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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
240/2007. (IX. 19.) Korm.

rendelete

a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek
exportjával összefüggõ intézkedések végrehajtásának

általános szabályairól  szóló
29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007.
évi XVII. tör vény 81.  § (1) be kez dés d) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ter mé kek export -
jával össze füg gõ in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Ex port-vissza té rí tés irán ti ké rel met (a továb biak -
ban: vissza té rí té si ké re lem) az MVH ál tal rend sze re sí tett
kü lön for ma nyom tat vá nyon, a ki vi te li vám eljá rás al kal -
má val elõ írt ok má nyok kal együtt a vám eljá rást vég zõ ille -
té kes vám ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni.

(2) A vám ha tó ság a vissza té rí té si ké rel met az egy sé ges
vám ok mánnyal (a továb biak ban: EV) egy ide jû leg ke ze li,
rá ve ze ti a vám eljá rás so rán fel me rült té nye ket.

(3) A vissza té rí té si ké rel met a vám eljá rást köve tõen
a vám ha tó ság köz vet le nül meg kül di az MVH ré szé re.

(4) Az EV 44. ro va tá ban a Vám- és Pénz ügy õr ség
 Országos Pa rancs nok sá ga ál tal ki adott tá jé koz ta tó sze rint
kell fel tün tet ni az ada to kat, il let ve kód szá mo kat.”

2.  §

Az R. 5.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

„Megérkezési bizonyítékok

5.  § Kon té ne res ten ge ri szál lí tás ese tén meg ér ke zé si
 bizonyítékként a fu var ok mány he lyett el fo gad ha tó az
 annak tar tal má val meg egye zõ, szál lí tá si te vé keny ség re
sza ko so dott fél ál tal nyúj tott in for má ció, fel té ve, hogy az
ál ta la mû köd te tett in for má ci ós rend szert, mint az
1290/2005/EK ta ná csi ren de let nek a ki fi ze tõ ügy nök sé gek 

és más tes tü le tek akk re di tá ci ó ja és az EMGA és az EMVA
szám lá i nak el szá mo lá sa te kin te té ben tör té nõ alkalmazá -
sára vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
885/2006/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
885/2006/EK ren de let) I. mel lék le té nek 3B) pont já ban
meg ha tá ro zott és az adott idõ szak ra vo nat ko zó an ér vé nyes 
nem zet kö zi leg el fo ga dott szab vá nyok egyi ké ben le fek te -
tett kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõt, az MVH jó vá hagy ta.”

3.  §

Az R. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(1) A har ma dik or szá gok ba tör té nõ meg ér ke zés iga zo -

lá sa alól az ügy fél a me zõ gaz da sá gi ter mé kek után járó
 export-visszatérítési rend szer al kal ma zá sa kö zös rész le tes
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 800/1999/EK bi zott -
sá gi ren de let ben meg ha tá ro zott ese tek ben men te sül.

(2) Tá vo li vissza té rí té si zó ná ba tör té nõ ex port ese tén,
kon té ne res ten ge ri szál lí tás kor meg ér ke zé si bi zo nyí ték -
ként a ki ra ko dá si ok mány he lyett el fo gad ha tó az an nak tar -
tal má val meg egye zõ, szál lí tá si te vé keny ség re sza ko so dott
és a ki ra ko dá sért is fe le lõs fél ál tal nyúj tott in for má ció, fel -
té ve, hogy az ál ta la mû köd te tett in for má ci ós rend szert,
mint a 885/2006/EK ren de let I. mel lék le té nek 3B) pont já -
ban meg ha tá ro zott és az adott idõ szak ra vo nat ko zó an
 érvényes nem zet kö zi leg el fo ga dott szab vá nyok egyi ké ben 
le fek te tett kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõt, az MVH jó vá -
hagy ta.

(3) Tá vo li vissza té rí té si zó ná ba tör té nõ ex port ese tén az
(1) be kez dés sze rin ti men tes sé get, az ügy fél ké rel mé re az
MVH en ge dé lye zi.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti men tes ség gel való vissza -
élés kö zös sé gi jog sza bály sze rin ti ese té re elõ írt jog kö vet -
kez mé nye ket az MVH al kal maz za.”

4.  §

Az R. 9.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„Az élõ szar vas mar ha kö zös sé gi vám te rü let rõl tör té nõ

ki vi te lé nél kü lön jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott ha tó sá gi
ál lat or vo si iga zo lást az ál lat egész ség ügyi és élelmiszer-
 ellenõrzõ szol gá lat ha tó sá gi ál lat or vo sai ál lít ják ki. Az
ügy fél kö te les a ki lép te tõ pon ton tar tóz ko dó ál lat or vost
24 órá val a szál lít mány meg ér ke zé se elõtt ér te sí te ni.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 9/A. és 9/B.  §-sal egé szül ki:
„9/A.  § (1) Ki fej lett hím iva rú szar vas mar há ból szár -

mazó friss vagy hû tött hús ki vi te le ese tén a rend kí vü li
 export-visszatérítés igény lé sé hez szük sé ges vá gá si bi zo -
nyít ványt a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(a továb biak ban: MgSzH) Köz pont ja ál lít ja ki.
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(2) A vá gá si bi zo nyít vány irán ti ké rel met a mar ha- és
bor jú hús ra vo nat ko zó rend kí vü li ex port-vissza té rí té sek
fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 433/2007/EK ren de let 
I. mel lék le te sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell az MgSzH
Köz pont já hoz be nyúj ta ni.

9/B.  § (1) Ki fej lett hím iva rú szar vas mar há ból szár ma zó
friss vagy hû tött hús ki cson to zá sá ról leg ké sõbb a mun ka -
fo lya mat meg kez dé se elõtt öt mun ka nap pal az MgSzH
Köz pont ját ér te sí te ni kell.

(2) A ki cson to zott hús bi zo nyít vány irán ti ké rel met
az egyes cson to zott mar ha hú sok ra nyúj tott kü lön le ges
 export-visszatérítésekre vo nat ko zó fel té te lek meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 1964/1982/EGK ren de let 1., il let ve 2. szá mú
mel lék le te sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell az MgSzH
Köz pont já hoz be nyúj ta ni. A bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ra
a 9/A.  § sze rin ti el já rás irány adó az zal, hogy a cson to zás
he lyén hely szí ni el len õr zést kell foly tat ni.

(3) A 9/A.  § (1) be kez dé se és a (2) be kez dés sze rin ti
 bizonyítványok együt te sen ál lít ha tók ki, il let ve nyújt ha tók 
be az ille té kes vám ha tó ság hoz.”

6.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„Zöld ség-gyü mölcs ter mé kek ese té ben az elõ írt nem -

zeti vagy kö zös sé gi mi nõ sé gi szab vá nyok nak való meg -
felelésrõl a friss fo gyasz tás ra szánt gyü mölcs és zöld ség
el len õr zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály alap ján el já ró
MgSzH Köz pont ja ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki.”

7.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„A bor ága zat ban az elõ írt nem ze ti vagy kö zös sé gi

 minõségi szab vá nyok nak való meg fe le lést iga zo ló, az ana -
lí zis bi zo nyít ványt ki ál lí tó szerv az MgSzH Köz pont ja. Az 
ér zék szer vi bí rá la tot vég zõ tes tü let az Or szá gos Bor szak -
ér tõ Bi zott ság, il let ve vé dett ere de tû bor ese té ben a bor -
vidéki bor vizs gá ló bi zott ság.”

8.  §

(1) Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az Eu ró pai Bi zott ság 1043/2005/EK ren de let
II. mel lék le té ben sze rep lõ Non-An nex I. ter mé kek vissza -
té rí tés sel tör té nõ ki vi te le ese tén a ter mék össze té te lé rõl az
MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon kell nyi -
lat koz ni.”

(2) Az R. 12.  § (3) be kez dé se he lyé be kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az ügy fél kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek mel lett kér he ti a ter mék össze té te lé nek meg ha tá ro -
zá sa cél já ból ha tó sá gi ana lí zis el vég zé sét. Ha tó sá gi ana lí -
zis el vég zé sé re a Haj dú-Bi har Me gyei MgSzH Re gi o ná lis
Élel mi szer-lánc vizs gá ló Kom plex La bo ra tó ri u ma és az
MgSzH Köz pont ja Élel mi szer- és Ta kar mány biz ton sá gi
Igaz ga tó ság Élel mi szer Ana li ti kai La bo ra tó ri u ma jo go sul -
tak. Az ana lí zis el vég zé sé ért a la bo ra tó ri um dí jat szá mít
fel.”

9.  §

(1) Az R. 17.  § (2) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) E ren de let az aláb bi kö zös sé gi jog sza bá lyok tag ál -
la mi vég re haj tást igény lõ ren del ke zé se it tar tal maz za:]

„i) a Bi zott ság 2007. áp ri lis 20-i 433/2007/EK ren de le te 
a mar ha- és bor jú hús ra vo nat ko zó rend kí vü li ex port-
vissza té rí té sek fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról;”

(2) Az R. 17.  § (2) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„m) a Bi zott ság 2005. jú ni us 30-i 1043/2005/EK ren de -
le te a 3448/93/EK ta ná csi ren de let nek a Szer zõ dés I. mel -
lék le té ben nem sze rep lõ áruk for má já ban ex por tált egyes
me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko zó export-visszatérí -
tési rend szer és az ilyen vissza té rí té sek össze gé nek meg -
állapítására szol gá ló szem pon tok te kin te té ben tör té nõ
vég re haj tá sá ról”

10.  §

(1) E ren de let ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, ez zel egy ide jû leg az R. 1.  §-ának f) pont ja, az
R. 6.  §-át meg elõ zõ al cím és az R. 17.  § (2) be kez dé sé nek
c) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let, va la mint a 135/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let, a 309/2004. (XI. 13.) Korm. ren de let 2007. szep -
tem ber 15-én ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ki hir de té sé vel egy ide jû leg a mar ha- és
bor jú hús pi a ci sza bá lyo zá sá ról  szóló 60/2004. (IV. 25.)
FVM ren de let 7–8. §-a és a 7.  §-t meg elõ zõ al cím ha tá lyát
vesz ti.

(4) Ez a ren de let a Bi zott ság 800/1999/EK és
2090/2002/EK ren de le tek nek a me zõ gaz da sá gi termé -
kekre vo nat ko zó ex port-vissza té rí tés te rén vég zett ellen -
õrzések te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló
1001/2007/EK  bizottsági 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
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
41/2007. (IX. 19.) EüM

rendelete

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak,
továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési,

szolgálati és nyilvántartási rendjérõl

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyógyá -
szatisegédeszköz-ellátás, va la mint gyógy szer for gal ma zás
 általános sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
(a továb biak ban: Gyftv.) 77.  § (2) be kez dés a), d), f) és
g) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya – tu laj do ni for má tól füg get le nül – a
Gyftv. 3.  §-ának p)–s) pont ja i ban meg ha tá ro zott gyógy -
szer tá rak ra ter jed ki.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) szak te vé keny ség: a gyógy szer ké szí té se, vizs gá la ta,

kész le te zé se, el len õr zé se, tá ro lá sa, va la mint szak mai tá jé -
koz ta tás sal tör té nõ ki adá sa, to váb bá a gyógy sze ré szi gon -
do zás és ta nács adás;

b) funk ci o ná lis he lyi ség: az a) pont sze rin ti egyes
gyógy sze ré szi szak te vé keny sé gek ki zá ró la gos cél já ra
szol gá ló, ön ál ló lég tér rel ren del ke zõ he lyi ség;

c) of fi ci na: a gyógy szer tár – ide nem ért ve a ké zi gyógy -
szer tá rat – be teg for ga lom bo nyo lí tá sá ra, gyógy szer ki adás -
ra szol gá ló he lyi sé ge;

d) vé nye zõ: egye di ma giszt rá lis gyógy sze rek ké szí té sé -
re szol gá ló he lyi ség, he lyi ség rész let;

e) la bo ra tó ri um: a gyógy szer anya gok vizs gá la tá ra,
 valamint ma giszt rá lis gyógy sze rek el len õr zé sé re, ké szí té -
sé re szol gá ló he lyi ség;

f) ta nács adó he lyi ség: a be teg sé gek meg elõ zé sét szol -
gá ló fel vi lá go sí tó, ta nács adó te vé keny ség, va la mint a
gyógy sze ré szi gon do zá si szak te vé keny ség foly ta tá sá nak
hely szí ne;

g) köz te rü let: az épí tett kör nye zet rõl  szóló kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott te rü let, to váb bá a be vá sár ló köz -
pon tok par ko lás ra, va la mint az egyes üz le tek meg kö ze lí té -
sé re szol gá ló te rü le tei;

h) mû kö dé si en ge dély: a Gyftv. 48.  §-ának (1) be kez dé -
se sze rin ti en ge dély;

i) szol gá la ti rend: az az idõ tar tam, amely alatt a gyógy -
szer tár gyógy szer ki adá si és gyógy szer ké szí té si te vé keny -
sé get vé gez, ide ért ve a nyit va tar tá si, ké szen lé ti és ügye le ti
idõt;

j) ste ril: összes élõ (pa to gén és apa to gén) mik ro or ga -
niz mus tól men tes;

k) aszep ti kus: csí ra sze gény, pa to gén mik ro or ga niz -
mus tól men tes;

l) imp le á lás: gyógy sze rek nek a gyógy szer tá ri áll vány -
edé nyek be, tá ra edé nyek be tör té nõ be töl té se;

m) ma giszt rá lis gyógy szer: az em ber i al kal ma zás ra ke -
rü lõ gyógy sze rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá -
lyo zó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör -
vény 1.  §-ának 2. pont ja sze rin ti gyógy szer.

(2) Az épí té sze ti fo gal mak te kin te té ben (kü lö nö sen az
aka dály men tes ség, a szél fo gó, a he lyi ség, a be já ra ti zsi lip
fo gal ma ese tén) – ha e jog sza bály el té rõ meg ha tá ro zást
nem tar tal maz – az épí tett kör nye zet rõl  szóló kü lön jog sza -
bá lyok ban fog lalt ér tel me zõ ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni.

A KÖZFORGALMÚ, FIÓK- ÉS KÉZIGYÓGYSZERTÁR
MÛKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK

Közforgalmú gyógyszertár

3.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te tõ jé nek a
gyógy szer tár ban vég zett szak te vé keny sé gek hez kü lön
jog sza bály ban meg ál la pí tott ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak -
sze mély ze tet olyan lét szám ban kell biz to sí ta nia, hogy az
egyes szak te vé keny sé get vég zõ sze mély heti összes mun -
ka vég zés re for dí tott mun ka ide je a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, va la mint az egyéb
 külön jog sza bá lyok mun ka- és pi he nõ idõ re vo nat ko zó elõ -
írá sa i nak meg fe lel jen.

(2) A gyógy szer tár mû köd te tõ je a köz for gal mú gyógy -
szer tár ban nyit va tar tá si és ügye le ti idõ ben gyógy sze ré szi
je len lé tet biz to sí ta ni kö te les.

(3) Egy gyógy sze résszel mû kö dõ és az adott te le pü lés
gyógy szer el lá tá sát egye dül biz to sí tó gyógy szer tár ban,
 valamint fi ók gyógy szer tár ban a gyógy szer tár ban al kal ma -
zott szak asszisz tens a gyógy sze rész ide ig le nes tá vol lé te
alatt ki zá ró lag az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek 
for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren -
de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti, gyógy szer tá ron kí vül is
for gal maz ha tó gyógy sze re ket, va la mint a gyógy szer tár ban 
for gal maz ha tó ter mé kek rõl  szóló 43/1996. (XI. 29.) NM
ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti, gyógy szer tár ban is
for gal maz ha tó ter mé ke ket szol gál tat hat ja ki.
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(4) A (3) be kez dés sze rin ti nyit va tar tás leg fel jebb heti
há rom órát te het ki, a gyógy sze rész ide ig le nes tá vol lé tét
a re gi o ná lis tisz ti fõ gyógy sze rész nek be kell je len te ni.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti nyit va tar tás ról a be te get a
gyógy szer tár be já ra tá nál jól lát ha tó he lyen tá jé koz tat ni
kell.

4.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tár nak szél fo gó val el lá tott
aka dály men tes be teg for gal mi és et tõl el kü lö ní tett gaz da -
sá gi be já rat tal kell ren del kez nie. A be teg for gal mi be já ra -
tot úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az köz út ról vagy köz te rü let -
rõl meg kö ze lít he tõ le gyen. A be já rat nál jel zõ csen gõt vagy
ka pu te le font és ki adó ab la kot kell ki ala kí ta ni, az of fi ci ná -
nak és a ki adó ab lak nak a be teg szá má ra – ügye le ti szol gá -
lat ra kö te le zés ese tén is – aka dály men te sen meg kö ze lít he -
tõ nek kell len nie.

(2) A ki adó ab la kon ke resz tül tör té nõ gyógy szer ki szol -
gál ta tás ra a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott mó don
ügye le ti vagy ké szen lé ti idõ ben van le he tõ ség.

(3) A köz for gal mú gyógy szer tár nak he lyet adó épü let
hom lok za tán, il let ve amennyi ben a gyógy szer tár be teg for -
gal mi be já ra ta zárt bel sõ tér be nyí lik, be já ra tá nál a
„Gyógy szer tár” fel ira tot jól lát ha tó he lyen kell el he lyez ni.
A hom lok za ton el he lyez he tõ a gyógy szer tár mû kö dé si
 engedélyében sze rep lõ egye di el ne ve zés is.

(4) A köz for gal mú gyógy szer tár be teg for gal mi be já ra -
tá nál jól lát ha tó he lyen és jól ol vas ha tó mó don je lez ni kell
a szol gá la ti ren det, el ér he tõ sé get, va la mint a leg kö ze leb bi
fo lya ma to san nyit va tar tó, vagy ké szen lé ti, ügye le ti szol -
gá la tot tel je sí tõ köz for gal mú gyógy szer tár cí mét és te le -
fon szá mát.

(5) Amennyi ben a köz for gal mú gyógy szer tár be teg for -
gal mi be já ra ta zárt bel sõ tér be nyí lik, a szél fo gó elhagy -
ható. A be teg for gal mi be já ra tot úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
az ügye le ti és a ké szen lé ti idõ tel je sít he tõ le gyen ak kor is,
ha a be teg for gal mi be já rat zárt bel sõ tér be nyí lik.

5.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tár hasz nos alap te rü le te
– a (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – leg -
alább 80 m2.

(2) A szak te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges he lyi sé -
gek és azok nak a hasz nos alap te rü let bõl szá mí tott alap te -
rü le te:

a) of fi ci na ese tén mi ni mum 20 m2;
b) vé nye zõ ese tén mi ni mum 8 m2;
c) la bo ra tó ri um ese tén mi ni mum 12 m2;
d) rak tár ese tén mi ni mum 10 m2.

(3) A vé nye zõ, va la mint a la bo ra tó ri um kö zös he lyi ség -
ben ak kor mû köd het, ha a kö zös he lyi ség alap te rü le te leg -
alább 18 m2.

(4) A (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl a köz for gal mú
gyógy szer tár ban ta nács adó he lyi sé get, mo so ga tót, vala -
mint ad mi niszt rá ci ós, ügye le ti és szo ci á lis cél ra szol gá ló
he lyi sé ge ket kell biz to sí ta ni.

6.  §

(1) Of fi ci ná nak az a he lyi ség al kal mas, amely vi lá gos,
szá raz, fût he tõ és szel lõz tet he tõ, va la mint pa do za ta rés -
men tes. A gyógy szer tár of fi ci ná já ban a gyógy szer ki adást
oly mó don kell biz to sí ta ni, hogy a be te gek, vá sár lók egy -
más ról il le ték te le nül ne jut has sa nak be teg sé gük kel össze -
füg gõ in for má ci ó hoz. Az of fi ci ná ban a vá ra ko zás he lyét
en nek meg fele lõen jól lát ha tó an kell je lez ni. A be te ge ket,
vá sár ló kat en nek be tar tan dó sá gá ról jól lát ha tó fi gyel mez -
te tõ fel ira ton kell tá jé koz tat ni.

(2) Az of fi ci ná ban jól lát ha tó he lyen ki kell füg gesz te ni
a gyógy szer tár mû kö dé si en ge dé lyét és a 21.  §-ban meg ha -
tá ro zott, ma giszt rá lis gyógy szer ké szí té si fel ada tok el lá tá -
sá ra irá nyu ló meg ál la po dás egy pél dá nyát.

(3) Az of fi ci na és a ta nács adó he lyi ség kö zös he lyi ség -
ben ak kor he lyez he tõ el, va la mint fel vi lá go sí tó, ta nács adó
te vé keny ség mint gyógy sze ré szi gon do zá si szak te vé keny -
ség az of fi ci ná ban ak kor vé gez he tõ, ha a kö zös he lyi ség
alap te rü le te leg alább 25 m2, va la mint a ta nács adó-gon do -
zó te vé keny ség he lye a be teg for ga lom tól el kü lö ní tett és a
négy szem köz ti kon zul tá ció le he tõ sé ge biz to sí tott.

(4) Az of fi ci ná ban le mos ha tó, fer tõt le ní tõ sze res tisz tí -
tás ra, vegy sze res ke ze lés re al kal mas tá rát kell el he lyez ni.
A be ren de zést úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a mun ka te rü let és
a be teg for gal mi rész el kü lö ní tett le gyen. A gyógyszer -
kiadó he lyet a gyógy szer biz ton sá gi szem pon tok ra fi gye -
lem mel úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a ki adást vég zõ gyógy -
sze rész, szak asszisz tens szük ség ese tén köz vet le nül meg -
kö ze lít hes se a be teg for ga lom cél já ra szol gá ló he lyi ség -
részt.

(5) Az of fi ci ná ban ivó vi zet és eh hez po ha rat kell biz to -
sí ta ni.

7.  §

Vé nye zõ nek olyan he lyi ség al kal mas, amely vi lá gos,
szá raz, szel lõz tet he tõ, pa do za ta rés men tes, bú tor za ta, il let -
ve fal fe lü le te az ajtó ma gas sá gá ig vegy sze re sen tisz tít ha tó.

8.  §

(1) La bo ra tó ri um nak olyan he lyi ség al kal mas, amely
 világos, szá raz, szel lõz tet he tõ, pa do za ta rés men tes, bú tor -
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za ta, il let ve fal fe lü le te az ajtó ma gas sá gá ig vegy sze re sen
tisz tít ha tó.

(2) A la bo ra tó ri um ban vég zett szak te vé keny sé gek elõ -
írásait a ha tá lyos Ma gyar és Eu ró pai Gyógy szer könyv
(a továb biak ban együtt: Gyógy szer könyv), a Szab vá nyos
Vény min ták (FoNo) gyûj te mé nye (a továb biak ban:
FoNo), a Gyógy szer el lá tá si Gyógy sze ré sze ti Szak mai
Kol lé gi um és a Kli ni kai-Kór há zi Gyógy sze ré sze ti Szak -
mai Kol lé gi um szak mai irány el vei, va la mint az Or szá gos
Gyógy sze ré sze ti In té zet (a továb biak ban: OGYI) mód -
szer ta ni le ve lei és szak mai irány el vei rög zí tik.

9.  §

(1) Rak tár nak az a he lyi ség al kal mas, amely nek pado -
zata rés men tes, és amely ben a gyógy szer tár ál tal for gal ma -
zott ter mé kek szak sze rû tá ro lá sa biz to sí tott.

