe zik-e, vagy azo kat meg ál la po dás alap ján biz to sít ják.

Amennyi ben a meg pá lyá zott szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye nem tar tal maz in ter ak tív vagy gya kor la ti
vizs ga te vé keny sé get, a 2. osz lop ba kér jük a „nincs in ter ak tív vagy gya kor la ti vizs ga te vé keny ség” szö ve get fel tün tet ni.

A tár gyi esz kö zök, inf ra struk tú ra fel so ro lá sa kor az esz kö zö ket le het össze fog la ló an fel tün tet ni (pl. ügy vi te li tan iro -
da), nem szük sé ges azo kat té te le sen fel so rol ni, amennyi ben ez ér te lem sze rû.

Kü lön szö ve ges rész ben meg tör tén het az esz kö zök rész le te sebb be mu ta tá sa.
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m) Gaz da sá gi tár sa ság, il le tõ leg egyé ni vál lal ko zó ese tén a te rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra, vagy – ahol a
szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille té kességébe – a szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben ki je lölt szak mai szer -
ve zet iga zo lá sát, hogy a meg pá lyá zott szak ké pe sí té sek ese té ben az in ter ak tív vagy gya kor la ti vizs ga rész le bo nyo lí tá sá -
hoz szük sé ges, ren del ke zés re álló tár gyi fel té te lek a jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fe le lõ mi nõ sé gû ek.

A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek ese té ben a szak mai szer ve zet az 1/2006. (II. 17.) OM
ren de let sze rin ti szak ké pe sí té sek kel való tar tal mi meg fe lel te tés alap ján ál la pít ha tó meg.

Amennyi ben a meg pá lyá zott szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye nem tar tal maz in ter ak tív vagy gya kor la ti
vizs ga te vé keny sé get, az iga zo lás nem szük sé ges. Ez eset ben kér jük az adott szak ké pe sí té sek re vo nat ko zó an a kö vet ke zõ 
szö ve get fel tün tet ni: „nincs in ter ak tív vagy gya kor la ti vizs ga te vé keny ség”.

Amennyi ben a pá lyá zó olyan szak ké pe sí té sek re pá lyá zik, me lyek kö zül né hány nál van in ter ak tív vagy gya kor la ti
vizs ga te vé keny ség, né hány nál nincs, ak kor „ve gye sen” kell el jár ni:

– fel kell so rol ni azo kat a szak ké pe sí té se ket, ahol nincs in ter ak tív vagy gya kor la ti vizs ga te vé keny ség, ezek re a fen ti
be kez dés ér vé nyes,

– azok nál a szak ké pe sí té sek nél, ahol van in ter ak tív vagy gya kor la ti vizs ga te vé keny ség, szük sé ges a ka ma ra vagy
szak mai szer ve zet iga zo lá sa.

Amennyi ben nincs a hi vat ko zott jog sza bály alap ján meg ha tá ro zott, ki je lölt szak mai szer ve zet, ab ban az eset ben az
adott szak ké pe sí tés vo nat ko zá sá ban érin tett, be jegy zett szak mai szer ve zet iga zo lá sa be nyújt ha tó.

4. Nem kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek lis tá ja

a) Kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé vel kap cso la tos re fe ren ci ák
Fel hív juk a fi gyel met, hogy re fe ren ci ák ese té ben csak az adott ré gi ó ra ér vé nyes re fe ren ci ák ve he tõk figye lembe.

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

k ö z l e m é n y e

a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség 2008. július 1-jétõl érvényes földgáz tagi hozzájárulásának
mértékérõl

A Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség 2008. má jus 29. nap ján meg tar tott köz gyû lé se az 5/2008. szá mú ha tá -
ro za tá ban jó vá hagy ta a 2008. jú li us 1-jé tõl ér vé nyes föld gáz tagi hoz zá já ru lás mér té két az aláb bi ak sze rint:

Ter mék Ft/em3 KN szám

Föld gáz 600 27111100

Ft/TJ

17 647

Zá ra dék:

A 2008. jú li us 1-jé tõl ér vé nyes föld gáz tagi hoz zá já ru lás mér té két jó vá ha gyom.

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta lá nak
k ö z l e m é n y e

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1)  bekezdése alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá -
mát te szi köz zé:
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633975G
175029H
339779G
385153G
932804D
104039G
917781F
120743D
678781F
906600C
117019A
416005D
539288H
640218B
511133B
775813C
152579A
070610C
597576F
626372A
574426A
028043B
542492B
123616A
756543G
035866A
628110B
531424E
203851G
757474H
171130G
884302A
766208D
531424E
561218A
534917B
000882E
338685A
291647E
732249G

793269E
261061C
182005F
531999E
862914A
089554A
890475E
126026D
628369C
356221F
165627E
427038E
166098F
708248A
521089C
216233H
913874G
765692B
095724E
247895C
257073E
046755G
956884H
095689E
159303G
452980A
725488G
689573E
709214B
472338D
724407H
615186B
855840D
866696E
984842F
785071G
627001C
765846B
650394C
827690G

216019F
574007D
395430E
899057B
752631D
934561G
959203B
894127H
382653D
859082H
293749H
140411F
821440B
620013H
318979D
755553D
688576F
071238I
794432C
111654B
441415A
776872D
908697E
673395H
916317F
610541F
246092H
726260H
628609C
173843E
231925B
370810F
661414D
805110F
499791G
148629B
817721A
082883H
498212F
243419B

529966G
193560F
794740D
211756A
014824B
154339B
436386D
716931D
566857B
668159E
147033E
745780D
896014E
710194A
329921G
044184G
524796A
377596F
046708B
294585D
921762C
148441D
709767B
943803F
142151I
809565D
097351A
679659E
368316F
118654A
309570B
393225H
280709H
299587B
935206D
471662D
294799G

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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