(2) Gyógy sze rek tá ro lá sa so rán
a) biz to sí ta ni kell
aa) a kü lön jog sza bály sze rint for ga lom ba ho za tal ra

en ge dé lye zett gyógy sze rek ese tén a for ga lom ba ho za ta li
en ge dély ben,

ab) ma giszt rá lis gyógy sze rek ese tén a Gyógy szer -
könyv ben, il let ve a Fo No-ban,

ac) gyógy szer anya gok ese té ben a Gyógy szer könyv ben
a hõ mér sék let re, a fény vi szo nyok ra és a ned ves ség tar ta -
lom ra meg ha tá ro zott kö rül mé nye ket;

b) rend sze re sen el len õriz ni kell a fel hasz nál ha tó sá gi
idõ tar ta mot;

c) gon dos kod ni kell a le járt és a for ga lom ból ki vont
gyógy sze rek el kü lö ní tett tá ro lá sá ról.

(3) A gyógy szer tár ban for gal ma zott egyéb ter mé kek
 tárolását a ter mék cso ma go lá sán fel tün te tet tek sze rint kell
biz to sí ta ni.

10.  §

(1) Mo so ga tó nak rés men tes pa do za tú, szel lõz tet he tõ és
leg alább aj tó ma gas sá gig vegy sze re sen tisz tít ha tó he lyi ség
hasz nál ha tó.

(2) Mes ter sé ges szel lõz te tés rõl ak kor kell gon dos kod ni, 
ha a ter mé sze tes szel lõ zés nem meg ol dott.

11.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tá rak mû kö dé sé hez szük -
sé ges fel sze re lé sek és esz kö zök (a továb biak ban: fel sze re -
lés) kö rét e ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl köz for gal mú
gyógy szer tár ban biz to sí ta ni kell:

a) a gyógy sze rek, il let ve a gyógy szer tá rak ál tal for gal -
maz ha tó egyéb ter mé kek tá ro lá sá ra és ki adá sá ra al kal mas
bú tor za tot;

b) a fo ko zot tan el len õr zött szer nek mi nõ sü lõ gyógy -
sze rek or vo si ren de lé sé nek, gyógy szer tá ri for gal ma zá sá -
nak, egész ség ügyi szol gál ta tók nál tör té nõ fel hasz ná lá sá -
nak, nyil ván tar tá sá nak és tá ro lá sá nak rend jé rõl  szóló
 külön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti tá ro ló esz -
közt;

c) tûz- és rob ba nás ve szé lyes anya gok tá ro lá sá ra al kal -
mas edényt és szek rényt vagy he lyi sé get;

d) maró anya gok, sa vak tá ro lá sá ra al kal mas szek rényt
vagy fül két;

e) az aszep ti kus gyógy szer ké szí tés fel té te le it;
f) hû tõ szek rényt;
g) a 18.  §-ban és a 19.  §-ban meg ha tá ro zott nyil ván tar -

tá sok ve ze té sé nek és meg õr zé sé nek a fel té te le it;
h) a Gyftv. 55.  § (2) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás hoz

szük sé ges rend szert;
i) a te vé keny ség vég zé sé re meg fe le lõ in for ma ti kai

rend szert;
j) in ter ne tes kap cso la tot, va la mint
k) tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör té nõ gyógy -

szer ki szol gál ta tá sá ra való jo go sult ság és köz gyógy el lá tá si 
jo go sult ság el len õr zé sé hez szük sé ges tech ni kai kapcso -
latot.

Fiókgyógyszertár

12.  §

(1) A fi ók gyógy szer tár hasz nos alap te rü le te mi ni mum
25 m2.

(2) A fi ók gyógy szer tár lé te sí té se és mû köd te té se so rán
a 4.  §-ban, a 6.  §-ban, va la mint a 11.  § (2) be kez dé sé nek
a), b), f), i) és k) pont ja i ban fog lal ta kat kell al kal maz ni az -
zal, hogy a fi ók gyógy szer tár be já ra tá nál fel kell tün tet ni az 
el lá tó köz for gal mú gyógy szer tár ne vét és el ér he tõ sé gét is.

(3) A fi ók gyógy szer tár ban for gal ma zott ter mé kek tá ro -
lá sá ra a 9.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te le ket ér te lem sze rû en 
al kal maz ni kell.

(4) A fi ók gyógy szer tár ban biz to sí ta ni kell Gyftv. 55.  §
(2) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás hoz szük sé ges rend -
szert.

(5) A fi ók gyógy szer tár ban gyógy szer ké szí tõ te vé keny -
ség csak ak kor vé gez he tõ, ha a fi ók gyógy szer tár meg fe lel
az 5.  §-ban, va la mint a 7–11.  §-ban meg ha tá ro zott tár gyi
fel té te lek nek.

Kézigyógyszertár

13.  §

(1) A ké zi gyógy szer tá rat úgy kell ki ala kí ta ni, il let ve
mû köd tet ni, hogy biz to sí tot tak le gye nek a ké zi gyógy szer -
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tár ból for gal ma zott gyógy sze rek tá ro lá sá nak, ke ze lé sé -
nek, ki adá sá nak jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lei.
A ké zi gyógy szer tár mû kö dé si en ge dé lyé ben meg kell
 jelölni a ké zi gyógy szer tá rat el lá tó köz for gal mú gyógy -
szer tá rat is. Ab ban az eset ben, ha más lesz az el lá tó gyógy -
szer tár, a vál to zást az ÁNTSz-nek be kell je len te ni, amely
a mû kö dé si en ge délyt a be je len tés nek meg fele lõen mó do -
sít ja.

(2) Ké zi gyógy szer tár ban gyógy szer ké szí tõ te vé keny -
ség nem foly tat ha tó.

(3) A ké zi gyógy szer tár tar tá sá ra jo go sult há zi or vos a
gyógy sze rek tá ro lá sá ra, ke ze lé sé re, ki szol gál ta tá sá ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak alap ján jár el.

(4) A ké zi gyógy szer tár ban biz to sí ta ni kell a Gyftv. 55.  § 
(2) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás hoz szük sé ges rend -
szert.

(5) Ké zi gyógy szer tár ban for gal ma zott ter mé kek be szer -
zé se az el lá tó köz for gal mú gyógy szer tár ból tör té nik.

A gyógyszertárak szolgálati rendje

14.  §

(1) A köz for gal mú és fi ók gyógy szer tár szol gá la ti ide je:
a) nyit va tar tá si,
b) ké szen lé ti, il let ve
c) ügye le ti

idõ bõl áll hat.

(2) A köz for gal mú és fi ók gyógy szer tár szol gá la ti ide jét
– ide ért ve a ké szen lét és ügye let for má ját és idõ tar ta mát
is – a lé te sí tés fel té te le i re is te kin tet tel a gyógy szer tár mû -
köd te tõ je, a Ma gyar Gyógy sze ré szi Ka ma ra és a te le pü lé si
ön kor mány zat vé le mé nyé nek mér le ge lé se után az ÁNTSz
a gyógy szer tár mû kö dé si en ge dé lyé ben ha tá roz za meg.
A nyit va tar tá si idõ le het osz tott vagy osz tat lan.

(3) Az in té ze ti gyógy szer tár szol gá la ti rend je – a 23.  §
(2) be kez dés a) pont já nak aa) és ab) al pont ja sze rin ti alap -
fel ada ta i nak el lá tá sa te kin te té ben – azo nos a fek võ be teg-
gyógy in té zet mû kö dé si rend jé vel. A 23.  § (2) be kez dés
a) pont já nak ac) al pont ja sze rin ti alap fel adat el lá tá sát vég -
zõ egy ség szol gá la ti rend jé re e ren de let 14–15.  §-ában fog -
lal ta kat is al kal maz ni kell.

(4) A ké zi gyógy szer tár szol gá la ti ide je a ké zi gyógy -
szer tár tar tá sá ra jo go sult há zi or vos ren de lõ jé ben tar tott
ren de lé si és ügye le ti idõ vel egye zik meg.

15.  §

(1) A ké szen lé ti és ügye le ti hely és idõ meg ha tá ro zá sa -
kor az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
7.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti fo lya ma tos be teg el lá tás
biz to sí tá sát, az or vo si ügye let he lyét, ide jét és a köz for gal -

mú gyógy szer tár, va la mint a köz for gal mú hoz kap cso ló dó
fi ók gyógy szer tár el ér he tõ sé gét kell figye lembe ven ni.

(2) Ké szen lé ti és ügye le ti idõ tel je sí té sé re va la mennyi
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ köz for gal mú gyógy -
szer tár és a 23.  § (2) be kez dés ac) al pont ja sze rin ti alap fel -
ada tot el lá tó in té ze ti gyógy szer tár az ará nyos ság figye -
lembe véte lével kö te lez he tõ.

(3) Ha azt a jár vány ügyi hely zet in do kol ja, az ÁNTSz
a fi ók gyógy szer tár ré szé re is el ren del he ti ké szen lé ti vagy
ügye le ti idõ tel je sí té sét.

(4) Ügye let ese tén az e fel adat el lá tá sá ra ki je lölt köz for -
gal mú gyógy szer tár, il let ve a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben a fi ók gyógy szer tár mû köd te tõ je a nyitvatar -
tási idõn túl – ide ért ve a heti pi he nõ na pot vagy mun ka szü -
ne ti na pot is – gyógy sze rész je len lé te mel lett biz to sít ja a
fo lya ma tos be teg el lá tást.

(5) Ké szen lé ti idõ tel je sí té se ese tén a ké szen lét re ki je -
lölt köz for gal mú gyógy szer tár nak, il let ve a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott eset ben a fi ók gyógy szer tár nak a nyit -
va tar tá si idõn túl – ide ért ve a heti pi he nõ na pot, il let ve
mun ka szü ne ti na pot is – leg fel jebb 30 per ces vá ra ko zá si
idõn be lül a be teg for ga lom ren del ke zé sé re kell áll nia.
A ké szen lé tet el lá tó gyógy sze rész a tar tóz ko dá si he lyét és
el ér he tõ sé gét a 4.  § (4) be kez dé se sze rint tün te ti fel.

16.  §

A köz for gal mú gyógy szer tár ban a szol gá la ti rend ben
meg ha tá ro zott szol gá la ti idõ alatt elekt ro ni kus vagy
nyom ta tott for má ban

a) a ha tá lyos Gyógy szer könyv nek;
b) a FoNo hi va ta los gyógy sze ré szi ki adá sá nak;
c) a Szab vá nyos Ál lat or vo si Vény min ták (Fo No Vet)

gyûj te mé nye hi va ta los gyógy sze ré szi ki adá sá nak;
d) az Egész ség ügyi Köz löny nek;
e) az OGYI köz le mé nyek nek, va la mint
f) a hi va ta los gyógy szer-al kal ma zá si elõ írásoknak

ren del ke zés re kell áll ni uk.

17.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tár nak olyan in for má ci ós
rend szert kell mû köd tet nie, amely fo lya ma to san ké pes
 fogadni az OGYI hon lap ján köz zé tett, a le já ra ti idõ meg -
hosszab bí tá sá ra és a for ga lom ba ho za ta li en ge dély tör lé sé -
re vo nat ko zó köz le mé nye ket, in for má ci ó kat, a gyógy sze -
rek és a gyógy szer tár ban for gal maz ha tó egyéb ter mé kek
mi nõ sé gi ki fo gá sa i val össze füg gés ben ho zott ren del ke zé -
se ket.

(2) Ha a köz for gal mú gyógy szer tár hoz fi ók- vagy ké zi -
gyógy szer tár is tar to zik, a köz for gal mú gyógy szer tár az
(1) be kez dés ben fog lalt ak tu á lis köz le mé nyek rõl, in for má -
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ci ók ról, ren del ke zé sek rõl do ku men tál ha tó mó don ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a fi ók- vagy ké zi gyógy szer tá rat is.

(3) A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ gyógy szer tár -
nak a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 50/C.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sá ra ha tó sá gi nyil ván tar tás ba tör té nõ 
be te kin tést biz to sí tó in for má ci ós rend szert kell mû köd tet -
nie.

18.  §

(1) A köz for gal mú gyógy szer tá rak ban az ÁNTSz ál tal
hi te le sí tett

a) ,,Vizs gá la ti nap ló”,
b) ,,Mun ka fü zet”,
c) ,,La bo ra tó ri u mi nap ló”,
d) ,,Ki sze re lé si nap ló”,
e) ,,Imp le á lá si nap ló”,
f) ,,Ste ri le zé si nap ló”,
g) ,,Mé reg könyv”,
h) ,,Bel sõ mi nõ ség el len õr zé si nap ló”,
i) ,,Nyil ván tar tás a for gal ma zás meg szün te té sé rõl, fel -

füg gesz té sé rõl”, va la mint
j) ,,Köz for gal mú gyógy szer tár el len õr zött szer nyil ván -

tar tó lap ja”
ve ze té se kö te le zõ.

(2) A „Vizs gá la ti nap ló” a gyógy szer tár ban vég zett
gyógy szer vizs gá la tok nyil ván tar tá sá ra szol gál. A „Vizs -
gá la ti nap ló” tar tal maz za:

a) a gyógy szer szál lí tó ne vét,
b) a vizs gá lat sor szá mát,
c) a vizs gált gyógy szer hi va ta los ne vét és gyár tá si szá mát,
d) a vizs gá lat ide jét,
e) az el vég zett vizs gá lat meg ne ve zé sét,
f) a vizs gá lat ered mé nyét, va la mint
g) a vizs gá ló gyógy sze rész alá írá sát.

(3) A „Mun ka fü zet” a vizs gá la ti nap ló mel lék le tét ké pe -
zõ nyil ván tar tás, amely mé ré si és szá mí tá si ada tok fel tün -
te té sé re szol gál.

(4) A „La bo ra tó ri u mi nap ló” a mel lék le tét ké pe zõ
„Gyógy szer tá ri ma nu á lis sal” a gyógy szer tár ban több
adag ban ké szí tett gyógy sze rek do ku men tá lá sá ra szol gál,
és tar tal maz za:

a) az elõ ál lí tás sor szá mát,
b) a ké szí tés idõ pont ját,
c) az elõ ál lí tott gyógy szer ne vét, mi nõ sé gét,
d) az elõ ál lí tott gyógy szer mennyi sé gét,
e) az elõ ál lí tó gyógy sze rész, il let ve a köz re mû kö dõ

asszisz tens alá írá sát,
f) a gyógy szer fel hasz nál ha tó sá gi ide jét.

(5) A „Gyógy szer tá ri ma nu á lis ban” fel kell tün tet ni
azon gyógy szer ké szít mé nyek össze té te lét és felhasznál -
hatósági ide jét, ame lyek a Gyógy szer könyv ben vagy a

 FoNo-ban nem sze re pel nek, azon ban azo kat a gyógy szer -
tár rend sze re sen ké szí ti.

(6) A „Ki sze re lé si nap ló” azok nak a gyógy sze rek nek a
nyil ván tar tá sá ra szol gál, ame lyek nek csak a ki sze re lé se
tör té nik a gyógy szer tár ban ki adás ra al kal mas for má ban,
ide ért ve egyes for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel rendel -
kezõ gyógy sze rek kü lön jog sza bály sze rin ti bon tá sát is.
A nyil ván tar tás tar tal maz za:

a) a ki sze re lés sor szá mát,
b) a ki sze re lés idõ pont ját,
c) a gyógy szer ne vét és gyár tá si szá mát,
d) a ki sze re lé si egy sé gek szá mát, va la mint
e) a ki sze re lést vég zõ asszisz tens, il let ve az el len õr zõ

gyógy sze rész alá írá sát.

(7) Az „Imp le á lá si nap ló” a gyógy szer tár ban tar tott és
for gal ma zott gyógy szer anya gok rak tá ri edény zet be, il le tõ -
leg má sik edény zet be tör té nõ át töl té sé nek re giszt rá lá sá ra
szol gál. A nyil ván tar tás tar tal maz za:

a) az imp le á lás idõ pont ját,
b) a gyógy szer ne vét, vizs gá la ti vagy gyár tá si szá mát,
c) a tá ro ló edény zet azo no sí tá sá ra al kal mas je let, meg -

ne ve zést, va la mint
d) az imp le á lást vég zõ gyógy sze rész, il let ve a köz re -

mû kö dõ asszisz tens alá írá sát.

(8) A „Ste ri le zé si nap ló” a gyógy szer tár ban vég zett ste -
ri le zõ el já rá sok nyil ván tar tá sá ra szol gál. A „Ste ri le zé si
nap ló” tar tal maz za:

a) a sor szá mot,
b) a ste ri le zés dá tu mát,
c) a ste ri le zett anyag meg ne ve zé sét,
d) a ste ri le zett anyag gyár tá si szá mát,
e) a ste ri le zett anyag da rab szá mát vagy tér fo ga tát,
f) a ste ri le zés kez de tét és vé gét rög zí tõ idõ pon to kat

(óra, perc),
g) a ste ri le zés hõ fo kát,
h) a ste ri le zést vég zõ alá írá sát, va la mint
i) a ste ri li zá ló ké szü lék(ek) azo no sí tó ját.

(9) A „Mé reg könyv” a nem hu mán gyógy szer ként
 kiadott mér ge zõ anya gok nyil ván tar tá sá ra szol gál.
A „ Méregkönyv” tar tal maz za:

a) a sor szá mot,
b) a be jegy zés dá tu mát,
c) a ren de lõ or vos ne vét, or vo si bé lyeg zõ jé nek szá mát,
d) az en ge dé lye zõ ha tó ság ne vét, az en ge dély szá mát,

kel tét,
e) az anyag ne vét,
f) az anyag mennyi sé gét,
g) a fel hasz ná lás cél ját,
h) a vá sár ló ne vét, fog lal ko zá sát, lak cí mét,
i) a ki szol gá ló gyógy sze rész alá írá sát, va la mint
j) a mé reg át ve võ jé nek ol vas ha tó alá írá sát és lak cí mét.

(10) A „Bel sõ mi nõ ség el len õr zé si nap ló” a gyógy szer -
tá ri szak mai mun ka el len õr zé sé re szol gá ló nyil ván tar tás,
mely tar tal maz za:

a) a gyógy szer ké szí tõ ne vét,
b) a la bo ra tó ri u mi nap ló sor szá mát,
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c) a vizs gá lat meg ne ve zé sét, ide jét, ered mé nyét,
 valamint

d) a vizs gá ló gyógy sze rész alá írá sát.

(11) „A Nyil ván tar tás a for gal ma zás meg szün te té sé rõl,
fel füg gesz té sé rõl” az OGYI hon lap ján köz zé tett dön té sek
vég re haj tá sá nak do ku men tu ma it tar tal maz za.

(12) Fo ko zot tan el len õr zött sze rek nyil ván tar tá sá nál az
e sze rek gyógy szer tár ba tör té nõ be ér ke zé sé nek és ki adá sá -
nak el já rás rend jét, va la mint a szük sé ges nyil ván tar tá sok
ve ze té sét meg ha tá ro zó kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint kell el jár ni.

19.  §

(1) A gyógy sze rek in ter ne ten tör té nõ ren de lé sé hez
szük sé ges hon la pot mû köd te tõ gyógy szer tár gon dos ko dik
ar ról, hogy a hon la pon tör té nõ – mun ka idõn be lül ér ke zõ –
meg ke re sés még az nap fel dol go zás ra ke rül jön és a meg -
ren de lõ ér de mi vissza jel zést kap jon. Ezen fe lül olyan nyil -
ván tar tá si rend szert kö te les ve zet ni, mely utó lag mó do sít -
ha tat lan for má ban tar tal maz za:

a) a meg ren de lés sor szá mát, idõ pont ját,
b) a meg ren delt ké szít mény
ba) ne vét,
bb) mennyi sé gét, va la mint
c) a ren de lést elekt ro ni ku san vissza iga zo ló gyógy szer -

tá ri dol go zó ne vét, azo no sí tó kód ját.

(2) Gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ház hoz
szál lí tá sát vég zõ gyógy szer tár olyan nyil ván tar tá si rend -
szert kö te les ve zet ni, mely tar tal maz za:

a) in ter ne ten tör tént ren de lés bõl szár ma zó ház hoz szál -
lí tás ese tén az (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott
ada to kat;

b) a ház hoz szál lí tott ké szít mény
ba) ne vét,
bb) mennyi sé gét,
bc) gyár tá si szá mát,
bd) tá ro lá sá ra vo nat ko zó kü lön le ges fel té te le ket,
c) a ház hoz szál lí tan dó kül de mény gyógy szer tá ri ki -

adó já nak ne vét, azo no sí tó kód ját,
d) a ház hoz szál lí tást vég zõ sze mély ada ta it, azo no sí tó

kód ját,
e) a ház hoz szál lí tott gyógy szer át adá sá nak idõ pont ját.

(3) Gyógy sze rek ház hoz szál lí tá sa so rán a Gyftv. 55.  §
(5) be kez dé sé ben fog lal tak irány adó ak.

(4) A ház hoz szál lí tás a gyógy szer sér tet len, for ga lom ba 
ho za ta li en ge dé lyé ben jó vá ha gyott cso ma go lá sá ban tör té -
nik. Ha a ké szít mény bont ha tó, az em ber i fel hasz ná lás ra
ke rü lõ gyógy sze rek ren de lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM ren de let 21.  §-ában fog lalt
szak mai sza bá lyok sze rin ti cso ma go lás ban tör té nik a ház -
hoz szál lí tás.

20.  §

(1) A 18. és a 19.  §-ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá so kat 
a mû köd te tõ – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
az utol só be jegy zést kö ve tõ 5 évig kö te les meg õriz ni.

(2) E ren de let elõ írásai nem érin tik a más jog sza bá lyok
ál tal elõ írt nyil ván tar tá si kö te le zett sé get.

21.  §

(1) Köz for gal mú gyógy szer tár egyes ma giszt rá lis
gyógy szer ké szí té si fel ada tok el lá tá sá ra irá nyu ló meg ál la -
po dást (a továb biak ban: meg ál la po dás) köt het köz for gal -
mú gyógy szer tár ral. Köz for gal mú gyógy szer tár a meg ál la -
po dás alap ján ma giszt rá lis gyógy szer ké szí té si fel ada to kat
leg fel jebb há rom má sik köz for gal mú gyógy szer tár ré szé re
tel je sít het a Gyógy szer könyv ben, a Fo No-ban, il let ve a
szer zõ dõ gyógy szer tár Gyógy szer tá ri ma nu á li sá ban sze -
rep lõ gyógy sze rek el ké szí té sé re.

(2) A Gyftv. 55.  §-ának (7) be kez dé sé ben elõ ír tak nak
meg fele lõen a meg ál la po dás má so la tát an nak meg kö té se -
kor an nak a köz for gal mú gyógy szer tár nak a mû köd te tõ je
mu tat ja be az ÁNTSz-nek, amely ál tal mû köd te tett gyógy -
szer tár egyes ma giszt rá lis gyógy szer ké szí té si fel ada ta it
más gyógy szer tár ral vé gez te ti.

(3) A meg ál la po dás fel mon dá sá nak fel té te le i re – a meg -
ál la po dás el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény ál ta lá nos
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) A meg ál la po dás fel mon dá sá nak té nyét a fel mon dást
köve tõen ha la dék ta la nul, a fel mon dás nap já nak meg je lö -
lé sé vel az ÁNTSz-nek be kell je len te ni. A be je len tés kö te -
le zett sé ge a meg ál la po dás kö zös meg egye zés sel tör té nõ
meg szün te té se, il let ve egy ol da lú fel mon dá sa ese tén is
 annak a köz for gal mú gyógy szer tár nak a mû köd te tõ jét ter -
he li, amely ma giszt rá lis gyógy szer ké szí tést nem vé gez.

(5) A fel mon dás ha tár ide jét úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy az át me ne ti idõ alatt is biz to sí tott le gyen a be te gek
ma giszt rá lis gyógy szer el lá tá sa.

(6) Az el ké szí tett ma giszt rá lis gyógy sze rek át adá sa
2 pél dá nyos jegy zõ könyv vel tör té nik, mely tar tal maz za:

a) az át adó gyógy szer tár meg ne ve zé sét;
b) az át ve võ gyógy szer tár meg ne ve zé sét;
c) az igény lés kel tét;
d) a ki adás kel tét;
e) a gyógy szer ne vét, mennyi sé gét, fel hasz nál ha tó sá gi

ide jét, va la mint
f) a gyógy szer elõ ál lí tá si szá mát (la bo ra tó ri u mi nap ló

szá ma).

(7) A (6) be kez dés sze rin ti jegy zõ könyv höz csa tol ni
kell az elõ ál lí tott gyógy szer re vo nat ko zó mi nõ sé gi bi zony -
la tot.
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(8) A jegy zõ köny vek 1-1 pél dá nya az át adó és át ve võ
gyógy szer tár nál ma rad, s ezt a fe lek – ha jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik – 5 évig kö te le sek meg õriz ni.

AZ INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR MÛKÖDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK

22.  §

(1) A fek võ be teg-gyógy in té zet ben a gyó gyí tó-meg elõ -
zõ te vé keny ség foly ta tá sa so rán – a kö te le zõ egész ség biz -
to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény és az
an nak vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
ren de let ren del ke zé se i nek meg fele lõen – biz to sí ta ni kell,
hogy a be teg a gyógy ke ze lé sé hez szük sé ges és Magyar -
országon al kal maz ha tó gyógy szert igény be ve hes se.

(2) A fek võ be teg-gyógy in té zet az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat in té ze ti gyógy szer tár út ján lát ja el.

(3) A fek võ be teg-gyógy in té zet az egész ség ügyi el lá tó -
rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény
1. szá mú mel lék le te sze rin ti or szá gos fel adat kö rû spe ci á lis 
in té ze tek és súly pon ti kór há zak ki vé te lé vel az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá ra más, in té ze ti
gyógy szer tá rat mû köd te tõ fek võ be teg-gyógy in té zet tel
szer zõ dést köt het.

23.  §

(1) A Gyftv. 48.  §-a sze rin ti ké re lem ben meg kell je löl ni 
az in té ze ti gyógy szer tár ál tal el lát ni kí vánt, a (2) be kez dés
sze rin ti alap- és szak fel ada to kat, amit a mû kö dé si en ge -
dély nek is tar tal maz nia kell a te vé keny ség vég zé se pon tos
hely szí né nek meg je lö lé sé vel.

(2) Az in té ze ti gyógy szer tár ál tal el lát ha tó alap- és szak -
fel ada tok a kö vet ke zõk:

a) alap fel ada tok:
aa) kü lön jog sza bály sze rint for ga lom ba ho za tal ra en -

ge dé lye zett gyógy sze rek be szer zé se, el tar tá sa, raktáro -
zása, el len õr zé se, a kór há zi fek võ- és já ró be teg el lá tó osz -
tá lyok, rész le gek, va la mint az azok kal funk ci o ná lis kap -
cso lat ban álló rész le gek (a továb biak ban együtt: osz tály)
ré szé re tör té nõ ki szol gál ta tá sa,

ab) az aa) pont sze rin ti te vé keny sé gen fe lül magiszt -
rális gyógy sze rek ké szí té se,

ac) az aa) és ab) pont sze rin ti te vé keny sé gen fe lül köz -
vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tást biz to sí tó te vé keny ség;

b) szak fel ada tok:
ba) pa ren te rá lis ol da tok ké szí té se (ke ve rék in fú zi ók ki -

vé te lé vel),
bb) ke ve rék in fú zi ók ké szí té se (ci tosz ta ti kus ke ve rék -

in fú zi ók ki vé te lé vel),
bc) ci tosz ta ti kus ke ve rék in fú zi ók ké szí té se,
bd) be teg re sza bott gyógy szer osz tás vég zé se,

be) be teg ágy mel let ti gyógy sze ré szi ta nács adás,

az zal, hogy a ba) pont sze rin ti szak fel ada tot ki zá ró lag az
ab) pont sze rin ti alap fel ada tot is vég zõ in té ze ti gyógy szer -
tár vé gez het.

(3) Az alap fel ada to kat vég zõ in té ze ti gyógy szer tár ban a 
(2) be kez dés sze rin ti alap fel ada tá nak meg fele lõen a mû -
kö dé si en ge délyt ki adó ÁNTSz ál tal hi te le sí tett, a 18.  §
(1)–(11) be kez dé se és a 19.  § sze rin ti nyil ván tar tá so kat
kell ve zet ni.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak fel ada tok vég -
zé sé nek szak mai sza bá lya it az OGYI a Kór há zi-Kli ni kai
Gyógy sze ré sze ti Szak mai Kol lé gi um egyet ér té sé vel mód -
szer ta ni le vél ben te szi köz zé.

(5) Az in té ze ti gyógy szer tár nyil ván tar tá sá ban az e ren -
de let ben meg ha tá ro zott ada to kat – ha jog sza bály más ként
nem ren del ke zik – a nyil ván tar tás ba tör tént utol só be jegy -
zést kö ve tõ 5 évig kell meg õriz ni.

(6) Az in té ze ti gyógy szer tár nak a 16.  §-ban fog lal tak -
nak ele get kell ten nie.

24.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer tár mi ni má lis sze mé lyi fel té te -
lei a 23.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti te vé keny sé gi kör -
ben:

a) az aa) al pont sze rin ti gyógy szer tár ese té ben egy
gyógy sze rész, egy szak asszisz tens és egy asszisz tens
500 ágyig, ez a szak lét szám 500 ágy fe lett 300 ágyan ként
egy-egy fõ vel nõ;

b) az ab) al pont sze rin ti gyógy szer tár ese té ben az
a) pont ban meg ha tá ro zott lét szá mon fe lül 500 ágyan ként
egy gyógy sze rész és egy asszisz tens;

c) az ac) al pont sze rint gyógy szer tár ese té ben te lep he -
lyen ként az a) és b) pont ban meg ha tá ro zott lét szá mon fe lül 
egy gyógy sze rész és egy szak asszisz tens mû sza kon ként.

(2) A 22.  § (3) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés ese tén is – a
gyógy sze rek el tar tá sá ra és tá ro lá sá ra vo nat ko zó elõ írások
be tar tá sa mel lett – biz to sí ta ni kell egy gyógy sze rész és egy 
asszisz tens fog lal koz ta tá sát.

(3) A 23.  § (2) be kez dés a) pont já nak ac) al pont ja sze -
rin ti köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tó te vé keny sé get az 
in té ze ti gyógy szer tár ab ban az eset ben vé gez het, ha a fek -
võ be teg-el lá tá si fel ada ta it sa ját in té ze ti gyógy szer tár ral
lát ja el a fek võ be teg-gyógy in té zet, to váb bá a fek võ be -
teg-el lá tá si fel ada tok vég zé sé hez elõ írt sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek is biz to sí tot tak.

(4) A 23.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak fel ada tok
ese tén az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyi fel té te -
le ken túl az el lá tott fel ada tok figye lembe véte lével e ren de -
let 3. szá mú mel lék le té ben fog lal tak nak is meg kell fe lel ni.
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25.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer el lá tást biz to sí tó gyógy szer tár
mi ni má lis alap te rü le tét a 23.  § (2) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti te vé keny sé gi kör ben az aláb bi ak sze rint kell meg ha tá -
roz ni:

a) a 23.  § (2) be kez dés a) pont já nak aa) al pont ja sze rin -
ti gyógy szer tár ese té ben ad mi niszt rá ci ós, ügye le ti és szo -
ci á lis cél ra szol gá ló he lyi sé ge ken kí vül biz to sí ta ni kell

aa) gyá ri ké szít mé nyek, ma giszt rá lis gyógy sze rek,
 infúziók, köt sze rek, tûz- és rob ba nás ve szé lyes anya gok
szak sze rû tá ro lá sá ra ter mék fé le sé gen ként mi ni mum 15 m2

rak tárt,
ab) mi ni mum 10–10 m2 gyógy szer át ve võt, va la mint

gyógy szer ki adót;
b) a 23.  § (2) be kez dés a) pont já nak ab) al pont ja sze rin -

ti gyógy szer tár ese té ben az a) pont ban meg ha tá ro zot ta kon
túl biz to sí ta ni kell

ba) együt te sen mi ni mum 18 m2 la bo ra tó ri u mot és/vagy
vé nye zõt,

bb) mo so ga tót;
c) a 23.  § (2) be kez dés a) pont já nak ac) al pont ja sze rin -

ti alap fel ada tot el lá tó gyógy szer tár nak az a)–b) pont ban
meg ha tá ro zot ta kon túl ren del kez nie kell a köz vet len la -
kos sá gi gyógy szer el lá tás be teg for gal má nak le bo nyo lí tá sá -
ra, a gyógy sze rek ki szol gál ta tá sá ra és el kü lö ní tett tá ro lá -
sá ra al kal mas mi ni mum 25 m2 össz-alap te rü le tû he lyi ség -
cso port tal.

(2) Az in té ze ti gyógy szer tár köz vet len la kos sá gi el lá tó
he lyi sé ge a kór ház ki szol gá ló rész le gei – így kü lö nö sen
mo so da, kony ha, mû he lyek –, a fer tõ zõ osz tály és a pro -
szek tú ra mel lett, il let ve az alag sor ban – rak tá rak ki vé te lé -
vel – nem mû köd tet he tõ.

(3) Az in té ze ti gyógy szer tár gaz da sá gi be já ra tát a be teg -
for gal mi be já rat tól el kü lö ní tet ten, áru fo ga dás ra al kal mas
mó don kell ki ala kí ta ni.

(4) A 22.  § (3) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés ese tén in té -
ze ti gyógy szer tár ral nem ren del ke zõ fekvõbeteg-gyógy -
intézetnek gyógy szer ki adó he lyi sé get kell biz to sí ta nia,
mely nek alap te rü le te mi ni mum 10 m2.

26.  §

(1) A 23.  § (2) be kez dés a) pont já nak ab) és ac) al pont ja
sze rin ti fel adat ese tén a be ren de zést, fel sze re lést az el lá tott 
fel ada tok figye lembe véte lével úgy kell ki ala kí ta ni, biz to -
sí ta ni, hogy az meg fe lel jen az e ren de let 1. szá mú mel lék -
le té ben fog lal tak nak.

(2) A 23.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak fel ada tok
ese tén a be ren de zést, fel sze re lést az el lá tott fel ada tok
figye lembe véte lével úgy kell ki ala kí ta ni, biz to sí ta ni, hogy
az meg fe lel jen az e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lal -
tak nak is.

Az intézeti gyógyszertár mûködése

27.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer el lá tás meg szer ve zé se, a
gyógy sze rek be szer zé se – így kü lö nö sen a be szer zés meg -
ter ve zé se –, tá ro lá sa, el osz tá sa, el len õr zé se, a gyógy sze rek 
ké szí té se és vizs gá la ti ké szít mé nyek kli ni kai vizs gá lat ban
való rész vé te lé nek biz to sí tá sa, va la mint az al kal ma zás hoz
szük sé ges szak mai ta nács adás, tá jé koz ta tás biz to sí tá sa az
in té ze ti gyógy szer tár, il let ve az in té ze ti gyógy sze rész fel -
ada ta. Az in té ze ti gyógy szer el lá tást úgy kell meg szer vez -
ni, hogy a szak sze rû ség, a be teg biz ton ság, a fo lya ma tos -
ság és a gaz da sá gos ság ál ta lá nos szem pont jai együt te sen
ér vé nye sül je nek.

(2) Az in té ze ti gyógy szer tár mû köd te té se so rán a
gyógy szer meg ren de lé se ket az osz tá lyok gyógy szer-fel -
hasz ná lá si igé nyei, az eset le ges sür gõs sé gi meg ren de lé -
sek, va la mint a gyógy szer szál lí tá sok üte mé nek figye -
lembe véte lével kell ki ala kí ta ni.

(3) A köz vet len la kos sá gi el lá tás biz to sí tá sá hoz szük sé -
ges gyógy szer kész let – a ma giszt rá lis gyógy sze rek ké szí -
té sé hez szük sé ges gyógy szer anya gok ki vé te lé vel – az
 intézeten be lü li fel hasz ná lás ra szol gá ló kész let tõl el kü lö -
ní tet ten, ki zá ró lag a kü lön jog sza bály sze rint gyógy -
szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del ke zõ gaz dál ko -
dó szer ve zet tõl sze rez he tõ be és a Gyftv. 51.  § (2) be kez -
dé se sze rint el kü lö nít ve tá rol ha tó.

28.  §

A gyógy sze rek in té ze ti gyógy szer tár ban tör té nõ tá ro lá -
sa, el tar tá sa so rán a 9.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell
al kal maz ni.

29.  §

(1) Az osz tá lyok ra gyógy szer csak gyógy sze ré szi fel -
ügye let mel lett ad ha tó ki.

(2) A gyógy szer ki adás so rán el len õriz ni kell, hogy a
gyógy szert meg ren de lõ osz tá lyon a gyógy szer al kal ma zá -
sá hoz szük sé ges nap ra kész in for má ció – így kü lö nö sen al -
kal ma zá si elõ írás, a gyógy szer for ga lom ba ho za ta lát en ge -
dé lye zõ ha tó ság ér te sí té se i vel kap cso la tos adat lap a mel -
lék ha tá sok ról, köl csön ha tá sok ról – ren del ke zés re áll-e.

(3) In té ze ti gyógy szer tár gyógy szert más egész ség ügyi
in téz mény ré szé re csak a gyógy sze rek ké szí té sé re, mi nõ -
sé gé re vo nat ko zó elõ írások meg tar tá sá val ad hat át.

30.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer tár élén a gyógy in té zet tel mun -
ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
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szony ban álló in té ze ti ve ze tõ fõ gyógy sze rész (a továb -
biak ban: fõ gyógy sze rész) áll.

(2) A fõ gyógy sze rész gyógy szer el lá tá si, szer ve zé si és
el len õr zõ te vé keny sé ge ki ter jed a kór ház va la mennyi osz -
tá lyá ra. A fõ gyógy sze rész gyógy szer el lá tá si fel ada tai el lá -
tá sa so rán:

a) ve ze ti az in té ze ti gyógy szer tá rat;
b) szük ség sze rint – de leg alább éven te egy al ka lom -

mal – el len õr zi az osz tá lyok ra ki adott gyógy sze rek
ba) mennyi sé gét, kész le té nek össze té te lét, nagy sá gát,
bb) tá ro lá sá ra vo nat ko zó szak mai sza bá lyok biztosí -

tását,
bc) al kal ma zá sá val össze füg gõ gyógy sze ré sze ti szak -

mai sza bá lyok be tar tá sát;
c) el len õr zi a fo ko zot tan el len õr zött szer nek mi nõ sü lõ

gyógy sze rek osz tá lyos ren de lé sé re, tá ro lá sá ra, ki adá sá ra
és nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott sza bá lyok be tar tá sát;

d) biz to sít ja az in té ze ti gyógy szer tár alap- és szak fel -
ada ta i nak foly ta tá sa kor irány adó szak mai sza bá lyok ér vé -
nye sü lé sét;

e) gyógy sze ré sze ti szem pont ból el len õr zi és el len jegy -
zi a Ma gyar or szá gon for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel nem 
ren del ke zõ gyógy sze rek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó – kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott – egye di gyógy szer igény lé -
se ket;

f) rend sze res kap cso la tot tart és együtt mû kö dik az osz -
tá lyok szak mai ve ze tõ i vel;

g) szak mai se gít sé get nyújt a gyógy sze rek kel kap cso la -
tos be teg tá jé koz ta tás hoz.

(3) A (2) be kez dés a), b), e) és g) pont jai ese té ben a fõ -
gyógy sze rész, a (2) be kez dés c) pont ja ese té ben az egész -
ség ügyi szol gál ta tó szak mai ve ze tõ je ad hat meg ha tal ma -
zást e fel ada tok el lá tá sá ra gyógy sze rész nek.

(4) A fõ gyógy sze rész e ren de let ben nem sza bá lyo zott
el len õr zé si és szer ve zé si fel ada ta it a fek võ be teg-gyógy in -
té zet – a gaz dál ko dá si for má já ra irány adó jog sza bá lyok
sze rin ti – mû kö dé si sza bály za ta (a to váb bi ak ban: mûkö -
dési sza bály zat) tar tal maz za.

(5) A fõ gyógy sze rész, il let ve az ál ta la meg ha tal ma zott
gyógy sze rész a (2) és (4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott
 ellenõrzéseirõl jegy zõ köny vet ké szít, és az el len õr zé sek
ta pasz ta la ta i ról a kór ház szak mai ve ze té sét rend sze re sen
tá jé koz tat ja. Amennyi ben a fel ada ta el lá tá sa so rán a fek -
võ be teg-gyógy in té zet ben – gyógy szer el lá tás ra vo nat ko -
zó – jog sza bály vagy szak mai sza bály meg sér té se jut a fõ -
gyógy sze rész tu do má sá ra, ha la dék ta la nul in téz ke dést kez -
de mé nyez.

(6) Amennyi ben a fek võ be teg-gyógy in té zet a 22.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá ra más,
 intézeti gyógy szer tá rat mû köd te tõ fek võ be teg-gyógy in té -
zet tel szer zõ dést köt, a fõ gyógy sze rész a (2) és (5) be kez -
dés sze rin ti fel ada ta it a 24.  § (2) be kez dé se sze rin ti gyógy -
sze rész lát ja el.

31.  §

(1) A fek võ be teg-gyógy in té zet ben – a 27.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat figye lembe véve – csak az in té ze ti
gyógy szer tár ban nyil ván tar tott gyógy szer tart ha tó és al -
kal maz ha tó. Az osz tály szak sze rû gyógy szer ren de lé sé ért,
fel hasz ná lá sá ért és tá ro lá sá ért fe le lõs mun ka kör(ök) meg -
je lö lé sét a mû kö dé si sza bály zat tar tal maz za.

(2) Az in té ze ti gyógy szer tár ból in té ze ti fel hasz ná lás ra
gyógy szer

a) osz tá lyos, il le tõ leg név re  szóló meg ren de lõ la pon,
vagy

b) elekt ro ni kus meg ren de lõ la pon, vagy
c) e cél ra rend sze re sí tett – kü lön jog sza bály ban meg ha -

tá ro zott – egye di gyógy szer igény lõ la pon
ren del he tõ meg.

(3) A meg ren de lõ lap nak leg alább az aláb bi ada to kat
kell tar tal maz nia:

a) az osz tály, va la mint a be teg ne vét, a be teg azo no sí tó
szá mát,

b) a gyógy szer ren de lé sért fe le lõs alá írá sát és az osz tály
bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tát, elekt ro ni kus meg ren de lés ese -
tén a fe le lõs ne vét,

c) a ren de lés dá tu mát,
d) a ren delt gyógy szer ne vét, ha tás erõs sé gét, gyógy -

szer for má ját,
e) a ren delt gyógy szer mennyi sé gét,
f) a ki adott gyógy szer mennyi sé gét,
g) a ki adás dá tu mát,
h) a ki adást vég zõ gyógy sze rész alá írá sát, va la mint
i) az át ve võ alá írá sát és az át vé tel idõ pont ját.

(4) Az osz tály ra tör té nõ gyógy szer ki szál lí tás és át vé tel
fo lya ma tát a mû kö dé si sza bály zat tar tal maz za.

(5) Az osz tá lyon tör té nõ gyógy szer tá ro lás so rán
a) biz to sí ta ni kell
aa) a kü lön jog sza bály sze rint for ga lom ba ho za tal ra

en ge dé lye zett gyógy sze rek nek a for ga lom ba ho za ta li en -
ge dély ben meg ha tá ro zott,

ab) a ma giszt rá lis gyógy sze rek nek a Gyógy szer könyv -
ben, il let ve a Szab vá nyos Vény min ták gyûj te mé nyé ben
meg ha tá ro zott,

ac) a for ga lom ból ki vont, va la mint a le járt fel hasz nál -
ha tó sá gi ha tár ide jû gyógy szer – to váb bi in téz ke dé sig
( selejtezésig) tör té nõ – el kü lö ní tett
tá ro lá sát;

b) fo lya ma to san el len õriz ni kell
ba) a meg lé võ kész le te ket,
bb) a gyógy szer fel hasz nál ha tó sá gi ha tár idõ ket,
bc) a tá ro lás kö rül mé nye it, így kü lö nö sen a hõ mér sék -

le tet, fény tõl való vé del met.

(6) A fo ko zot tan el len õr zött szer nek mi nõ sü lõ gyógy -
sze rek kór há zi ren de lé sé re, tá ro lá sá ra, ki adá sá ra és nyil -
ván tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ál la -
pít ja meg.
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32.  §

(1) Az in té ze ti gyógy szer tár nak a gyógy szer- és gyó -
gyá sza ti se géd esz köz be szer zés rõl és kész let rõl olyan
nyil ván tar tást kell ve zet nie, amely bõl a gyógy sze rek és
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ak tu á lis kész let- és for gal mi
ada tai bár mi kor meg ál la pít ha tók.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás nak leg alább
az aláb bi ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a gyógy szer
aa) nyil ván tar tá si szá mát,
ab) ne vét,
ac) gyár tá si szá mát,
ad) fel hasz nál ha tó sá gi ha tár ide jét,
ae) gyógy szer for má ját,
af) ha tás erõs sé gét,
ag) ki sze re lé si egy sé gét,
ah) össze té te lét (egye di össze té te lû ma giszt rá lis ké szít -

mény ese tén),
ai) EAN kód ját;
b) a gyó gyá sza ti se géd esz köz
ba) ne vét,
bb) gyár tá si szá mát,
bc) ki sze re lé si egy sé gét,
bd) fel hasz nál ha tó sá gi ha tár ide jét,
be) ISO kód ját, EAN kód ját;
c) a gyógy szer-, gyó gyá sza ti se géd esz köz kész let és

for gal mi ada tok kö vet he tõ sé gé hez szük sé ges ada to kat, így 
pél dá ul a be szer zé si árat, ál ta lá nos for gal mi adót;

d) a gyógy szert, gyó gyá sza ti se géd esz közt szál lí tó
meg ne ve zé sét;

e) a szál lí tók tól meg ren delt gyógy sze rek, gyó gyá sza ti
se géd esz kö zök meg ne ve zé sét és mennyi sé gét;

f) a be szer zett gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök meg ne ve zé sét, mennyi sé gét és mi nõ sé gét iga zo ló ok -
irat szá mát;

g) az osz tály(ok) ál tal meg ren delt gyógy sze rek, gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zök meg ne ve zé sét és mennyi sé gét;

h) az osz tály(ok)ra ki adott gyógy sze rek, gyó gyá sza ti
se géd esz kö zök meg ne ve zé sét és mennyi sé gét;

i) a for ga lom ból ki vont és a le járt fel hasz nál ha tó sá gi
ide jû gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök meg ne ve -
zé sét és mennyi sé gét.

(3) A köz vet len la kos sá gi el lá tást biz to sí tó kész let tõl a
(2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tást jól el kü lö ní tet ten kell
ve zet ni.

33.  §

(1) A kli ni kai vizs gá lat cél já ra be ér ke zett és a be teg
 kezelése so rán fel hasz ná lás ra ke rü lõ vizs gá la ti ké szít mé -
nyek rõl az in té ze ti gyógy szer tár ban el kü lö ní tett nyil ván -
tar tást kell ve zet ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás nak leg alább
az aláb bi ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a kli ni kai vizs gá lat
aa) cí mét,
ab) fá zi sát,
ac) a gyár tó vagy vizs gá la tot foly ta tó cég ne vét, cí mét,
ad) a kli ni kai vizs gá la tot foly ta tó osz tály meg ne ve zé -

sét, a vizs gá la tot ve ze tõ or vos ne vét;
b) a vizs gá la ti ké szít mény
ba) meg ne ve zé sét,
bb) gyár tá si szá mát,
bc) vizs gá la ti szá mát,
bd) fel hasz nál ha tó sá gi ha tár ide jét,
be) el tar tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat,
bf) kli ni kai vizs gá lat ra en ge dé lye zett mennyi sé ge fel -

tün te té sét;
c) a kli ni kai vizs gá la tot en ge dé lye zõ ha tá ro zat szá mát;
d) a kór ház ve ze tõ jé nek a kli ni kai vizs gá la tot be fo ga dó 

nyi lat ko za tát és an nak nyil ván tar tá si szá mát.

(3) A kli ni kai vizs gá lat ra szánt vizs gá la ti ké szít mény
csak az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti elõ ze tes nyil ván tar tás -
ba vé telt köve tõen ke rül het fel hasz ná lás ra.

(4) A kli ni kai vizs gá lat ra szánt és nyil ván tar tás ba vett
vizs gá la ti ké szít mé nye ket – biz ton sá gi okok ból – el kü lö -
nít ve kell tá rol ni.

34.  §

(1) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tás ra,
ka ri ta tív cél ból té rí tés men te sen gyógy szer vagy gyó gyá -
sza ti se géd esz köz csak in té ze ti gyógy szer tá ron ke resz tül
ad ha tó.

(2) A té rí tés men tes or vo si min ta ként vagy ado mány ként 
a kór ház ba ér ke zett gyógy sze rek rõl és gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök rõl az in té ze ti gyógy szer tár kü lön nyil ván tar tást
ve zet, mely nyil ván tar tás sze rin ti adat tar ta lom meg fe lel az
em ber i fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek és a gyó gyá sza -
ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sá ról és is mer te té sé rõl  szóló
11/2007. (III. 6.) EüM ren de let sze rin ti jegy zõ könyv adat -
tar tal má nak.

(3) Az or vo si min ta ként, il let ve ado mány ként ka pott
gyógy sze re ket és gyó gyá sza ti se géd esz kö zö ket a gyógy -
szer nyil ván tar tás ban és a kész let nyil ván tar tás ban pi a ci
 értéken kell sze re pel tet ni.

35.  §

(1) A fek võ be teg-gyógy in té zet az e ren de let ben, il let ve
a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott gyógy szer el lá tá si
fel ada tai össze han go lá sa ér de ké ben Gyógy szer te rá pi ás
Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott ság) mû köd tet.
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(2) A Bi zott ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel -
ada tok elõ se gí té se ér de ké ben:

a) ja vas la to kat dol go z ki a ha té kony, biz ton sá gos és
gaz da sá gos gyógy szer te rá pi ás el vek ér vé nye sí té sé re;

b) szak mai és gaz da sá gi szem pont ból elem zi és ér té ke li 
a kór ház gyógy szer fel hasz ná lá sát, gyógy szer be szer zé sét,
és ja vas la tot tesz az eset le ges hi á nyos sá gok ki kü szö bö lé -
sé re és az in do ko lat lan nak mi nõ sí tett be szer zé sek és fel -
hasz ná lá sok csök ken té sé re;

c) a he lyes te rá pi ás gya kor la tok ra vo nat ko zó sza bá -
lyok, il let ve a mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés
ösz tön zé sé rõl  szóló jog sza bály ban fog lal tak alap ján vé le -
mé nye zi az új gyógy szer te rá pi ás el já rá sok kór há zon be lü li 
be ve ze té sét és szak sze rû sé gét, va la mint meg ha tá roz za az
új gyógy szer te rá pi ás el já rá sok gyógy szer szük ség le tét;

d) az új gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá ra is fi gye -
lem mel ja vas la tot tesz a kór ház gyógy szer kész le té nek
össze té te lé re, va la mint

e) el len õr zi a kór ház gyógy szer el lá tás sal kap cso la tos
mi nõ ség biz to sí tá si fel ada ta it, a szol gál ta tá sok mi nõ sé gét
és az eset le ges hi á nyos sá gok ese tén ja vas la tot tesz azok
meg szün te té sé re.

(3) A Bi zott ság el nö ke a kór ház szak mai ve ze tõ je vagy
az ál ta la meg bí zott osz tály ve ze tõ fõ or vos, il let ve kli ni kai
igaz ga tó, tit ká ra a fõ gyógy sze rész. Ha a fek võ be teg-
gyógy in té zet nek nincs fõ gyógy sze ré sze, a Bi zott ság tit ká -
ra a 24.  § (2) be kez dé se sze rin ti gyógy sze rész. A  Bizottság 
össze té te le, fel ada ta és mû kö dé si rend je – e ren de let ben
nem sze rep lõ – sza bá lya it a mû kö dé si sza bály zat tar tal -
maz za.

(4) A kór ház gyógy szer fel hasz ná lá sá nak, új gyógy szer -
te rá pi ák nak az elem zé se, va la mint a Bi zott ság egyéb fel -
ada ta i nak el vég zé se a he lyes te rá pi ás gya kor la tok ra vo nat -
ko zó sza bá lyok, il let ve a mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer -
ren de lés ösz tön zé sé rõl  szóló jog sza bály ban fog lal tak
figye lembe véte lével tör té nik.

Az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági
gyógyszerellátási tevékenységére vonatkozó

rendelkezések

36.  §

(1) A fek võ be teg-gyógy in té ze ti és köz vet len la kos sá gi
gyógy szer- és gyó gyás za ti se géd esz köz-el lá tás hoz kap cso -
ló dó be szer zé si, nyil ván tar tá si, rak tá ro zá si te vé keny sé get
el kü lö ní tett mó don úgy kell vé gez ni, hogy az el kü lö ní tés
a te vé keny sé gek el len õr zé se so rán is nyo mon kö vet he tõ
le gyen.

(2) Fek võ be teg-gyógy in té zet – a (3) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel – az in té ze ti gyógy szer tár ral meg egye zõ te -
lep he lyen vé gez het köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tást.

(3) Ha a fek võ be teg-gyógy in té zet nek több be jegy zett
te lep he lye is van – az in té ze ti gyógy szer tár te lep he lyén

 kívül – a töb bi te lep he lyen köz vet len la kos sá gi gyógy szer -
el lá tást e ren de let 25.  § (1) be kez dés c) pont ja, va la mint
a (4) be kez dés sze rin ti fel té te lek biz to sí tá sa mel lett vé gez -
het. Ez eset ben az el lá tó gyógy szer tár a fek võ be teg-
gyógy in té zet in té ze ti gyógy szer tá ra.

(4) A 25.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt fel té te lek
mel lett a te lep he lyen vég zett köz vet len la kos sá gi gyógy -
szer el lá tás ak kor foly tat ha tó, ha a te lep he lyen mû kö dõ

a) fek võ be teg-gyógy in té zet ben leg alább há rom száz ágy,
b) ren de lõ in té ze ti já ró be teg-szak el lá tást nyúj tó szol -

gál ta tó nál leg alább tíz féle já ró be teg-szak el lá tá si for ma
biz to sít va van.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ren de let ha tály ba lé pé -
sét köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ér vé -
nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ gyógy szer tá rak nak 
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az e ren de let
sze rin ti sze mé lyi és tár gyi fel té te lek nek 2009. ja nu ár
 1-jéig kell meg fe lel ni ük és az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot ta kat nem kell al kal maz ni uk.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ér vé -
nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ in té ze ti és fi ók -
gyógy szer tá rak nak az e ren de let sze rin ti fel té te lek nek
2007. de cem ber 1-jé ig kell meg fe lel ni ük.

(4) Az e ren de let 23.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mód szer ta ni le ve le ket az OGYI a hon lap ján e ren de let ki -
hir de té sét kö ve tõ 30 na pon be lül köz zé te szi.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a gyógy szer tá rak mû kö dé si, szol gá la ti és nyil ván tar -
tá si rend jé rõl  szóló 15/1997. (VI. 20.) NM ren de let;

b) a gyógy szer tá rak mû kö dé si, szol gá la ti és nyil ván tar -
tá si rend jé rõl  szóló 15/1997. (VI. 20.) NM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 10/2006. (III. 14.) EüM ren de let;

c) az in té ze ti gyógy szer el lá tás ról  szóló 34/2000.
(XI. 22.) EüM ren de let;

d) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé -
ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 8. pont ja.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon az (5) be -
kez dés, a 38.  §, va la mint a 4. szá mú mel lék let ha tá lyát
vesz ti. E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon
e be kez dés ha tá lyát vesz ti.

38.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az em ber i
al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról
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 szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let (a továb biak ban: r.)
36.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) Az ÁNTSZ or szá gos tisz ti fõ gyógy sze ré sze a
gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek vissza vo ná -
sá ról, gyár tá si té te lé nek (té te le i nek) for ga lom ból tör té nõ
ki vo ná sá ról vagy for gal ma zá sá nak fel füg gesz té sé rõl  szóló 
OGYI ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 48 órán be lül az
OGYI ré szé re meg kül di az ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze té nek
tisz ti fõ gyógy sze ré sze ál tal a gyógy szer tá rak ré szé re ki -
kül dött ér te sí té sek má so la tát. Az OGYI az (1) be kez dés
sze rin ti dön té sét hon lap ján ha la dék ta la nul köz zé te szi.”

(2) Az r. a kö vet ke zõ 43/A.  §-sal egé szül ki:
„43/A. § Az üz let mû köd te tõ je a gyógy szer for gal ma zást 

au to ma tá ból is vé gez he ti, amennyi ben meg fe lel a Gyftv.
és e ren de let gyógy szer tá ron kí vü li gyógy szer for gal ma -
zás ra vo nat ko zó fel té te le i nek.”

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

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

A közforgalmú és alapfeladatot végzõ intézeti
gyógyszertár felszerelési és eszközlistája

1. Be vizs gá lás esz kö zei
a) Er len me y er-lom bik
b) Er len me y er-lom bik, üveg du gós
c) Bü ret ta (12 ml-es), áll vánnyal, fo gó val
d) Iz zí tó le mez, té gely, fogó
e) Kém csõ, kém csõ fo gó, kém csõ áll vány
f) Pi pet ta, két je lû, osz tott
g) Szesz fo ko ló
h) Hõ mé rõ (bel sõ ská lás 0,1 c be osz tá sú, il let ve he lyi -

ség hõ mér sék let el len õr zé sé re al kal mas)
i) Tárgy le mez
j) Ké zi na gyí tó
k) Mé rõ hen ger
l) Ko balt üveg
m) Le pár ló csé sze
n) Bun sen égõ, vagy en nek meg fe le lõ erõs sé gû lán got

biz to sí tó esz köz

2. Mé rés esz kö zei – hi te le sí tett mér le gek
a) Kézi mér leg vagy di gi tá lis mér leg

b) Tá ra mér leg + súly so ro zat vagy di gi tá lis mér leg
c) Ber kel-mér leg + súly so ro zat vagy di gi tá lis mér leg

3. Ál ta lá nos la bo ra tó ri um esz kö zök
a) Exik ká tor, por ce lán be tét tel, szi li ka gél lel
b) Inf ra lám pa
c) Ka na lak (fém, mû anyag)
d) Re sze lõ, il let ve da rá ló
e) Üveg gyöngy

4. Aszep ti kus gyógy szer ké szí tés esz kö zei
a) Aszep ti kus fül ke-ma ni pu lá tor vagy la mi ná ris boksz
b) Hõ lég ste ri li zá tor (edénys te ri le zés hez)
c) Por fi ri zá tor

5. Ol da tok, il let ve fo lyé kony gyógy szer for mák ké szí -
té sé nek esz kö zei

a) Fõ zõ po ha rak
b) Lom bi kok
c) Men zú ra
d) Üveg bo tok
e) Üveg töl csé rek, áll vánnyal
f) Zo mán co zott fõ zõ edény

6. Ke nõ csök, emul zi ók, szusz pen zi ók ké szí té sé nek
esz kö zei

a) Spa tu lák (fém, mû anyag)
b) Pa ten du lák
c) Pisz til lu sok má zas
d) Tu bus töl tõ, tu bus zá ró

7. Kú pok ké szí té sé nek esz kö zei
a) Kúp ki ön tõ for ma, 1, 2, 3 g-os
b) Hü vely hen ger, il let ve hü vely kúp ki ön tõ for ma
c) Bu zsi gép

8. Po rok ké szí té sé nek esz kö zei
a) Dörzs tál
b) Pisz til lu sok má zat lan
c) Po rosz tó kár tyák
d) Szi ta so ro zat
e) Hun fal vi po rosz tó

9. Pi lu la ké szí tés esz kö zei
a) Pi lu la ké szí tõ gép

10. Egye bek
a) Cso ma go ló anya gok, szig na tú rák
b) Gyógy szer tár bé lyeg zõ
c) An nu lá ló bé lyeg zõ
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2. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

A 23.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak fel ada tot is vég zõ in té ze ti gyógy szer tár épí té sze ti és tár gyi fel té te lei

I. ÉPÍTÉSZETI FELTÉTELEK ba bb bc

1. Szak mai he lyi sé gek
1.1. Gyógy szer vizs gá ló la bo ra tó ri um
1.1.1. ké mi ai ana li ti kai 1 – –
1.1.2. in fú zió ste ri li tást vizs gá ló I6, I7, I8, I9 1 – –
1.2. Aszep ti kus he lyi sé gek
1.2. 1. elõ ké szí tõ – 1 1
1.2. 2. be mo sa ko dó – 1 1
1.2. 3. aszep ti kus mun ka hely – 1 1
1.3.  In fú zi ós la bo ra tó ri um
1.3.1. be mo sa ko dó, öl tö zõ 1 – –
1.3.2. be mé rõ szo ba 1 – –
1.3.3. ol dat ké szí tõ-le töl tõ 1 – –
1.3.4. ku pak zá ró 1 – –
1.3.5. hõ lég ste ri li zá ló 1 – –
1.3.6. mo so ga tó-fer tõt le ní tõ 1 – –
1.3.7. mo so ga tó-tisz ta 1
1.3.8. víz lá gyí tó/desz til lá ló 1 – –
1.3.9. ste ri li zá ló/au to klá vo zó 1 – –
1.3.10. szál vizs gá ló/szig ná ló 1 – –
1.4. Rak tá rak
1.4.1. in fú zi ós alap anyag 1 – –
1.4.2. in fú zi ós ol dat rak tár 2* – –
1.4.3. tûz- és rob ba nás ve szé lyes anyag tá ro ló – – –
1.4.4. esz köz, cso ma go ló anyag, gön gyö leg és üveg 2 – –

*  Amennyi ben a vizs gá lat alatt lévõ, még fel nem sza ba dí tott in fú zi ók nak a már fel sza ba dí tott in fú zi ók tól tör té nõ el kü lö ní té se és zá ro lá sa biz ton sá go san
meg old ha tó, egy in fú zi ós ol dat rak tár is ele gen dõ.

II. TÁRGYI FELTÉTELEK ba bb bc

2. Gé pek, mû sze rek
2.1. ana li ti kai mér leg Sz
2.2. au tok láv-hût he tõ Sz
2.3. hõ légs te ri le zõ be ren de zés Sz
2.4. ion mé rõk Sz
2.5. ku pak zá ró Sz
2.6. la mi nar air-flow-ho ri zon tá lis Sz Sz
2.7. la mi nar air-flow-ver ti ká lis Sz
2.8. Aszep ti kus fül ke (la mi nár box) Sz Sz Sz
2.9. memb rán szû rõ be ren de zés Sz
2.10. ol dat ke ve rõ Sz
2.11. pH-mé rõ Sz
2.12. szál vizs gá ló be ren de zés Sz
2.13. szá rí tó szek rény Sz
2.14. ter mosz tá tok Sz
2.16. üveg mo só gép Sz
2.17. vá ku um kam ra vá ku um mo tor ral Sz
2.18. vá ku um szí vó-nyo mó be ren de zés Sz
2.19. víz desz til lá ló Sz

Jel ma gya rá zat: Sz = szük ség sze rin ti da rab szám, de leg alább 1 db.
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3. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

A 23.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak fel ada tot is vég zõ in té ze ti gyógy szer tár sze mé lyi fel té te lei

Szak fel adat el lá tá sá hoz ba) I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9

1. Gyógy sze rész 1/4 1/2 1 1 1 2 2 2 2

2. Szak dol go zó 2 2 3 4 5 5 6 6 7

Jel ma gya rá zat: Pa ren te rá lis ol dat ké szí tés
I = elõ ál lí tott in fú zió pa lack/hó
I1 <7 000
I2 7 001–10 000
I3 10 001–15 000
I4 15 001–20 000
I5 20 001–25 000
I6 25 001–30 000
I7 30 001–35 000
I8 35 001–40 000
I9  >40 000

Ke ve rék in fú zió ké szí tés bb)

Napi 50 pa lac kig

Gyógy sze rész 1/4

Szak dol go zó 1/2

Napi 51–100 pa lack

Gyógy sze rész 1/2

Szak dol go zó 1

Napi 100 pa lack fe lett

Gyógy sze rész 1

Szak dol go zó 2

Ci tosz ta ti kus ke ve rék in fú zió bc)

Napi 25 pa lac kig

Gyógy sze rész 1/2

Szak dol go zó 1

Napi 26–50 pa lac kig

Gyógy sze rész 1

Szak dol go zó 2

Napi 51–100 pa lac kig

Gyógy sze rész 1,5

Szak dol go zó 3

Napi 100–200 pa lac kig

Gyógy sze rész 2

Szak dol go zó 4

Be teg re sza bott gyógy szer osz tás 100 ágyan ként bd)

Gyógy sze rész 1/2

Szak dol go zó 2

Be teg ágy mel let ti gyógy sze ré szi ta nács adó te vé keny ség be)

Gyógy sze rész (100 ágyan ként) 1
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4. számú melléklet
a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

„4. számú melléklet
az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelethez

Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek

1. Gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít -
mé nyek bõl gyógy szer ré át mi nõ sí tett gyógy sze rek

2. Ha gyo má nyos nö vé nyi gyógy sze rek
3. Sav kö tõk
4. A bél mû kö dés funk ci o ná lis za va ra i ra ható sze rek
5. Oz mo ti ku san ható has haj tók
6. Bél ad szor ben sek
7. Asz kor bin sav
8. Vi ta mi nok és ás vá nyi anya gok kom bi ná ci ói
9. Kal ci um-kar bo nát ké szít mé nyek
10. Mag né zi um-cit rát ké szít mé nyek
11. Ro bo rá ló sze rek
12. Arany ér el le ni lo ká lis sze rek
13. Ka pil lá ris-sta bi li zá ló kül sõ le ges sze rek
14. Gom bá so dás el le ni lo ká lis tol naf tát-ké szít mé nyek
15. Bõr lá gyí tó- és vé dõ anya gok
16. Há mo sí tó ké szít mé nyek
17. Visz ke tés el le ni lo ká lis an ti hisz ta mi nok
18. Kül sõ le ges jód tar tal mú fer tõt le ní tõk
19. Hid ro gén-per oxid és klór tar tal mú fer tõt le ní tõ tab -

let ták
20. Sze mölcs és tyúk szem el le ni ké szít mé nyek
21. Ibup ro fen tar tal mú nem szte ro id gyul la dás gát ló ké -

szít mé nyek, leg fel jebb 400 mg ha tás erõs ség ben és leg fel -
jebb 10× ki sze re lés ben

22. Ibup ro fen tar tal mú szusz pen zi ók
23. Ibup ro fen tar tal mú vég bél kú pok leg fel jebb 5× ki -

sze re lés ben
24. Ízü le ti és izom fáj dal mak ibup ro fen tar tal mú lo ká lis 

ké szít mé nyei
25. Ízü le ti és izom fáj dal mak sza li cil sav szár ma zé kot

tar tal ma zó lo ká lis ké szít mé nyei
26. Fel nõt tek nek fáj da lom- és láz csil la pí tás ra szánt ace -

til-sza li cil sav orá lis ké szít mé nyek, leg fel jebb 500 mg-os és
leg fel jebb 12× ki sze re lés ben

27. Pa ra ce ta mol tab let ták leg fel jebb 500 mg-os ha tás -
erõs ség ben és 6× ki sze re lés ben

28. Pa ra ce ta mol tar tal mú szi ru pok, kom bi nál tak is
29. Me la to nin tar tal mú ké szít mé nyek, leg fel jebb

3 mg-os ha tás erõs ség ben
30. Gé gé sze ti an ti szep ti ku mok
31. A köp te tõk kö zül az il ló ola jat vagy nö vé nyi ki vo -

na tot tar tal ma zók
32. Xy lo me ta zo lin orr csepp és orr spray, leg fel jebb

0,05%-os tö mény sé gû
33. Nát ri um-kro mog li ká tot tar tal ma zó orr csepp és orr -

spray, leg fel jebb 2%-os tö mény sé gû és 10 ml mennyi sé gû, 
ada golt gyógy szer for ma ese tén leg fel jebb 3 mg/adag

34. Ho me o pá ti ás kom plex gyógy sze rek
35. Pa ra ce ta mol tar tal mú vég bél kú pok 125 mg,

250 mg, 500 mg ha tás erõs ség ben, leg fel jebb 6× ki sze re -
lés ben”

Az egészségügyi miniszter
42/2007. (IX. 19.) EüM

rendelete

a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész
és klinikai szakpszichológus szakképesítés

megszerzésérõl  szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM
rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dé se i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni -
kai szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló
66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„(3) Az ál ta lá nos or vo si ok le vél lel ren del ke zõ or vo sok
ál tal meg sze rez he tõ elsõ szak ké pe sí té sek meg szer zé sé nek
kép zé si fel té te le it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(4) Az ál ta lá nos or vo si ok le vél lel ren del ke zõ szak or vo -
sok ál tal meg sze rez he tõ rá épí tett szak ké pe sí té sek meg -
szer zé sé nek kép zé si fel té te le it a 3. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.”

2.  §

Az R. 6.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(7)–(9) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az is ko la-egész ség tan és if jú ság vé de lem, az egész -
ség biz to sí tás rá épí tett szak ké pe sí tés, il let ve a fog lal ko -
zás-or vos tan (üzem or vos tan) mint újabb el sõ ként meg sze -
rez he tõ szak ké pe sí tés – a tör vényes mun ka idõ leg alább
 felét el érõ – rész mun ka idõ ben is meg sze rez he tõ. Rá épí tett
szak ké pe sí tés nek – a tör vényes mun ka idõ leg alább fe lét
el érõ – rész mun ka idõ ben tör té nõ meg szer zé se ese tén a
szak kép zé si idõ annyi val hosszab bo dik meg, hogy meg -
feleljen a jog sza bály ban a tel jes mun ka ide jû kép zés re elõ -
írt idõ tar tam nak és fel té te lek nek.
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(6) Ha a je lölt az elsõ szak ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá -
mí tott 15 éven be lül kí ván újabb el sõ ként meg sze rez he tõ
szak ké pe sí tést sze rez ni, a két szak kép zés azo nos kép zé si
ele me it az újabb el sõ ként meg sze rez he tõ szak ké pe sí tés nél
tel je sí tett nek kell te kin te ni.

(7) Ha az elsõ szak ké pe sí tés meg szer zé se óta több mint
15 év telt el, az újabb el sõ ként meg sze rez he tõ szak ké pe sí -
tés te kin te té ben a kép zést vég zõ fel sõ ok ta tá si in téz mény
a je lölt erre irá nyu ló ké rel mé re, a ké rel met meg ala po zó
 bizonyítvány, mun kál ta tói iga zo lás vagy egyéb, a dön tés
meg ala po zá sá ra al kal mas do ku men tum alap ján a je lölt
 korábbi szak ké pe sí té sé nek, kép zé se i nek és gya kor la tá nak
figye lembe véte lével dönt a két szak kép zés azo nos kép zé si
ele mei te kin te té ben az azo nos kép zé si ele mek el fo gad ha -
tó sá gá ról.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti dön tés el len a je lölt a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint jog or vos lat tal él het.

(9) A (7) be kez dés sze rin ti eset ben az újabb el sõ ként
meg sze rez he tõ szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges
szak gya kor la ti idõ nem le het rö vi debb két év nél.”

3.  §

Az R. 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 78/686/EGK irány el ve a fog or vo si ok le ve -
lek, bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló
egyéb ta nú sít vá nyok köl csö nös el is me ré sé rõl, il let ve a
szol gál ta tás nyúj tás és a le te le pe dés sza bad sá ga ered mé -
nyes gya kor lá sát elõ se gí tõ in téz ke dé sek rõl (a ren de let
3. és 6.  §-a, 6. szá mú mel lék le te),

b) a Ta nács 78/687/EGK irány el ve a tör vényi, ren de le ti 
vagy köz igaz ga tá si in téz ke dé sek ben meg ál la pí tott, a fog -
or vo sok te vé keny sé gé re vo nat ko zó ren del ke zé sek össze -
han go lá sá ról, 2. cikk (1) be kez dés c) pont ja és (2) be kez -
dé se (a ren de let 1., 3. és 6.  §-a, 6. szá mú mel lék le te),

c) a Ta nács 93/16/EGK irány el ve az or vo sok sza bad
moz gá sá nak elõ se gí té sé rõl, il let ve az or vo si ok le ve lek,
 bizonyítványok és ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb
ta nú sít vá nyok köl csö nös el is me ré sé rõl, 4. cik ke, 25. cik -
ke, 26. cik ke, 30. cik ke, 31. cikk (1) be kez dés b) pont ja,
va la mint B. és C. mel lék le te,

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/19/EK irány -
el ve a szak ké pe sí té sek el is me ré sé nek ál ta lá nos rend sze ré -
rõl  szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK ta ná csi irány elv, va la -
mint az ál ta lá nos ápo lói, a fog or vo si, az ál lat or vo si, a szü -
lész nõi, az épí tész mér nö ki, a gyógy sze ré szi és az or vo si
hi va tás ról  szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK,
78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 
80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és
93/16/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, 5. cikk

4. pont ja, 14. cikk 4. pont ja és 11–13. pont ja, va la mint
II. és VI. mel lék le tei (a ren de let 1–2. és 6.  §-a),

e) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló
 okmány II. mel lék le té nek 2. fe je ze te C. III. 1. és 3. pont ja
(a ren de let 1–7. szá mú mel lék le te).”

4.  §

Az R. 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–3. szá mú mel lék le te lép.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2007. szep tem ber 30-án lép ha tály ba,
ren del ke zé se it elsõ al ka lom mal a szak ké pe sí té sük meg -
szer zé sét 2007. szep tem ber 30-át köve tõen – a fog lal ko -
zás-or vos tan (üzem or vos tan), to váb bá a há zi or vos tan
szak kép zés te kin te té ben 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen –
meg kez dõk ese té ben kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
re giszt rált szak kép zést – a fog lal ko zás-or vos tan (üzem or -
vos tan), to váb bá a há zi or vos tan szak kép zés te kin te té ben
2007. de cem ber 31-én fo lya mat ban lévõ re giszt rált szak -
kép zést – a ko ráb bi kö ve tel mé nyek sze rint le het be fe jez ni
az zal, hogy a szak kép zés ben részt vevõ e ren de let ha tály -
ba lé pé sé tõl – a fog lal ko zás-or vos tan (üzem or vos tan),
 továbbá a há zi or vos tan szak kép zés te kin te té ben 2008. ja -
nu ár 1-jé tõl – szá mí tott hat hó na pon – il let ve, ha a kép zés -
bõl hát ra lévõ idõ en nél ke ve sebb, ak kor ezen idõ sza kon –
be lül kér he ti, hogy a szak kép zé si kö ve tel mé nye ket az új
fel té te lek sze rint tel je sít hes se. A szak kép zés ben részt vevõ 
erre irá nyu ló ké rel mét a kép zést vég zõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény – a ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint – en ge dé lye zi.

(3) Amennyi ben a szak kép zés ben részt vevõ a (2) be -
kez dés alap ján szak kép zé sét az új fel té te lek alap ján fe jez -
he ti be, a ko ráb ban már tel je sí tett kép zé si ele mek és kép zé -
si prog ra mok össze ha son lí tá sa alap ján a kép zés nek azo kat
a ré sze it, ame lye ket e ren de let is a szak ké pe sí tés meg szer -
zé sé nek a fel té te lé ül ál la pít meg, a kép zést vég zõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény tel je sí tett nek fo gad ja el.

(4) A (2) és a (3) be kez dés sze rin ti dön tés el len a szak -
kép zés ben részt vevõ a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint jog -
or vos lat tal él het.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 6.  § (3) be kez dé se,
b) 4. szá mú mel lék le té nek 1–9., 11–20. és 22–53. pont ja,
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c) az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés rõl 
és to vább kép zés rõl  szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM ren de let 
5.  § (13) be kez dé se.

(6) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az R. 4. szá mú
mel lék le té nek 10. és 21. pont ja.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

„1. számú melléklet
a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez

Általános orvosi oklevéllel rendelkezõk által
megszerezhetõ szakképesítések

I. Általános orvosi oklevéllel rendelkezõk által
megszerezhetõ elsõ szakképesítések

 1. Anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia
 2. Arc-áll csont-száj se bé szet
 3. Bel gyó gyá szat
 4. Bõr gyó gyá szat
 5. Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat
 6. Fi zi ká lis me di ci na és re ha bi li tá ci ós or vos lás
 7. Fog lal ko zás-or vos tan (üzem or vos tan)
 8. Fül-orr-gé ge gyó gyá szat
 9. Gaszt ro en te ro ló gia
10. Ge ri át ria
11. Gyer mek- és if jú sá gi pszi chi át ria
12. Gyer mek se bé szet
13. Há zi or vos tan
14. Há zi or vos tan a kü lön jog sza bály sze rin ti egyé ni

kép zést tel je sí tõk nek
15. Hon véd or vos tan, ka taszt ró fa-or vos tan
16. Ideg se bé szet
17. Igaz ság ügyi or vos tan
18. In fek to ló gia
19. Kar di o ló gia
20. Meg elõ zõ or vos tan és nép egész ség tan
21. Ne u ro ló gia
22. Nuk le á ris me di ci na
23. Or to pé dia és tra u ma to ló gia
24. Or vo si la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
25. Or vo si mik ro bi o ló gia
26. Oxy o ló gia és sür gõs sé gi or vos tan
27. Pa to ló gia
28. Pszi chi át ria
29. Ra di o ló gia
30. Re pü lõ or vos tan
31. Re u ma to ló gia
32. Se bé szet
33. Su gár te rá pia

34. Sze mé szet
35. Szív se bé szet
36. Szü lé szet-nõ gyó gyá szat
37. Transz fú zi o ló gia
38. Tü dõ gyó gyá szat
39. Uro ló gia

II. Általános orvosi oklevéllel és szakorvosi
szakképesítéssel rendelkezõ orvosok által megszerezhetõ

ráépített szakképesítések

 1. Ad dik to ló gia
 2. Al ler go ló gia és kli ni kai im mu no ló gia
 3. And ro ló gia
 4. Au dio ló gia
 5. Cy to pa to ló gia
 6. Cse cse mõ- és gyer mek fül-orr-gé ge gyó gyá szat
 7. Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá sza ti in ten zív te rá pia
 8. Cse cse mõ- és gyer mek kar di o ló gia
 9. Egész ség biz to sí tás
10. En dok ri no ló gia
11. Ér se bé szet
12. Fi zi o te rá pia
13. Fo ni át ria
14. Gyer mek gaszt ro en te ro ló gia
15. Gyer mek ne u ro ló gia
16. Gyer mek nõ gyó gyá szat
17. Gyer mek ra di o ló gia
18. Gyer mek sze mé szet
19. Gyer mek-tü dõ gyó gyá szat
20. He ma to ló gia
21. Igaz ság ügyi pszi chi át ria (igaz ság ügyi el me or vos tan)
22. In ten zív te rá pia
23. Is ko la-egész ség tan és if jú ság vé de lem
24. Kéz se bé szet
25. Kli ni kai far ma ko ló gia
26. Kli ni kai ge ne ti ka
27. Kli ni kai ne u ro fi zi o ló gia
28. Kli ni kai on ko ló gia
29. La bo ra tó ri u mi he ma to ló gia és im mu no ló gia
30. Mell kas se bé szet
31. Mo le ku lá ris ge ne ti kai di ag nosz ti ka
32. Mun ka hi gi é né
33. Nef ro ló gia
34. Ne o na to ló gia
35. Ne u ro pa to ló gia
36. Ne u ro ra di o ló gia
37. Or vo si re ha bi li tá ció (re ha bi li tá ci ós szak te rü let

meg je lö lé sé vel)
38. Or vo si re ha bi li tá ció (pszi chi át ria szak te rü le ten)
39. Plasz ti kai (égé si) se bé szet
40. Pszi cho te rá pia
41. Sport or vos tan
42. Su gár egész ség tan
43. Tró pu si be teg sé gek”
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2. számú melléklet a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let hez

Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ orvosok által megszerezhetõ elsõ szakképesítések megszerzésének
képzési feltételei

Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

Anesz te zi o ló gia és
in ten zív te rá pia

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 12 hó sür gõs sé gi törzs kép zé si gya kor lat

 6 hó anesz te zi o ló gi ai alap szak kép zés

 6 hó in ten zív te rá pi ás alap szak kép zés (mul ti disz cip li ná ris gya kor lat köz pon ti in ten zív
 te rá pi ás osz tá lyon)

34 hó spe ci á lis szak kép zé si prog ram az aláb bi ak sze rint:

 17 hó mul ti disz cip li ná ris in ten zív osz tá lyos gya kor lat köz pon ti in ten zív osz tá lyon

 A fen ti idõ tar tam alatt tel je sí te ni kell a Szak mai Kol lé gi um ál tal elõ írt tí pu sú és szá mú
 in ten zív be avat ko zás mi ni mum szint jét

 17 hó anesz te zi o ló gi ai gya kor lat, ben ne:

  6 hó hasi se bé szet, ben ne: uro ló gia és ér se bé szet

  2 hó tra u ma to ló gia, ben ne: or to pé dia

  2 hó gyer mek se bé szet

  2 hó szü lé szet-nõ gyó gyá szat

  1 hó ideg se bé szet

  1 hó mell kas se bé szet

  1 hó sze mé szet

  1 hó fül-orr-gé gé szet, fej- és nyak se bé szet, fo gá szat, száj se bé szet

  1 hó szív se bé szet

  A fen ti idõ tar tam alatt mi ni má li san 1200 anesz té zia el vég zé se, a Szak mai Kol lé gi um
  ál tal elõ írt szem pon tok sze rint

A 2. év ben 20 nap szak mai to vább kép zés

A 4. év vé gén teszt vizs ga

A 3–5. év ben össze sen 25 nap el mé le ti szak kép zés

Arc-állcsont-száj -
sebészet

72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram egye te mi száj se bé sze ti kép zõ he lyen, ben ne: fo gá sza ti kép zés,
heti 20 órá ban.

 Rész le tez ve:

 I. év: Fo gá sza ti anyag tan

 Odon to tech no ló gia

 Kon zer vá ló fo gá sza ti pro pe de u ti ka

 Fog pót lás ta ni pro pe de u ti ka

 Száj se bé sze ti pro pe de u ti ka

 Orá lis bi o ló gia

 Pre ven tív fo gá szat

 II. év: heti 20 órá ban

 Orá lis ra di o ló gia

 Száj se bé szet

 Fog pót lás tan

 Pa ro don to ló gia

 Gyer mek fo gá szat és fog sza bá lyo zás

 Kon zer vá ló fo gá szat

 A fel so rolt tár gyak ból vizs gát kell ten ni, a vizs gák rész vizs gá nak mi nõ sül nek, le té te lük
 azon ban a 2. év vé gé ig kö te le zõ

46 hó szak mai gya kor lat, ben ne:

 6 hó den to al ve o lá ris se bé szet
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

 6 hó ma xil lo fa ci á lis tra u ma to ló gia

 12 hó arc-, áll csont és fej-nyak tu mor se bé szet

 5 hó tra u ma to ló gia

 5 hó ál ta lá nos se bé szet

 6 hó arc-, áll csont de for mi tá sok és fej lõ dé si rend el le nes sé gek se bé sze te

 6 hó fül-orr-gé gé szet

 szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Bel gyó gyá szat 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si gya kor lat (ál ta lá nos bel gyó gyá sza ti osz tá lyon)

 6 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú sür gõs sé gi gya kor lat

 12 hó bel gyó gyá sza ti alap gya kor lat, ben ne:

  6 hó kar di o ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

  6 hó gaszt ro en te ro ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

34 hó spe ci á lis kép zé si prog ram, ben ne:

 22 hó bel gyó gyá sza ti osz tá lyos gya kor lat

 6 hó fa kul ta tív spe ci á lis kép zés

 2 hó há zi or vo si gya kor lat

 1 hó szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Bõr gyó gyá szat 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si gya kor lat

 3 hó STD ren de lés (eb bõl 2 hét AIDS osz tály)

 1 hó fo to te rá pi ás és fo to-di ag nosz ti kai gya kor lat

 1 hó my co ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 2 hó der ma to-hisz to pa to ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 3 hó bõr gyó gyá sza ti se bé sze ti gya kor lat

 2 hó bõr gyó gyá sza ti já ró be teg-ren de lé si gya kor lat

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zé si prog ram

Cse cse mõ- és gyer -
mek gyó gyá szat

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat, eb bõl 3 hó gyer mek in ten zív osz tá lyon

 12 hó alap kép zés cse cse mõ- és gyer mek osz tá lyon

 1,5 hó la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai gya kor lat

 1,5 hó kép al ko tó di ag nosz ti kai gya kor lat

 3 hó egész sé ges és pa to ló gi ás új szü lött osz tá lyos gya kor lat (PIC, NIC)

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 3 hó egész sé ges és pat ho ló gi ás új szü lött osz tály (PIC, NIC)

 3 hó gyer mek-kar di o ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-pul mo no ló gi ai és al ler go ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-ne u ro ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-nef ro ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-he ma to-on ko ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-gaszt ro en te ro ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek-en dok ri no ló gi ai gya kor lat

 2 hó házi gyer mek or vo si gya kor lat

 3 hó gyer mek-in fek to ló gi ai és im mu no ló gi ai gya kor lat

 3 hó gyer mek se bé sze ti és in ten zív osz tá lyos gya kor lat

 2 hó anyag cse re-be teg sé gek és ge ne ti kai gya kor lat
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

Fi zi ká lis me di ci na
és re ha bi li tá ci ós
 orvoslás

60 hó nap 26 hó törzs kép zés, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás

 6 hó bel gyó gyá szat

 6 hó tra u ma to ló gia

 6 hó ne u ro ló gia

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 12 hó fi zi o te rá pia és re ha bi li tá ció, ben ne:

  1 hó tan fo lya mok

  2 hét ön ál ló fi zi o te rá pi ás osz tá lyon

  2 hét sport-fi zi o te rá pi ás osz tá lyon

  1 hó kar di o ló gi ai re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

  1 hó tü dõ gyó gyá sza ti fi zi o te rá pia és re ha bi li tá ció

  1 hó bal ese ti utó ke ze lõ

  6 hó re u ma to ló gi ai osz tá lyon

  1 hó re u ma to ló gi ai re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

 22 hó re ha bi li tá ció és fi zi o te rá pia, ben ne:

  1 hó tan fo lya mok

  1 hó ge ri át ri ai osz tá lyon

  1 hó pszi chi át ri ai re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

  2 hó gyer mek re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

  1 hó gyer mek or to pé di ai kép zés

  16 hó moz gás szer vi re ha bi li tá ci ós osz tály, ben ne:

   1 hó ko po nya-agy sé rült re ha bi li tá ci ós osz tá lyon 

   1 hó ge rinc ve lõ-ha ránt sé rült re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

Fog lal ko zás-or vos tan 
(üzem or vos tan)

48 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat

 18 hó fog lal ko zás-or vos ta ni törzs kép zés, ben ne:

  6 hó bel gyó gyá sza ti és fog lal ko zás bel gyó gyá sza ti gya kor lat

  2 hó egyéb fog lal ko zá si be teg sé gek kli ni kai gya kor lat, ben ne:

   6 hét já ró be teg-szak ren de lés

   2 hét fer tõ zõ osz tá lyos te vé keny ség

  5 hó mun ka hi gi é nés és egyéb fog lal ko zás-or vos ta ni alap is me re tek

  5 hó leg je len tõ sebb ha zai fog lal ko zá si ága za tok fog lal ko zás-egész ség ügyé nek
  meg is me ré se

  törzs kép zé si tan fo lya mok

22 hó spe ci á lis fog lal ko zás-egész ség ügyi te vé keny ség (gya kor la ti fog lal ko zás egész ség -
ügyi mun ka he lyen)

Szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Fül-orr-gége -
gyógyászat

60 hó nap 26 hó törzs kép zés, ben ne:

 12 hó fül-orr-gé gé szet pro pe de u ti ka

 4 hó ál ta lá nos se bé szet

 2 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat, ben ne:

  1 hó in ten zív osz tá lyon

 2 hó tra u ma to ló gi ai gya kor lat

 2 hó ideg se bé sze ti gya kor lat

 2 hó pa to ló gi ai gya kor lat

34 hó szak mai kép zés, ben ne:

 1 hét au dio ló gi ai tan fo lyam

 1 hét al ler go ló gi ai-im mu no ló gi ai tan fo lyam

 4 hét szak vizs ga-elõ ké szí tõ tan fo lyam

 elõ írt mû té ti lis ta tel je sí té se
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

Gaszt ro en te ro ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zés, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti sür gõs sé gi prog ram

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si prog ram

 12 hó gaszt ro en te ro ló gi ai törzs kép zés, ben ne:

  9 hó gaszt ro en te ro ló gi ai osz tá lyon

  3 hó he pa to ló gi ai osz tá lyon

34 hó szak gya kor lat, ben ne:

 3 hó ál ta lá nos sür gõs sé gi gya kor lat

 3 hó kar di o ló gi ai-pul mo no ló gi ai osz tá lyon

 2 hó he ma to ló gia-on ko ló gia osz tá lyon

 2 hó nef ro ló gia-im mu no ló gia osz tá lyon

 1 hó en dok ri no ló gi ai osz tá lyon

 1 hó fer tõ zõ osz tá lyon

 16 hó gaszt ro en te ro ló gi ai osz tá lyon (en do szkó pos és se bé sze ti gya kor lat tal)

 3 hó he pa to ló gi ai osz tá lyos gya kor lat

 3 hó ult ra hang gya kor lat 

meg ha tá ro zott szá mú vizs gá la tok és el já rá sok tel je sí té se

kö te le zõ tan fo lya mok

 2 hét EKG tan fo lyam

 2 hét transz fú zi ós tan fo lyam

 4 hét tan fo lyam

Ge ri át ria 48 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si gya kor lat (ál ta lá nos bel gyó gyá sza ti osz tá lyon)

 6 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú sür gõs sé gi gya kor lat

 12 hó bel gyó gyá sza ti alap gya kor lat, ben ne:

  6 hó kar di o ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

  6 hó gaszt ro en te ro ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

22 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

  4 hó idõ se ket el lá tó osz tá lyos gya kor lat

  2 hó in fek to ló gia

  2 hó ne u ro ló gia

  2 hó há zi or vo si gya kor lat

  2 hó pszi chi át ria

  2 hó on ko ló gia

  2 hó re ha bi li tá ció

  2 hó kar di o ló gia

  1 hó re u ma to ló gia

  1 hó tü dõ gyó gyá szat

  1 hó uro ló gia

  1 hó tra u ma to ló gia

Gyer mek- és if jú sá gi 
pszi chi át ria

60 hó nap 26 hó törzs kép zés, ben ne:

 6 hó gyer mek bel gyó gyá szat (ben ne: sür gõs sé gi el lá tás, gyer mek ne u ro ló gia)

 3 hó egye te mi kép zõ he lyen (gyer mek-pszi chi át ri ai fek võ- vagy já ró be teg-el lá tás ban)

 12 hó gyer mek- és ser dü lõ pszi chi át ria ak tív osz tá lyon

 3 hó gyer mek- és if jú ság pszi chi át ria am bu láns el lá tás

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 10 hó akut fel nõtt pszi chi át ri ai osz tály

 24 hó gyer mek-pszi chi át ri ai szak el lá tás: osz tály vagy gon do zó (ben ne: re ha bi li tá ció,
 drog el lá tás, pszi cho te rá pia, kö zös sé gi gyer mek pszi chi át ria)

Köz ben: meg ha tá ro zott tar tal mú és idõ tar ta mú el mé le ti kép zés, és a pszi cho te rá pi ás
kép zés pro pe de u ti kai fá zi sa 
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

Gyer mek se bé szet 72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 6 hó se bé szi tí pu sú törzs kép zés

 6 hó ál ta lá nos (fel nõtt) se bé szet

 6 hó gyer mek se bé szet

 törzs kép zé si tan fo lya mok

46 hó spe ci á lis kép zé si prog ram, ben ne:

 3 hó PIC gya kor lat

 3 hó gyer mek-in ten zív osz tá lyos gya kor lat

 12 hó ál ta lá nos gyer mek se bé szet

 6 hó fel nõtt tra u ma to ló gi ai gya kor lat

 24 hó spe ci á lis gyer mek se bé sze ti gya kor lat

 elõ írt szá mú és tí pu sú mû té ti be avat ko zás

Kö te le zõ tan fo lya mok

Há zi or vos tan 36 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

  8 hó bel gyó gyá szat

  4 hó gyer mek gyó gyá szat

  10 hét se bé szet

  6 hét szü lé szet-nõ gyó gyá szat

  1 hó ne u ro ló gia

  1 hó pszi chi át ria

  4 hó csa lád or vo si alap gya kor lat 

  a fel so rolt szak mák kép zé si ide jé ben az il lesz ke dõ sür gõs sé gi be teg el lá tá si
  prog ram is tel je sí ten dõ, az oxy o ló gi ai gya kor lat a bel gyó gyá szat ke re té ben
  tör té nik

  törzs kép zé si tan fo lya mok

10 hó spe ci á lis szak mai kép zés há zi or vo si kör zet ben, tu tor irá nyí tá sa mel lett

Há zi or vos tan a kü lön 
jog sza bály sze rin ti
egyé ni kép zést tel je -
sí tõk nek

48 hó nap 36 hó szak mai gya kor lat ke re té ben vég zett egyé ni szak kép zés tu tor irá nyí tá sa mel lett,
amely nek szak mai tar tal ma a há zi or vo si szak kép zés törzs kép zé sé vel egye zik meg.

 Ele mei:

 bel gyó gyá szat*

 gyer mek gyó gyá szat

 se bé szet

 szü lé szet-nõ gyó gyá szat

 ne u ro ló gia

 pszi chi át ria

 sür gõs sé gi el lá tás

 há zi or vos tan szak mai tan fo lyam és vizs ga 

 törzs kép zé si tan fo lya mok, táv ok ta tás

12 hó spe ci á lis szak mai kép zés há zi or vo si kör zet ben tu tor irá nyí tá sa mel lett

* eb ben a kép zé si for má ban kö te le zõ elsõ gya kor lat 6 hó bel gyó gyá szat in té ze ti mû kö dés sel 

Hon véd or vos tan,
ka taszt ró fa-or vos tan

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás

 3 hó se bé sze ti tí pu sú törzs kép zés

 4 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú törzs kép zés, ben ne:

  2 hét transz fú zi ós tan fo lyam

  2 hét EKG tan fo lyam

 9 hó el len õr zõ csa pat or vo si gya kor lat, ben ne:

  7 hét kö te le zõ tan fo lyam

 1 hó köz egész ség ügyi-jár vány ügyi gya kor lat

 1 hó meg elõ zõ or vos tan tan fo lyam
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

34 hó spe ci á lis kép zé si prog ram, ben ne:

  6 hó se bé szet, ben ne:

   6 hét se bé sze ti tan fo lyam

  6 hó bel gyó gyá szat, ben ne:

   6 hét bel gyó gyá sza ti tan fo lyam

  2 hó anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia

  1 hó ra di o ló gia

  1 hó kli ni kai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

  1 hó köz egész ség ta ni és jár vány ta ni gya kor lat

  1 hó fog lal ko zás-egész ség ügyi gya kor lat

  14 hó mû köd te té si gya kor lat, ben ne spe ci á lis tan fo lya mok:

   – ka to na-egész ség ügyi, szak har cá sza ti, ve ze té si, szer ve zé si is me re tek 

   – ABV vé del mi egész ség ügyi is me re tek

   – köz egész ség ta ni és jár vány ta ni is me re tek

   – egész ség ügyi lo gisz ti kai is me re tek

Ideg se bé szet 72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 6 hó se bé sze ti tí pu sú törzs kép zé si gya kor lat

 1 hó ne u ro ana tó mia és ne u ro pa to ló gia, mû tét tan

 3 hó ne u ro ló gia és ne u ro fi zi o ló gia

 3 hó ne u ro-in ten zív gya kor lat

 2 hó ne u ro ra di o ló gi ai prog ram

 3 hó ál ta lá nos ideg se bé sze ti gya kor lat

 törzs kép zé si tan fo lya mok

46 hó spe ci á lis kép zés

 meg ha tá ro zott szá mú és tí pu sú mû tét el vég zé se

Igaz ság ügyi or vos tan 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 12 hó igaz ság ügyi pa to ló gi ai és hisz to ló gi ai törzs kép zés

 12 hó spe ci á lis kép zé si for mák 

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 3 hó bel gyó gyá sza ti osz tá lyos gya kor lat

 3 hó pszi chi át ri ai osz tá lyos gya kor lat

 3 hó tra u ma to ló gi ai gya kor lat

 1 hó gya kor lat mun ka ké pes ség-csök ke nés meg ál la pí tá sá ra

 2 hét to xi ko ló gi ai gya kor lat

 2 hét hely szí ni és fog da or vo si gya kor lat

 23 hó igaz ság ügyi szak ér tõi fel ada tok vég zé se ok ta tó he lyen

Szak vizs ga elõt ti kö te le zõ tan fo lyam

In fek to ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 3 hó bel gyó gyá sza ti gya kor lat

 3 hó gyer mek gyó gyá sza ti gya kor lat

 1 hó há zi or vo si gya kor lat

 1 hó mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 10 hó in fek to ló gi ai alap kép zés 

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zés in fek to ló gi ai osz tá lyon, ben ne:

 4 hó in fek to ló gi ai bel osz tá lyon

 4 hó in fek to ló gi ai gyer mek osz tá lyon

 19 hó vá laszt ha tó an in fek to ló gi ai bel- vagy gyer mek osz tá lyon 
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

 2 hó mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 1 hó há zi or vo si gya kor lat

 2 hó az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat jár vány ta ni osz tá lyán

 1 hó kór ház-hi gi é nés osz tá lyon

 1 hó in fek to ló gi ai tan fo lya mok

Kar di o ló gia 72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si gya kor lat (ál ta lá nos bel gyó gyá sza ti osz tá lyon)

 6 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú sür gõs sé gi gya kor lat

 12 hó bel gyó gyá sza ti alap gya kor lat, ben ne:

  6 hó kar di o ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

  6 hó gaszt ro en te ro ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

46 hó kar di o ló gia gya kor lat, ben ne:

 12 hó re gi o ná lis kar di o ló gi ai cent rum ban

24 hó kar di o ló gi ai osz tá lyon, eb bõl 12 hó vá laszt ha tó an bel gyó gyá sza ti vagy kar di o ló gi ai
osz tá lyos gya kor lat, kar di o vasz ku lá ris kí sér le ti te vé keny ség, kli ni kai vagy kí sér le tes far ma -
ko ló gi ai gya kor lat, epi de mi o ló gia, pre ven tív or vos lás, kar di o vasz ku lá ris re ha bi li tá ció

Meg elõ zõ or vos tan
és nép egész ség tan

48 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó be teg el lá tá si törzs gya kor lat, ben ne:

  2 hó bel gyó gyá sza ti osz tá lyos gya kor lat

  2 hó fer tõ zõ osz tá lyos gya kor lat

  2 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat

 6 hó meg elõ zõ or vos ta ni és nép egész ség ta ni tu do má nyos kép zé si prog ram

 12 hó meg elõ zõ or vos ta ni és nép egész ség ta ni törzs kép zés, ben ne 

 törzs kép zé si tan fo lya mok

22 hó nép egész ség ügyi te vé keny ség/gya kor lat, ben ne:

 1 hó kli ni kai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 1 hó mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

 1 hó tan fo lyam a meg elõ zõ ha tó sá gi és szak ha tó sá gi el já rá sok ról

Ne u ro ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat, ben ne:

  2 hó ne u ro-in ten zív gya kor lat

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si prog ram

 12 hó ne u ro ló gi ai alap kép zés

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis ne u ro ló gi ai kép zés, ben ne:

 1 hó kli ni kai elekt ro fi zi o ló gia

 2 hó epi lep to ló gia

 1 hó ne u ro ra di o ló gia

 2 hó ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek, ne u ro szo no ló gia

 1 hó ne u ro pa to ló gia, li qu or-di ag nosz ti ka

 2 hó pszi chi át ria

 1 hó ideg se bé szet

 2 hét ne u ro-in fek to ló gia

 2 hó gyer mek-ne u ro ló gia

 1 hó ne u ro-re ha bi li tá ció

 4 hó ne u ro ló gi ai am bu lan cia

 1 hét szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Nuk le á ris me di ci na 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó nuk le á ris me di ci na alap kép zé si gya kor lat

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si gya kor lat

 6 hó bel gyó gyá sza ti gya kor lat
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

 4 hó ra di o ló gi ai gya kor lat

 2 hó on ko ló gi ai gya kor lat

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis szak kép zé si gya kor lat, ben ne:

 át fo gó su gár vé del mi gya kor lat

 meg ha tá ro zott szá mú izo tóp-di ag nosz ti kai be avat ko zás el vég zé se

 meg ha tá ro zott szá mú te rá pi ás be avat ko zás tel je sí té se

 szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Or to pé dia
és tra u ma to ló gia

72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó se bé sze ti sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 12 hó az alap disz cip lí nák ban 

 (ál ta lá nos se bé szet, mell kas se bé szet, ideg se bé szet, ér se bé szet, uro ló gia, gyer mek-
 se bé szet)

 6 hó tra u ma to ló gi ai akut el lá tás ban 

 törzs kép zé si tan fo lya mok

46 hó spe ci á lis kép zé si prog ram, ben ne:

 23 hó or to pé di ai gya kor lat

 17 hó tra u ma to ló gia

 6 hó spe ci á lis gya kor lat, ben ne:

  2 hó kéz-, plasz ti kai és mik ro se bé sze ti gya kor lat

  2 hó fi zi o te rá pia, or to péd-re ha bi li tá ció, re u ma to ló gia

  2 hó szep ti kus csont se bé szet

3 kö te le zõ tan fo lyam:

 – elek tív or to pé di ai

 – tra u ma to ló gi ai

 – moz gás szer vi alap tu do má nyok

 1 sza ba don vá laszt ha tó tan fo lyam 

 elõ írt szá mú és tí pu sú mû té ti be avat ko zás

Or vo si la bo ra tó ri u mi 
di ag nosz ti ka

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zés (ben ne: sür gõs sé gi la bo ra tó ri u mi gya kor lat)

 6 hó mo le ku lá ris bio pa to ló gi ai gya kor lat

 12 hó kli ni kai bio ké mia, ben ne:

  6 hó kli ni kai ké mia

  2 hó gyógy szer szint meg ha tá ro zás, to xi ko ló gia

  2 hó kro ma to grá fia, tö meg spekt ro met ria

  2 hó en dok ri no ló gi ai di ag nosz ti ka

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó he ma to ló gia, he mos ta se o ló gia, transz fu zi o ló gia

 6 hó kli ni kai mik ro bi o ló gia

 4 hó im mu no ló gi ai gya kor lat

 12 hó tu do má nyos kép zé si prog ram

 4 hó elek tív spe ci á lis kép zés

 2 hó tan fo lya mok 

Or vo si mik ro bi o ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 12 hó kli ni kai gya kor lat, ben ne:

  5 hó bel gyó gyá szat, on ko he ma to ló gia, in fek to ló gia

  3 hó gyer mek gyó gyá szat (PIC)

  3 hó in ten zív osz tály (bel gyó gyá szat, se bé szet), sür gõs sé gi am bu lan cia

  1 hó STD am bu lan cia
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

 6 hó la bo ra tó ri u mi me di ci na, ben ne:

  2 hó mo le ku lá ris bio pa to ló gia

 6 hó mik ro bi o ló gi ai alap kép zés

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó mik ro bi o ló gi ai gya kor lat, ben ne:

  5 hó jár vány ügyi bak te ri o ló gia és ti pi zá ló la bor gya kor lat

  4 hó vi ro ló gia, vi ro ló gi ai im mu no ló gia

  1 hó pa ra zi to ló gia, pa ra zi to ló gi ai im mu no ló gia

  1 hó mi ko ló gia

  1 hó mi ko bak te ri um-di ag nosz ti ka

  1 hó mik ro bi o ló gi ai mo le ku lá ris bi o ló gi ai mód sze rek

  1 hó táp ta laj kony hai gya kor lat

  6 hét kö te le zõ tan fo lya mok

Oxy o ló gia és sür gõs -
sé gi or vos tan

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó mul ti disz cip li ná ris ITO

 1 hó ALS, PALS, tra u ma-, men tés irá nyí tá si, oxy o ló gi ai, ka taszt ró fa me di ci na- és
 kár hely pa rancs no ki tan fo lyam

 2 hó gyer mek gyó gyá szat fel vé te li am bu lan cia

 3 hó tra u ma to ló gia fel vé te li am bu lan cia

 1 hó fül-orr-gé gé szet (fel vé te li am bu lan cia és mûtõ)

 1 hó sze mé szet (fel vé te li am bu lan cia és mûtõ)

 2 hó to xi ko ló gi ai cent rum

 5 hó SO1

 1 hó oxy o ló gia-ro ham ko csin/vagy men tõ or vo si ko csin tel je sí tett szol gá lat

 1 hó gyer mek men tõ or vo si ko csin tel je sí tett szol gá lat

 1 hó mo bil in ten zív egy sé gen tel je sí tett szol gá lat

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 18 hó ön ál ló men tõ or vo si mun ka (eset/ro ham ko csin)

 2 hó se bé szet (am bu lan cia be teg fel vé tel)

 3 hó kép al ko tó di ag nosz ti ka

 2 hó bel gyó gyá szat PCI-köz pont

 1 hó ne u ro ló gia stro ke köz pont ban

 1 hó PIC

 1 hó szü lõ szo bai gya kor lat

 1 hó pszi chi át ri ai gya kor lat

 2 hó or vo si ügye let

 1 hó ro ham ko csin/vagy men tõ or vo si ko csin tel je sí tett el len õr zött ki vo nu ló gya kor lat

Pa to ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram

34 hó spe ci á lis pa to ló gi ai szak kép zés, amely alatt azok ról a he lyek rõl, ahol a fel so rolt
spe ci a li tá sok nem ké pe zik a ru tin mun ka tár gyát, a meg adott idõ tar ta mú szak gya kor lat
akk re di tált kép zõ he lyen tel je sí ten dõ

 4 hét nõ gyó gyá sza ti pa to ló gia 

 3 hét di ag nosz ti kus cy to ló gia 

 2 hét ve se pa to ló gia 

 2 hét máj pa to ló gia 

 2 hét he ma to pa to ló gia 

 2 hét moz gás szer vi pa to ló gia

 2 hét uro ló gi ai pa to ló gia

 2 hét tü dõ pa to ló gia

 2 hét fül-orr-gé ge pa to ló gia

 2 hét ne u ro pa to ló gia
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

 2 hét bõr gyó gyá sza ti pa to ló gia

 3 hó fek võ be teg-el lá tás ban el töl tött gya kor lat meg adott prog ram sze rint

 elõ írt szá mú és tí pu sú au top szi ás, hisz to pa to ló gi ai és ci to pa to ló gi ai te vé keny ség;
 spe ci á lis tech ni kák el sa já tí tá sa

 8 hét szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Pszi chi át ria 60 hó nap 26 hó törzs kép zés, ben ne:

 3 hó bel gyó gyá sza ti gya kor lat

 15 hó fel vé te les pszi chi át ri ai osz tá lyos gya kor lat

 3 hó ne u ro ló gi ai osz tá lyos gya kor lat

 3 hó gyer mek- és if jú ság-pszi chi át ri ai osz tá lyos vagy am bu láns gya kor lat

  a fel so rolt szak mák kép zé si ide jé ben az il lesz ke dõ sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram
  is tel je sí ten dõ

 törzs kép zé si tan fo lyam

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 9 hó pszi chi át ri ai já ró be teg-ren de lés, ben ne:

  3 hó kö zös sé gi pszi chi át ri ai gya kor lat

 3 hó idõs ko ri pszi chi át ri ai gya kor lat

 3 hó pszi chi át ri ai re ha bi li tá ci ós gya kor lat

 3 hó pszi cho te rá pi ás gya kor lat

 3 hó al ko hol-drog osz tá lyos vagy am bu láns gya kor lat

 3 hó egye te mi kép zõ he lyen el töl ten dõ gya kor lat

 10 hó elek tív gya kor lat 

fo lya ma tos el mé le ti kép zés meg ha tá ro zott té ma kö rök bõl és a pszi cho te rá pi ás kép zés
pro pe de u ti kai fá zi sa

Ra di o ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 3 hó se bé sze ti tí pu sú törzs kép zé si prog ram

 3 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú törzs kép zé si prog ram

 12 hó ra di o ló gi ai alap kép zé si prog ram

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 21 hó ál ta lá nos rönt gen- és ult ra hang-di ag nosz ti ka

 2 hó kom plex em lõ di ag nosz ti ka

 4 hó com pu ter to mog rap hia, ben ne:

  2 hó ne u ro-ra di o ló gia

 3 hó mág ne ses re zo nan cia kép al ko tás, ben ne:

  2 hó ne u ro-ra di o ló gia

 3 hó kép al ko tó el já rá sok kal ve zé relt in va zív di ag nosz ti ka és te rá pi ás in ter ven ció

 1 hó su gár te rá pia

Re pü lõ or vos tan 48 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás, ben ne:

  1 hó ku ta tó-men tõ, il let ve men tõ-he li kop ter szol gá lat

 5 hó bel gyó gyá sza ti tí pu sú törzs kép zé si prog ram

 6 hó re pü lõ or vo si kli ni kai vizs gá la tok (se bé szet, bel gyó gyá szat, ideg gyó gyá szat,
 fül-orr-gé gé szet, sze mé szet, fo gá szat)

 3 hó spe ci á lis re pü lõ or vo si funk ci o ná lis di ag nosz ti kai és pszi cho ló gi ai vizs gá la tok

 8 hét re pü lõ or vo si alap tan fo lyam

 8 hét re pü lõ szak or vo si tan fo lyam

22 hó re pü lõ té ri or vo si szol gá lat

Re u ma to ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 12 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si prog ram
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

 2 hó or to pé di ai osz tá lyos gya kor lat

 2 hó ne u ro ló gi ai osz tá lyos gya kor lat

 2 hó re ha bi li tá ci ós osz tá lyos gya kor lat

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis szak kép zé si prog ram, ben ne:

 30 hó spe ci á lis kép zés re u ma to ló gi ai osz tá lyon

 4 hó re u ma to ló gi ai já ró be teg-ren de lé si gya kor lat

Se bé szet 72 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 6 hó tra u ma to ló gi ai gya kor lat

 3 hó se bé sze ti alap disz cip lí nák

 9 hó se bé sze ti sür gõs sé gi be teg el lá tás, am bu láns se bé szet, já ró be teg-el lá tás

törzs kép zé si tan fo lya mok

46 hó spe ci á lis szak kép zé si prog ram, ben ne:

 3 hó ér se bé sze ti gya kor lat

 2 hó mell kas-se bé sze ti osz tá lyos gya kor lat

 1 hó gyer mek se bé sze ti gya kor lat

40 hó ál ta lá nos se bé sze ti gya kor lat, ben ne:

  leg fel jebb 6 hóra vá laszt ha tó az aláb bi társ szak mák egyi ke: uro ló gia, szü lé szet-nõ-
  gyó gyá szat, kéz se bé szet, ideg se bé szet, plasz ti kai se bé szet, szív se bé szet, en do szkó pos
  se bé szet, oxy o ló gia)

se bé sze ti in fek to ló gia tan fo lyam 

se bé sze ti on ko ló gia tan fo lyam

éven te egy, két na pos kö te le zõ tan fo lyam

két he tes, vizs gá val zá ru ló szak vizs ga-elõ ké szí tõ tan fo lyam, meg adott szá mú és tí pu sú
 mûtét el vég zé se

Su gár te rá pia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 12 hó kép al ko tói di ag nosz ti kai gya kor lat, ben ne:

  6 hó CT

  2 hó MRI

  2 hó izo tóp di ag nosz ti ka

  1 hó ult ra hang-di ag nosz ti ka

  1 hó ra di o ló gia

 12 hó kli ni kai gya kor lat, ben ne:

  2 hó bel gyó gyá szat

  2 hó se bé szet

  2 hó gyer mek gyó gyá szat

  2 hó fül-orr-gé ge gyó gyá szat

  2 hó nõ gyó gyá szat

  1 hó ideg gyó gyá szat

  1 hó bõr gyó gyá szat

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zé si prog ram

Sze mé szet 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás, ben ne:

  1 hó men tõ or vo si gya kor lat

  2 hó in ten zív te rá pia

  2 hó anesz te zi o ló gi ai gya kor lat

  1 hó tan fo lya mok

2007/122. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9207
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 6 hó se bé sze ti tí pu sú törzs kép zé si gya kor lat, ben ne:

  1 hó ideg se bé szet

  5 hó sze mé sze ti mik ro se bé szet

 12 hó sze mé sze ti gya kor lat tel jes kö rû kép zés re ki je lölt kép zõ he lyen

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó ál ta lá nos kép zés

szak vizs ga elõt ti teszt vizs ga

Szív se bé szet 84 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás

 6 hó ál ta lá nos se bé sze ti törzs kép zés

 2 hó tra u ma to ló gi ai kép zés

 1 hó plasz ti kai se bé szet

 1 hó uro ló gia

 1 hó ideg se bé szet

 2 hó mell kas se bé szet

 1 hó ér se bé szet

 4 hó anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia

 törzs kép zé si tan fo lyam

58 hó szív se bé sze ti spe ci á lis kép zés, ben ne:

 6 hó he mo di na mi kai la bo ra tó ri u mi gya kor lat 

 elõ írt szá mú mû tét tel je sí té se

Szü lé szet-
nõ gyó gyá szat

60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 3 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 3 hó se bé sze ti törzs kép zé si prog ram

 8 hó ál ta lá nos nõ gyó gyá sza ti kép zés

 8 hó ál ta lá nos szü lé sze ti kép zés

 törzs kép zé si tan fo lya mok

34 hó spe ci á lis kép zés, ben ne:

 11 hó szü lé sze ti kép zés

 9 hó nõ gyó gyá sza ti kép zés

 5 hó nõ gyó gyá sza ti on ko ló gia

 1 hó nõ gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia és asszisz tált rep ro duk ció

 3 hó szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti ult ra hang-di ag nosz ti ka

 2 hó szü lé sze ti anesz te zi o ló gia

 3 hó uro ló gia

kö te le zõ tan fo lya mok:

 – col pos co pia

 – ne o na to ló gia

 – nõ gyó gyá sza ti en dos co pia

 – szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti ult ra hang-di ag nosz ti ka

 – post me no pa u sá lis hor mon pót lás

 – pszi cho szo ma ti ka a szü lé szet-nõ gyó gyá szat ban 

 – gyer mek nõ gyó gyá szat 

 meg ha tá ro zott szá mú és tí pu sú mû tét el vég zé se

Transz fú zi o ló gia 48 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tá si prog ram

 6 hó törzs kép zé si gya kor lat bel gyó gyá sza ti vagy gyer mek gyó gyá sza ti he ma to ló gi ai
 osz tá lyon

 9 hó transz fú zi o ló gi ai alap kép zés

 3 hó kö te le zõ tan fo lya mok, ben ne: im mu no ló gia és he ma to ló gi ai tan fo lya mok

 törzs kép zé si tan fo lya mok
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Szak ma Szak kép zé si idõ Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis kö te le zõ ki egé szí tõ szak gya kor lat és tan fo lyam

22 hó spe ci á lis transz fú zi o ló gi ai kép zés, ben ne:

 3 hó kli ni kai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

Tü dõ gyó gyá szat 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó bel gyó gyá sza ti törzs kép zé si gya kor lat ál ta lá nos bel gyó gyá sza ti osz tá lyon

 6 hó bel gyó gyá szat, ben ne: 

  in ten zív lég zés te rá pi ás tí pu sú sür gõs sé gi gya kor lat 

  2 hét transz fú zi o ló gi ai tan fo lyam

 12 hó bel gyó gyá sza ti alap gya kor lat, ben ne:

  6 hó kar di o ló gi ai és pul mo no ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

  6 hó gaszt ro en te ro ló gi ai súly pon tú osz tá lyon

34 hó spe ci á lis tü dõ gyó gyá sza ti kép zés, ben ne:

 3 hét kö te le zõ szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

 1 hét kö te le zõ egyé ni kon zul tá ció

 6 hó kli ni kai im mu no ló gia és al ler go ló gia

 6 hó on ko-pul mo no ló gia 

 1 hó lég zés re ha bi li tá ció

 1 hó tü dõ gon do zói gya kor lat

Uro ló gia 60 hó nap 26 hó törzs kép zé si prog ram, ben ne:

 6 hó sür gõs sé gi be teg el lá tás, ben ne:

  2 hó in ten zív osz tá lyos mun ka 

  2 hó tra u ma to ló gia

  2 hó men tõ gya kor lat

 8 hó ál ta lá nos se bé szet gya kor lat

 1 hó ér se bé sze ti gya kor lat

 1 hó nõ gyó gyá szat

 3 hó uro ló gi ai am bu lan ci án

 3 hó gyer mek uro ló gia

 2 hó and ro ló gia

 törzs kép zé si tan fo lyam(ok)

34 hó uro ló gi ai osz tá lyos gya kor lat, ben ne: 

  ult ra hang alap is me re tek tan fo lyam

  1 hó uro ló gi ai ult ra hang gya kor lat

 meg adott szá mú és tí pu sú mû tét

 szak vizs ga fel ké szí tõ prog ram si ke res tel je sí té se               ”

3. számú melléklet a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let hez

Az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ szakorvosok által megszerezhetõ ráépített szakképesítések
megszerzésének képzési feltételei

Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez

szük sé ges elsõ szak ké pe sí tés

Ad dik to ló gia 24 hó nap 6 hó bel gyó gyá sza ti kép zés olyan osz tá lyon, ahol al -
ko hol be te ge ket is ke zel nek, ezen be lül ben ne:

pszi chi át ria

3 hó gaszt ro en te ro ló gia

12 hó gya kor lat al ko hol, vagy drog osz tá lyon, vagy
pszi chi át ria spe ci á lis rész le gén

6 hó gya kor lat drog am bu lan ci án vagy gon do zó ban

2 hét spe ci á lis ad dik to ló gi ai tan fo lyam
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez

szük sé ges elsõ szak ké pe sí tés

6 hó pszi chi át ri ai osz tá lyos gya kor lat bel gyó gyá szat, há zi or vos -
tan, cse cse mõ- és gyer -
mek gyó gyá szat, neuro -
lógia, tü dõ gyó gyá szat

12 hó al ko hol-drog osz tá lyos gya kor lat

6 hó gya kor lat al ko hol-drog am bu lan ci án vagy gon -
do zó ban

pszi cho te rá pi ás tan fo lyam

2 hét spe ci á lis ad dik to ló gi ai tan fo lyam

Al ler go ló gia és kli ni kai
im mu no ló gia

24 hó nap 4 hó bel gyó gyá sza ti im mu no ló gia bel gyó gyá szat, bõr gyó -
gyá szat, cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat,
fül-orr-gé ge gyó gyá szat,
in fek to ló gia, ne u ro ló gia,
re u ma to ló gia se bé szet,
sze mé szet, szü lé szet-nõ -
gyó gyá szat, transz fú zi o -
ló gia, tü dõ gyó gyá szat

2 hó im mu no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

3 hó bõr gyó gyá szat

3 hó gyer mek gyó gyá sza ti al ler go ló gia és immu -
nológia

3 hó tü dõ gyó gyá szat, al ler go ló gia

3 hó re u ma to ló gia

2 hó transz plan tá ci ós la bo ra tó ri u mi gya kor lat

6 hét im mu no ló gi ai tan fo lya mok

And ro ló gia 24 hó nap 1 év el mé le ti és gya kor la ti kép zés szak kép zõ hellyé
mi nõ sí tett kép zõ he lyen

uro ló gia

6 hó ki egé szí tõ kép zés, ben ne and ro ló gi ai tan fo lyam
el vég zé se

6 hó and ro ló gi ai se bé szet kü lön meg ha tá ro zott kép -
zõ he lyen

elõ írt se bé sze ti te vé keny ség iga zo lá sa

48 hó nap 2 év uro ló gi ai kép zés min den el sõ ként
meg sze rez he tõ kli ni kai
szak ké pe sí tés*

1 év el mé le ti és gya kor la ti kép zés szak kép zõ hellyé
mi nõ sí tett kép zõ he lyen

6 hó ki egé szí tõ kép zés and ro ló gi ai alap tan fo lyam el -
vég zé se

6 hó se bé szet kü lön meg ha tá ro zott kép zõ he lyen

elõ írt se bé sze ti te vé keny ség iga zo lá sa

Au dio ló gia 24 hó nap gya kor lat au dio ló gi ai ál lo má son fül-orr-gé ge gyó gyá szat

1 hét spe ci á lis au dio ló gi ai tan fo lyam

Cy to pa to ló gia 24 hó nap 2 hó ult ra hang gya kor lat pa to ló gia

2 hó ve zé relt bi op szia gya kor lat

4 hó kli ni kai am bu láns gya kor lat

8 hó nõ gyó gyá sza ti cy to lo gi ai gya kor lat

8 hó as pi rá ci ós cy to lo gi ai gya kor lat

Cse cse mõ- és gyer mek
fül-orr-gé ge gyó gyá szat

24 hó nap 4 hó gyer mek gyó gyá sza ti gya kor lat fül-orr-gé ge gyó gyá szat

20 hó gyer mek fül-orr-gé gé sze ti osz tá lyos gya kor lat

Cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá sza ti in ten zív te rá -
pia

24 hó nap 6 hó gyer mek in ten zív osz tá lyon cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat3 hó ne o na tá lis in ten zív cent rum ban

1 hó gyer mek kar di o ló gi ai in ten zív osz tá lyon

1 hó gyer me kin fek to ló gi ai in ten zív osz tá lyon

1 hó gyer mek égés-in ten zív osz tá lyon

1 hó gyer mek sür gõs sé gi osz tá lyon

1 hó gyer mek se bé sze ti osz tá lyon

6 hó gyer me ka nesz te zi o ló gia

1 hó to xi ko ló gi ai in ten zív osz tá lyon

1 hó ne u ro tra u ma to ló gi ai in ten zív osz tá lyon

1 hó lé le gez te té si pro fi lú in ten zív osz tá lyon

1 hó kar di o ló gi ai pro fi lú in ten zív osz tá lyon
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez

szük sé ges elsõ szak ké pe sí tés

Cse cse mõ- és gyer mek
kar di o ló gia

36 hó nap 18 hó gyer mek kar di o ló gia cent rum ban cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat18 hó gyer mek kar di o ló gia osz tá lyon

Egész ség biz to sí tás 24 hó nap 24 hó akk re di tált biz to sí tá si gya kor la tot vég zõ egész -
ség ügyi szol gál ta tó nál, ben ne: 2-2 hó bel gyó gyá sza ti, 
tra u ma to ló gi ai (or to pé di ai), pszi chi át ri ai, il let ve or -
vos szak ér tõi gya kor la tot foly ta tó osz tá lyon

bár mely elsõ szak ké pe sí -
tés

4×50 óra spe ci á lis tan fo lyam

En dok ri no ló gia 24 hó nap 17 hó bel gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia (ben ne: 4 hó
 diabetológia)

bel gyó gyá szat

3 hó gyer mek gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia

3 hó nõ gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia

1 hó en dok ri no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

az elõ írt tan fo lya mok tel je sí té se

6 hó bel gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat14 hó gyer mek gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia (ben ne:

4 hó di a be to ló gia)

3 hó nõ gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia

1 hó en dok ri no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

az elõ írt tan fo lya mok tel je sí té se

6 hó bel gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia szü lé szet-nõ gyó gyá szat

3 hó gyer mek gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia

14 hó nõ gyó gyá sza ti en dok ri no ló gia

(ben ne: 4 hó di a be to ló gia)

1 hó en dok ri no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

az elõ írt tan fo lya mok tel je sí té se

Ér se bé szet 24 hó nap tel jes idõ ben ér se bé sze ti osz tá lyos (kli ni kai) gya kor -
lat

se bé szet

elõ írt szá mú és tí pu sú mû té ti be avat ko zás tel je sí té se

Fi zi o te rá pia 24 hó nap fi zi o te rá pi ás tan fo lyam (a kép zés kez de tén) min den el sõ ként meg sze -
rez he tõ kli ni kai szak ké -
pe sí tés*

3 hó re u ma to ló gia

3 hó moz gás szer vi re ha bi li tá ció

1 hó bal ese ti utó ke ze lõ

1 hó tü dõ gyó gyá szat

2 hét ön ál ló fi zi o te rá pi ás osz tá lyon

2 hét kar di o ló gi ai-re ha bi li tá ci ós osz tá lyon

2 hét sport-fi zi o te rá pi ás osz tá lyon

15 hó fi zi o te rá pia gya kor lá sa az alap kli ni kai szak má -
nak meg fe le lõ fek võ be teg-osz tá lyon

az alap kli ni kai szak má nak meg fe le lõ fi zi o te rá pi ás
tan fo lyam

Fo ni át ria 24 hó nap tel jes idõ ben szak gya kor lat fo ni át ri ai ál lo má son fül-orr-gé ge gyó gyá szat

kö te le zõ tan fo lyam

Gyermekgasztroente -
rológia

24 hó nap 6 hó fel nõtt gaszt ro en te ro ló gia cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat18 hó gyer mek gyó gyá sza ti gaszt ro en te ro ló gia

gaszt ro en te ro ló gi ai tan fo lyam he pa to ló gi ai te ma ti ká -
val is

hasi ult ra hang tan fo lyam

elõ írt szá mú és tí pu sú be avat ko zá sok

Gyer mek ne u ro ló gia 24 hó nap 12 hó fel nõtt ne u ro ló gi ai gya kor lat cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat12 hó cse cse mõ- és gyer mek ne u ro ló gi ai osz tá lyos

gya kor lat
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez

szük sé ges elsõ szak ké pe sí tés

12 hó gyer mek gyó gyá sza ti szak gya kor la ta ne u ro ló gia

12 hó gyer mek ne u ro ló gi ai osz tá lyos gya kor lat

Gyer mek nõ gyó gyá szat 36 hó nap 24 hó nõ gyó gyá sza ti gya kor lat cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat12 hó gyer mek nõ gyó gyá sza ti gya kor lat

12 hó gyer mek gyó gyá sza ti gya kor lat szü lé szet-nõ gyó gyá szat

24 hó gyer mek nõ gyó gyá sza ti gya kor lat

Gyer mek ra di o ló gia 30 hó nap 6 hó ál ta lá nos ra di o ló gia cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat6 hó ál ta lá nos ult ra hang

6 hó ál ta lá nos CT, MR, in ter ven tio

6 hó tel jes ská lá jú gyer mek ra di o ló gi ai osz tá lyos gya -
kor lat

6 hó tel jes ská lá jú ra di o ló gi ai osz tá lyos gya kor lat

24 hó nap 12 hó ál ta lá nos gyer mek gyó gyá sza ti gya kor lat ra di o ló gia

6 hó nem tel jes ská lá jú

gyer mek ra di o ló gi ai gya kor lat

6 hó tel jes ská lá jú

gyer mek ra di o ló gi ai gya kor lat

Gyer mek sze mé szet 24 hó nap 20 hó gyer mek sze mé sze ti gya kor lat (egye te mi kli ni -
kán töl ten dõ)

sze mé szet

4 hó gyer mek sze mé sze ti já ró be teg-ren de lés

Gyer mek-tü dõ gyó gyá szat 24 hó nap 8 hó gyer mek tü dõ gyó gyá szat osz tá lyos gya kor lat cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat4 hó al ler go ló gi ai gya kor lat

6 hó fel nõtt tü dõ gyó gyá sza ti osz tá lyos gya kor lat

1 hó gyer mek tu ber ko ló zis osz tá lyos gya kor lat

3 hó bron cho ló gi ai gya kor lat

2 hó tü dõ gyó gyá sza ti já ró be teg-ren de lés

kli ni kai im mu no ló gi ai és al ler go ló gi ai tan fo lyam

szak vizs gá ra elõ ké szí tõ gyer mek-tü dõ gyó gyá szat
tan fo lyam

He ma to ló gia 24 hó nap 15 hó gya kor lat kli ni kai he ma to ló gi ai osz tá lyon bel gyó gyá szat, cse cse mõ- 
és gyer mek gyó gyá szat6 hó csont ve lõi õs sejt ke ze lést is vég zõ mun ka he lyen

6 he tes la bo ra tó ri u mi gya kor lat

6 he tes szak vizs ga elõ ké szí tõ tan fo lyam

Igaz ság ügyi pszi chi át ria
(igaz ság ügyi el me or vos -
tan)

36 hó nap 36 hó igaz ság ügyi pszi chi át ri ai te vé keny ség akk re di -
tált ok ta tó he lyen

pszi chi át ria, gyer mek- és
if jú ság pszi chi át ria

50 ön ál ló szak vé le mény el ké szí té se igaz ság ügyi pszi -
chi át ria tan fo lyam

In ten zív te rá pia 24 hó nap 6 hó anesz te zi o ló gi ai alap kép zés bel gyó gyá szat, kardio -
lógia18 hó in ten zív te rá pia kép zés re ki je lölt ve gyes pro fi -

lú in ten zív te rá pi ás osz tá lyon

Is ko la-egész ség tan
és  ifjúságvédelem

24 hó nap is ko la or vo si vagy gyer mek kör ze ti mun ka kör cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat, bel gyó gyá -
szat

1 hó or to pé dia

is ko la or vo si tan fo lyam

1 hét sport or vo si,

2 hét fog lal ko zás-egész ség ügyi, 

1 hó gyer mek-pszi chi át ri ai gya kor lat, 

40 órás egész ség-fej lesz té si tan fo lyam

a bel gyó gyász szak or vo sok ese té ben: 6 hó cse cse mõ- 
és gyer mek gyó gyá sza ti in té zet ben töl tött szak gya -
kor lat

Kéz se bé szet 24 hó nap 24 hó gya kor lat kéz se bé sze ti osz tá lyon (rész le gen) or to pé dia, se bé szet, tra u -
ma to ló giaelõ írt szá mú és tí pu sú mû té ti be avat ko zás
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez

szük sé ges elsõ szak ké pe sí tés

Kli ni kai far ma ko ló gia 24 hó nap 3 hó gya kor lat kli ni kai fá zis I. és fá zis II. gyógy szer -
vizs gá la tok vég zé sé re akk re di tált kli ni kai far ma ko ló -
gi ai vizs gá ló he lyen

min den el sõ ként meg sze -
rez he tõ kli ni kai szak ké -
pe sí tés*

9 hó gya kor lat az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet
ál tal en ge dé lye zett kli ni kai fá zis II. és fá zis III.
gyógy szer vizs gá la tok vég zé sé re akk re di tált kli ni kai
far ma ko ló gi ai vagy kli ni kán, kór ház ban mû kö dõ
vizs gá ló he lyen

3 hó pre kli ni kai gyógy szer vizs gá la ti gya kor lat akk re -
di tált vizs gá ló he lyen

9 hó to váb bi gya kor lat a fen ti gya kor ló he lye ken

GCP tan fo lyam

2 hét el mé le ti kép zés

Kli ni kai ge ne ti ka 24 hó nap 6 hó gyer mek gyó gyá szat min den szak or vo si szak -
ké pe sí tés6 hó szü lé szet-nõ gyó gyá szat (be le ért ve: int ra u te rin

di ag nosz ti ka)

3 hó mo le ku lá ris ge ne ti kai la bo ra tó ri um

3 hó ci to ge ne ti kai la bo ra tó ri um

6 hét bel gyó gyá sza ti ge ne ti ka/ta nács adá si gya kor lat

6 hét bõr gyó gyá sza ti ge ne ti ka/ta nács adá si gya kor lat

6 hét sze mé sze ti ge ne ti ka/ta nács adá si gya kor lat

6 hét ne u ro ló gi ai ge ne ti ka/ta nács adá si gya kor lat

Kli ni kai ne u ro fi zi o ló gia 24 hó nap 24 hó kli ni kai ne u ro fi zi o ló gi ai la bo ra tó ri um ban el töl -
tött gya kor lat, ben ne:

ne u ro ló gia, pszi chi át ria,
ideg se bé szet, cse cse mõ-
és gyer mek gyó gyá szat,
gyer mek- és if jú sá gi pszi -
chi át ria

4 hét elekt ro en ke fa log rá fia

2 hét vi deo-EEG

4 hét ki vál tott vá la szok

4 hét elekt ro mi og rá fia és elekt ro ne u ro nog rá fia

2 hét mág ne ses in ger lés

4 hét po li szom nog rá fia

Elõ írt szá mú és tí pu sú vizs gá la tok

Kli ni kai on ko ló gia 26 hó nap 19 hó on ko ló gi ai, bel gyó gyá sza ti, uro ló gi ai és se bé -
sze ti osz tá lyos gya kor lat, eb bõl:

bel gyó gyá szat, bõr gyó -
gyá szat, cse cse mõ-
és gyer mek gyó gyá szat,
fül-orr-gé ge gyó gyá szat,
gyer mek se bé szet, ideg -
sebészet, nuk le á ris
 medicina, or to pé dia, 
or to pé dia-tra u ma to ló gia,
ra di o ló gia, se bé szet,
sugár terápia, szü lé -
szet-nõ gyó gyá szat, tü dõ -
gyó gyá szat, uro ló gia

8 hó tel jes kö rû kép zés re ki je lölt kép zõ he lyen

3 hó ke mo te rá pia

2 hét uro-on ko ló gia

2 hét nõ gyó gyá sza ti on ko ló gia

2 hét su gár te rá pia

2 hó on ko ló gi ai se bé szet

2 hét he ma to ló gia

2 hét fej-nyak se bé szet

1-1 hét bõr gyó gyá szat, pa to ló gia

rönt gen-di ag nosz ti ka, fáj da lom csil la pí tás

2 hét kö te le zõ el mé le ti tan fo lya mok

La bo ra tó ri u mi he ma to ló -
gia és im mu no ló gia

24 hó nap 9 hó he ma to ló gi ai és he mosz ta ze o ló gi ai laborató -
riumi gya kor lat

or vo si la bo ra tó ri u mi
 diagnosztika

9 hó im mu no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

1 hó he ma to ló gi ai és he mosz ta ze o ló gi ai am bu láns
gya kor lat

1 hó im mu no ló gi ai am bu láns gya kor lat

3 hó transz fú zi o ló gi ai gya kor lat

1 hó tan fo lya mok, el mé le ti kép zés
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez

szük sé ges elsõ szak ké pe sí tés

10,5 hó he ma to ló gi ai és he mosz ta ze o ló gi ai la bo ra tó -
ri u mi gya kor lat

transz fú u zi o ló gia

10,5 hó im mu no ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya kor lat

1 hó he ma to ló gi ai és he mosz ta ze o ló gi ai am bu láns
gya kor lat

1 hó im mu no ló gi ai am bu láns gya kor lat

1 hó tan fo lyam, el mé le ti kép zés

Mell kas se bé szet 24 hó nap 24 hó mell kas se bé sze ti osz tá lyon (rész le gen) se bé szet

elõ írt szá mú és tí pu sú mû tét el vég zé se

Mo le ku lá ris ge ne ti kai
 diagnosztika

24 hó nap 3 hó kli ni kai ge ne ti kai ta nács adás or vo si la bo ra tó ri u mi di -
ag nosz ti ka, or vo si mik ro -
bi o ló gia, pa to ló gia, igaz -
ság ügyi or vos tan

3 hó cy to ge ne ti ka

3 hó örök lött ge ne ti kai meg be te ge dé sek di ag nosz ti -
ká ja

3 hó mo le ku lá ris ge ne ti kai poly mor fiz mu sok, ri zi kó
té nye zõk di ag nosz ti ká ja

3 hó mik ro bi o ló gi ai mo le ku lá ris bi o ló gi ai di ag nosz ti -
ka

6 hó mo le ku lá ris ge ne ti kai tár gyú tu do má nyos pro -
ject

Mun ka hi gi é né 24 hó nap 12 hó mun ka hi gi é nés törzs kép zés fog lal ko zás-or vos tan,
meg elõ zõ or vos tan és
nép egész ség tan

12 hó mun ka hi gi é nés gya kor lat

Nef ro ló gia 24 hó nap nef ro ló gi ai osz tá lyon (rész le gen) anesz te zi o ló gia és in ten -
zív te rá pia, bel gyó gyá -
szat, cse cse mõ- és gyer -
mek gyó gyá szat

Ne o na to ló gia 24 hó nap 18 hó új szü lött és pa to ló gi ás új szü lött gya kor lat cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyá szat6 hó in ten zív új szü lött el lá tá si gya kor lat

Ne u ro pa to ló gia 36 hó nap 12 hó pa to ló gi ai gya kor lat ne u ro ló gia, ideg se bé szet

24 hó ne u ro pa to ló gi ai gya kor lat

12 hó ne u ro ló gi ai gya kor lat pa to ló gia

24 hó ne u ro pa to ló gi ai gya kor lat

Ne u ro ra di o ló gia 24 hó nap 24 hó ne u ro ra di o ló gi ai gya kor lat, ben ne: ra di o ló gia

8 hét in ter ven ci ós ne u ro ra di o ló gia

8 hét gyer mek ne u ro ra di o ló gia

1 hó ne u ro-nuk le á ris me di ci na

1 hó ne u ro so no ló gia

az elõ írt szá mú és tí pu sú vizs gá lat

Or vo si re ha bi li tá ció,
( rehabilitációs szak te rü let 
meg je lö lé sé vel: cse cse -
mõ- és gyer mek gyó gyá -
szat, kar di o ló gia,
 mozgásszervi és tüdõ -
gyógyászat te rü le ten)

24 hó nap a meg elõ zõ en meg szer zett, szak ké pe sí tés és a meg -
szer zen dõ re ha bi li tá ci ós szak ké pe sí tés alap ján re ha -
bi li tá ci ós osz tá lyos gya kor lat

min den el sõ ként meg sze -
rez he tõ kli ni kai és moz -
gás szer vi szak ké pe sí tés*
(ki vé ve: pszi chi át ria)re ha bi li tá ci ós alap is me re tek tan fo lyam

fi zi o te rá pia I. és II. tan fo lyam

alap szak ma füg gõ spe ci á lis tan fo lyam

Or vo si re ha bi li tá ció
(pszi chi át ria szak te rü le -
ten)

24 hó nap pszi chi át ri ai re ha bi li tá ci ós osz tá lyos gya kor lat pszi chi át ria

re ha bi li tá ci ós alap is me re tek tan fo lyam

alap szak ma füg gõ spe ci á lis tan fo lyam

Plasz ti kai (égé si) se bé szet 36 hó nap 18 hó plasz ti kai törzs kép zés, eb bõl 12 hó egya zon
kép zõ he lyen fo lya ma to san

se bé szet, or to pé dia-tra u -
ma to ló gia, tra u ma to ló gia

6 hó égés se bé sze ti osz tá lyon

3 hó kéz se bé szet és mik ro se bé szet
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Szak ma Szak kép zé si idõ
Szak kép zé si idõn be lül vég zen dõ mi ni má lis

kö te le zõ gya kor lat és tan fo lyam
Rá épí tett szak ké pe sí tés hez

szük sé ges elsõ szak ké pe sí tés

3 hó fej-nyak-száj se bé szet

6 hó sza ba don vá lasz tott (esz té ti kai se bé szet, uro ló -
gia, nõ gyó gyá szat, sze mé szet, bõr gyó gyá szat)

48 hó nap 1 év ál ta lá nos se bé sze ti gya kor lat más, el sõ ként meg sze rez -
he tõ se bé sze ti jel le gû
szak ké pe sí tés (fül-orr-
 gégegyógyászat, arc-áll -
csont-száj se bé szet,
 szemészet, szülészet-
 nõgyógyászat, or to pé dia,
uro ló gia, gyer mek se bé -
szet stb.)

3 év szak mai gya kor lat ben ne:

18 hó plasz ti kai törzs kép zés eb bõl

12 hó egya zon kép zõ he lyen fo lya ma to san

6 hó égés se bé sze ti osz tá lyon

3 hó kéz se bé szet és mik ro se bé szet

3 hó fej-nyak-száj se bé szet

6 hó sza ba don vá lasz tott

(esz té ti kai se bé szet, uro ló gia, nõ gyó gyá szat, sze mé -
szet, bõr gyó gyá szat)

Pszi cho te rá pia 24 hó nap kli ni kai pszi cho te rá pi ás kép zõ he lyen (kli ni kai fá zis) pszi chi át ria, gyer mek- és
if jú ság pszi chi át riamód szer spe ci fi kus kép zõ he lye ken (mód szer spe ci fi -

kus fá zis az elsõ fá zis sal pár hu za mo san)

36 hó nap kli ni kai pszci ho te rá pi ás kép zõ he lyen min den el sõ ként meg sze -
rez he tõ kli ni kai szak ké -
pe sí tés*

(pro pe de u ti kai és kli ni kai fá zis)

mód szer spe ci fi kus kép zõ he lye ken

(mód szer spe ci fi kus fá zis az elsõ két

fá zis sal pár hu za mo san)

Sport or vos tan 24 hó nap 2 hó bel gyó gyá sza ti osz tá lyon min den el sõ ként meg sze -
rez he tõ kli ni kai szak ké -
pe sí tés*

1 hó kar di o ló gi ai, il let ve kar di o ló gi ai in ten zív osz tá -
lyon

2 hó or to pé di ai, tra u ma to ló gi ai vagy sport se bé sze ti
osz tá lyon és szak ren de lé sen

2 hó ter he lés di ag nosz ti ka

1,5 hó re ha bi li tá ci ós és fi zi o te rá pi ás osz tá lyon és
szak ren de lé sen

12 hó sport or vo si gya kor lat (szak ren de lé sen, vá lo ga -
tott ke ret vagy egye sü let mel lett, mi ni mum havi
20 óra)

kö te le zõ tan fo lyam:

2 hét sport or vo si is me re tek

1 hét oxy o ló gia

kö te le zõ kon zul tá ci ók az Or szá gos Sport egész ség -
ügyi In té zet ben

Su gár egész ség tan 24 hó nap 12 hó su gár egész ség ta ni törzs kép zés meg elõ zõ or vos tan és
nép egész ség tan, fog lal ko -
zás-or vos tan, ra di o ló gia

12 hó su gár egész ség ta ni gya kor lat

Tró pu si be teg sé gek 24 hó nap 1 év in fek to ló gi ai osz tá lyon in fek to ló gia, bel gyó gyá -
szat3 hó ha zai tró pu si osz tá lyos gya kor lat

4 hó ha zai tró pu si am bu lan ci án vég zett gya kor lat

3 hó mik ro bi o ló gi ai-pa ra zi to ló gi ai la bo ra tó ri u mi gya -
kor lat

6–8 he tes tró pu si me di ci ná val fog lal ko zó tan fo lyam
el vég zé se
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* Kli ni kai szak ké pe sí té sek:

 1. Anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia
 2. Arc-áll csont-száj se bé szet
 3. Bel gyó gyá szat
 4. Bõr gyó gyá szat
 5. Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat
 6. Fül-orr-gé ge gyó gyá szat
 7. Gaszt ro en te ro ló gia
 8. Gyer mek- és if jú sá gi pszi chi át ria
 9. Gyer mek se bé szet
10. Hon véd or vos tan, ka taszt ró fa-or vos tan
11. Ideg se bé szet
12. Igaz ság ügyi or vos tan
13. In fek to ló gia
14. Kar di o ló gia
15. Ne u ro ló gia
16. Nuk le á ris me di ci na
17. Or to pé dia és tra u ma to ló gia
18. Oxy o ló gia és sür gõs sé gi or vos tan
19. Pa to ló gia
20. Pszi chi át ria
21. Ra di o ló gia
22. Re pü lõ or vos tan
23. Re u ma to ló gia
24. Se bé szet
25. Su gár te rá pia
26. Sze mé szet
27. Szív se bé szet
28. Szü lé szet-nõ gyó gyá szat
29. Transz fú zi o ló gia
30. Tü dõ gyó gyá szat
31. Uro ló gia”

Az egészségügyi miniszter
43/2007. (IX. 19.) EüM

rendelete

a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett
energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt
élelmiszerekrõl szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM

rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  § (11) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va – a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A test tö meg csök ken tés cél já ra szol gá ló, csök ken tett
ener gia tar tal mú ét rend ben fel hasz ná lás ra szánt élelmi -
szerekrõl  szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM ren de let
(a továb biak ban: R.) 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A csök ken tett ener gia tar tal mú élel mi szer je lö lé se,
rek lá mo zá sa és meg je le ní té se sem mi lyen mó don nem utal -
hat a hasz ná la ta ré vén el ér he tõ test tö meg csök ke nés mér -
tékére.”

2.  §

Az R. 5.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) Ez a ren de let a test tö meg csök ken tés re szol gá ló,
csök ken tett ener gia tar tal mú ét rend ben tör té nõ fel hasz ná -
lás ra szánt élel mi sze rek rõl  szóló, 1996. feb ru ár 26-i
96/8/EK bi zott sá gi irány elv nek, va la mint az azt mó do sí tó
2007/29/EK irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.”

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a 96/8/EK irány elv nek a testtömeg -
csökke ntésre szol gá ló, csök ken tett ener gia tar tal mú ét -
rend ben tör té nõ fel hasz ná lás ra szánt élel mi sze rek cím ké -
zé sé re, rek lá mo zá sá ra és meg je le ní té sé re vo nat ko zó mó -
do sí tá sá ról  szóló, 2007. má jus 30-i 2007/29/EK bi zott sá gi
irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

97/2007. (IX. 19.) FVM
rendelete

a szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi
tavaszi fagykárok  miatt száz százalékos terméskiesést

elszenvedett termelõk egyszeri csekély összegû
támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott
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fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ter me lõ: a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz -

da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ
al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló, 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi ren -
de let sze rin ti kis- és kö zép vál lal ko zó;

b) ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tás: az EK-Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga -
tá sok ra való al kal ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti
ága zat ban  szóló, 2004. ok tó ber 6-i 1860/2004/EK bizott -
sági ren de let (a továb biak ban: ag rár „de mi ni mis” ren de -
let) 3. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás;

c) ta va szi fagy kár: a nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend -
szer rõl  szóló 2006. évi LXXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: kár eny hí té si tör vény) vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról
 szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM ren de let (a továb biak ban:
kár eny hí té si ren de let) 1.  §-ának b) pont ja sze rin ti kár;

d) száz szá za lé kos ter més ki esés: egy adott hely raj zi
szám mal ren del ke zõ te rü le ten vagy an nak egy ré szén a ko -
ráb bi, leg utol só kár men tes év ben meg ál la pí tott és do ku -
men tált ter més mennyi ség nek leg alább 95%-át el érõ vagy
azt meg ha la dó ter més mennyi ség-csök ke nés.

2.  §

(1) E ren de let fel té te lei sze rint ki zá ró lag a szõ lõ- és gyü -
möl csös ül tet vé nyek ben a 2007. évi ta va szi fagy ká rok
 miatt száz szá za lé kos ter més vesz te sé get el szen ve dett ter -
me lõk egy sze ri meg se gí té sé re ag rár „de mi ni mis” tá mo ga -
tás ve he tõ igény be.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az a ter me lõ jo go sult,
aki

a) ele get tett a Tv.-ben elõ írt re giszt rá ci ós kö te le zett sé -
gé nek vagy azt iga zol tan ké rel mez te;

b) ren del ke zik a kár eny hí té si ren de let alap ján meg kö -
tött, 2007. évre ér vé nyes kár eny hí té si ha tó sá gi szer zõ dés -
sel;

c) nyi lat ko zik, hogy a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa -
kor nem áll csõd-, fel szá mo lá si- vagy vég el szá mo lá si,
 magánszemély ese tén vég re haj tá si el já rás alatt;

d) nyi lat ko zik, hogy a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa -
kor nincs le járt köz tar to zá sa;

e) nyi lat ko zik, hogy a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa -
kor nincs költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé -
te le  miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zá sa;

f) nyi lat ko zik, hogy szõ lõ- és gyü mölcs ter mé kek elõ ál -
lí tá sát pi a ci úton tör té nõ ér té ke sí tés cél já ból vég zi;

g) a száz szá za lé kos ter més ki esést oko zó ta va szi fagy -
kárt a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal nál (a továb -
biak ban: MgSzH) be je len tet te;

h) a hasz ná la tá ban lévõ ter mõ te rü let bõl leg alább 0,1 ha 
nagy sá gú olyan ter mõ te rü let tel ren del ke zik, ame lyen az
1.  § d) pont ja sze rin ti száz szá za lé kos ter més ki esés meg -
állapítható.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás mér té ke szõ lõ- és 
gyü möl csös ül tet vény te rü let re hek tá ron ként leg fel jebb
negy ven ezer fo rint le het.

(4) Azon ese tek ben, ami kor az 1.  § d) pont ja sze rin ti
száz szá za lé kos ter més ki esés meg ál la pí tá sá hoz a leg utol só 
kár men tes év rõl nem áll ren del ke zés re adat, a szük sé ges
in for má ci ók be szer zé se cél já ból a ter me lõ nek az
MgSzH-hoz kell for dul nia, amely a Köz pon ti Sta tisz ti kai
Hi va tal adott ter mék re és az adott évre vo nat ko zó me gyei
át lag ter més ada tok alap ján ké pe zi a bá zis ada tot. Ez a bá zi -
sa dat szol gál az adott ter me lõ ese té ben a ter més mennyi -
ség-csök ke nés ará nya ki szá mí tá sá nak alap já ul.

3.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. szá mú mel lék let sze rin ti
for ma nyom tat vá nyon 2007. szep tem ber 25-éig le het sze -
mé lye sen vagy pos tai úton be nyúj ta ni a ter me lõ lak he -
lye/szék he lye sze rint ille té kes MgSzH te rü le ti szer vé hez.
A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ ha tá lyú. A ké re lem ben
fel kell tün tet ni az igény lõ kár eny hí té si szer zõ dé sé nek szá -
mát. A ké re lem hez csa tol ni kell az igény lõ ré szé re a Tv.
30.  § (1) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott re giszt rá ci ós
szám ról  szóló ok irat má so la tát.

(2) Egy ké rel me zõ csak egy tá mo ga tá si ké rel met nyújt -
hat be.

(3) Az MgSzH a tá mo ga tá si ké rel mek jog sze rû sé gét
meg vizs gál ja és zá ra dék kal lát ja el, amely nek so rán el len -
õr zi az igény lõ sze mé lyé nek a 2.  § (2) be kez dés sze rin ti
 jogosultságát, a ta va szi fagy kár be je len té sé nek meg tör tén -
tét, a fagy kár mér té két, az igé nyelt tá mo ga tá si összeg
 jogosságát.

(4) Az MgSzH a zá ra dék kal el lá tott tá mo ga tá si ké rel -
me ket leg ké sõbb 2007. ok tó ber 4-éig to váb bít ja a Me zõ -
gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban:
MVH) ré szé re. Ez zel egy ide jû leg az MgSzH az e ren de let
2. szá mú mel lék le te sze rin ti kár be je len té si adat ál lo mány-
össze sí tõt elekt ro ni kus for má ban és pa pír ala pon is meg -
kül di az MVH ré szé re. Az MVH a zá ra dék ban fog lalt ada -
tok alap ján ha tá ro zat ban dönt az igény be ve he tõ tá mo ga -
tás ról, és a jó vá ha gyott össze gek rõl tá jé koz tat ja a Föld mû -
ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri u mot (a továb -
biak ban: mi nisz té ri um).

(5) Az MVH el uta sít ja azon tá mo ga tá si ké rel me ket,
ame lye ket az MgSzH nem zá ra dé kolt.
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(6) A mi nisz té ri um a meg fe le lõ tá mo ga tá si össze ge ket
a Fo lyó ki adás és jö ve de lem tá mo ga tás elõ irány zat ter hé re
biz to sít ja a 1003200-00287560-00000017 szá mú MVH
Ag rár tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá si szám lán. Az MVH 2007.
ok tó ber 15-éig, de leg ké sõbb a for rás ren del ke zés re ál lá sá -
tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül dönt a tá mo ga tás ki fi -
ze té sé rõl.

4.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás igény be vé te -
lé nek fel té te le, hogy a tá mo ga tás igény lé se kor a jo go sult
nyi lat koz zon a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
egy mást kö ve tõ há rom éves idõ szak ban az ál ta la már
igény be vett, va la mennyi ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tás
össze gé rõl.

(2) Min den egyes ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tás oda íté -
lé se kor a dön tést meg elõ zõ há rom éves idõ szak ban jó vá ha -
gyott ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tás tel jes össze gét figye -
lembe kell ven ni.

(3) A me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék fej -
lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tör -
té nõ be je len té si rend jé rõl  szóló 46/2005. (III. 11.) Korm.
ren de let 5.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si ke re -
tek túl lé pé se ese tén az MVH a tá mo ga tás össze gét az érin -
tett ter me lõ nél a túl lé pés mér té ké vel me ge gye zõ en csök -
ken ti.

(4) A kár eny hí té si tör vény alap ján kár eny hí té si jut ta tás -
ban is ré sze sü lõ ter me lõ ré szé re nyúj tott, e ren de let sze rin -

ti ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tás és a kár eny hí té si jut ta tás
együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a kár eny hí té si ren -
de let 3.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti össze get. A meg ál la -
pí tott túl fi ze tés össze gét az MVH ál tal ho zott fi ze té si kö te -
le zett sé get meg ál la pí tó ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ
 tizenöt na pon be lül kö te les a ter me lõ vissza fi zet ni az
MVH ál tal ve ze tett 1003200-00287560-00000017 szá mú
MVH Ag rár tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá si szám lá ra.

5.  §

Az MVH a tá mo ga tá si ké rel mek el bí rá lá sa kor az ag rár
„de mi ni mis” ren de let sze rin ti fel sõ ha tár be tar tá sa szem -
pont já ból a ké re lem be nyúj tá sa hó nap já nak elsõ nap ján
 érvényes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett euró
át vál tá si ár fo lya mot al kal maz za.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek
a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti ága zat ban címû,
2004. ok tó ber 6-i 1860/2004/EK bi zott sá gi ren de let
(HL L 325., 2004. 10. 28., 4. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo -
ga tá si prog ra mot tar tal maz.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 97/2007. (IX. 19.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok  miatt száz százalékos terméskiesést

elszenvedett termelõk egyszeri csekély összegû támogatásához

A tá mo ga tá si ké rel met a ter me lõ lak he lye/szék he lye sze rint ille té kes me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal -
hoz kell sze mé lye sen vagy pos tai úton be nyúj ta ni.

1. A ké rel me zõ ada tai:
Ter me lõ neve: ................................................................................... Tel.: ..................................................
Lak hely/szék hely címe:  ................................ (hely ség) .............................. út/utca/tér ..... hsz.
Le ve le zé si címe:  ........................................... (hely ség) .............................. út/utca/tér ..... hsz.
MVH re giszt rá ci ós szá ma: 
Adó szá ma:   
Adó azo no sí tó szá ma: 
Õs ter me lõi iga zol vány szá ma: 
A kár eny hí té si ha tó sá gi szer zõ dés szá ma: 

2. A kár ese mény rö vid le írá sa:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................



3. A ter mõ te rü let ada tai:

Te le pü lés meg ne ve zé se
A

Hely raj zi szám
B

A ká ro so dott te rü let
nagy sá ga

(ha)
C

A ká ro so dott nö vé nyek
meg ne ve zé se

D

Ter més ki esés mér té ke
(%)
E

Össze sen: – –

A táb lá zat ban csak az 1.  § d) pont sze rint de fi ni ált, il let ve adott eset ben a 2.  § (4) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott száz
szá za lé kos mér ték ben meg sem mi sült ter més ter mõ te rü le té nek ada ta it le het sze re pel tet ni.

A „D” osz lop ban ká ro so dott nö vény ként ipar i alma, ét ke zé si alma, kör te, cse resz nye, meggy, szil va, ring ló, sár ga ba -
rack, õszi ba rack, nek ta rin, kösz mé te, ri bisz ke, mál na, sza mó ca, cse me ge szõ lõ, bor szõ lõ és dió ad ha tó meg.

4. Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge: T=........................ Ft
[T (Ft) = 40 000 (Ft/ha) × „C”-osz lop „Össze sen”-so ra (hek tár ban szá mol va, egy ti ze des pon tos sá gig ke re kít ve)]

5. Nyi lat ko zat:
 

5.1. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor csõd-, fel szá mo lá si- vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi
sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó vagy
 õstermelõ va gyok (a vo nat ko zó rész alá hú zan dó).
 

5.2. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor le járt köz tar to zá som nincs.
 

5.3. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.
 

5.4. Nyi lat ko zom, hogy az ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is -
mer tem.
 

5.5. Nyi lat ko zom, hogy a szõ lõ- és gyü mölcs ter me lést pi a ci úton tör té nõ ér té ke sí tés cél já ból vég zem, az el múlt év ben 
azok ér té ke sí té sé bõl ............ Ft ár be vé telt ér tem el, mely rõl szám lá val/fel vá sár lá si jeggyel ren del ke zem.
 

5.6. Az 1860/2004/EK Bi zott sá gi ren de let alap ján a fo lyó pénz ügyi év ben és az elõ zõ há rom éves idõ szak ban ag rár
„de mi ni mis” tá mo ga tást
nem vet tem igény be.*
az aláb bi jog cí me ken, az aláb bi össze gek ben vet tem igény be*

 Jog cím: ........................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge .............................................................euró
 Jog cím: ........................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge .............................................................euró
 Jog cím: ........................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge .............................................................euró
 Jog cím: ........................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge .............................................................euró
 Jog cím: ........................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge .............................................................euró
 Jog cím: ........................................................... Ka pott tá mo ga tás össze ge .............................................................euró

* A nem kí vánt rész át hú zan dó.

5.7. Tu do má sul ve szem, hogy bár mely egy mást kö ve tõ há rom éves idõ szak ban a ré szem re oda ítélt cse kély össze gû
ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tás össze ge nem ha lad hat ja meg a 3000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

Kelt: ................................. 2007. ............................... hó ................. nap

.......................................................
ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa

MgSzH zá ra dé ka:
A ké rel me zõ a mû ve lé sé ben lévõ ter mõ te rü le ten a 2007. évi ta va szi fa gyok ál tal oko zott száz szá za lé kos kár té telt az

MgSzH-nak be je len tet te, a be je len tést az MgSzH nyil ván tar tás ba vet te és adat ál lo má nyá ban rög zí tet te.

2007/122. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9219



A jog sza bály ál tal elõ írt el len õr zé se ket el vé gez tem, a mel lék le ten be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem 4. pont já ban fel tün te tett tá mo ga tás össze gé re vo nat ko zó an vég -
zett szá mí tá so kat el len õriz tem, amely nek alap ján igény jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sát

a) ja va so lom,
b) mó do sí tás sal, .......................................................................................................  miatt
...................... Ft összeg ben ja va so lom,
c) nem ja va so lom.

Kelt: ................................. 2007. ............................... hó ................. nap

........................................................................
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

2. számú melléklet a 97/2007. (IX. 19.) FVM rendelethez

Kárbejelentési adatállomány-összesítõ
(2007. évi tavaszi száz százalékos fagykár)

Sor szám

Ügy fél ada tai A száz szá za lék ban ká ro so dott te rü le tek ada tai A ké re lem ada tai

re giszt rá ci ós
szám

adó azo no sí tó
jel

adó szám név
lak cím/szék -

hely

kár eny hí té si
ha tó sá gi

szer zõ dés
szá ma

hely ség hrsz.
te rü let nagy ság

(ha)
igé nyelt összeg ja va solt összeg

be nyúj tás
idõ pont ja

(év/hó/nap)

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

n

Kelt: .................. 2007. ................. hó ....... nap

.....................................................................
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

98/2007. (IX. 19.) FVM
rendelete

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása
igénybevételének részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: el já rá si tör vény) 81.  § (4) be kez -
dé sé ben, va la mint az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi
CXIV. tör vény (a továb biak ban: Átv.) 49.  § (1) be kez dé se
a) pont já nak 14. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) te nyész tõ szer ve zet: az Átv. alap ján el is mert vagy

ide ig le nes el is me rés sel ren del ke zõ te nyész tõ egye sü let
vagy szö vet ség;

b) tel je sít mény vizs gá la tot és te nyész ér ték meg ál la pí tá -
sát vég zõ szer ve zet: a te nyész tõ szer ve zet, a Mezõgazda -
sági Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja (a to váb bi ak ban:
 tenyésztési ha tó ság) vagy az Ál lat te nyész té si Tel je sít -
mény vizs gá ló Kft. (a to váb bi ak ban: a tej ter me lés el len õr -
zést vég zõ szer ve zet);

c) ked vez mé nye zett: aki nek meg bí zá sa alap ján a ké rel -
me zõ a tá mo ga tott szol gál ta tást vég zi vagy vé gez te ti.

A támogatás célja, célterületek

2.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a te nyész ál lat ál lo mány ge ne ti kai
mi nõ sé gé nek fenn tar tá sa és ja ví tá sa, a tenyésztésszerve -
zési fel ada tok el lá tá sá nak elõ se gí té se egyes tá mo ga tott
cél te rü le tek hez kap cso ló dó tá mo ga tott szol gál ta tá so kon
ke resz tül.

(2) Tá mo ga tás az aláb bi cél te rü le tek re ve he tõ igény be:
a) törzs köny ve zés,
b) tel je sít mény vizs gá lat vég zé se,
c) te nyész ér ték meg ál la pí tá sa.

(3) Az egyes cél te rü le te ken be lül tá mo gat ha tó szol gál -
ta tá sok meg ne ve zé sét a mel lék let tar tal maz za.

A támogatás mértéke

3.  §

(1) A 2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tevékeny -
ségekre leg fel jebb a mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té kû
tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) A 2.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti szol gál ta -
tás tá mo ga tá sá nak mér té ke nem ha lad hat ja meg a törzs -
könyv lét re ho zá sá val és ve ze té sé vel kap cso la tos igazga -
tási költ sé gek száz szá za lé kát.

(3) A 2.  § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont jai sze rin ti szol -
gál ta tás tá mo ga tá sá nak mér té ke – a (4) be kez dés ben fog -
lal tak ki vé te lé vel – nem ha lad hat ja meg a vizs gá la tok költ -
sé ge i nek het ven szá za lé kát.

(4) A faj ta el is me rés ke re té ben vég zett tel je sít mény vizs -
gá lat ra vo nat ko zó tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg
a te nyész té si ha tó ság gal kö tött meg ál la po dás ban rög zí tett
vizs gá la ti költ sé gek öt ven szá za lé kát.

Támogatás kedvezményezettje

4.  §

A ked vez mé nye zett az a ter mé sze tes sze mély, jogi
 személy, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó
szer ve zet, aki, il let ve amely az EK-szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la -
mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló, 2001. ja -
nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let I. szá mú mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás, és

a) az el já rá si tör vény sze rin ti re giszt rá ci ós kö te le zett -
sé gé nek ele get tett,

b) te nyész tõ szer ve zet tag ja vagy az adott te nyész tõ
szer ve zet te nyész té si prog ram já nak vég re haj tá sá hoz ada -
tot szol gál tat,

c) meg bí zá sa alap ján a ké rel me zõ az Átv.-ben elõ ír tak
sze rin ti törzs köny ve zést, tel je sít mény vizs gá la tot, va la -
mint te nyész ér ték becs lést vé gez vagy vé gez tet,

d) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já -
rás alatt, il let ve ma gán sze mély vég re haj tá si el já rás alatt, és

e) nincs le járt köz tar to zá sa.

A támogatási kérelem benyújtása

5.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra te vé keny sé gen -
ként, a mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a 10.  §-ban
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fog lal tak ki vé te lé vel – azon te nyész tõ szer ve zet (a továb -
biakban: ké rel me zõ) jo go sult, aki, il let ve amely

a) az el já rá si tör vény sze rin ti re giszt rá ci ós kö te le zett -
sé gé nek ele get tett,

b) az Átv.-ben elõ ír tak sze rint, meg bí zás alap ján törzs -
köny ve zést, tel je sít mény vizs gá la tot, va la mint te nyész ér -
ték becs lést vé gez, il let ve vé gez tet,

c) nincs le járt tar to zá sa a tel je sít mény vizs gá la tot vég zõ 
szer ve zet tel vagy a te nyész té si ha tó ság gal szem ben,

d) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
 eljárás alatt, és

e) nincs le járt köz tar to zá sa.

(2) A tá mo ga tá si ké rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal Köz pon ti Hi va ta lá hoz (a továb biak ban:
MVH) le het be nyúj ta ni az erre a cél ra rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon, amit az MVH e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül köz le mény ben tesz köz zé.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell a kérel -
mezõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ked vez mé nye zet tek a
4.  §-ban fog lal tak nak meg fe lel nek.

(4) A tá mo ga tás a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl 2007. de -
cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ban nyúj tott szol gál ta tás után
2008. már ci us 10-ig ké rel mez he tõ.

Elbírálás, kifizetés

6.  §

(1) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel me ket a be nyúj tá si sor -
rend nek meg fele lõen bí rál ja el.

(2) Amennyi ben az igé nyelt tá mo ga tás mér té ke meg -
haladja a 3.  § (1)–(4) be kez dé se i ben fog lalt mér té ket, úgy
a tel jes tá mo ga tá si ké re lem el uta sí tás ra ke rül.

(3) Az MVH a tá mo ga tá si jo go sult sá got meg ál la pí tó
 határozat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül in -
téz ke dik a tá mo ga tás össze gé nek ki fi ze té sé rõl.

(4) Az adott tá mo ga tá si cél ra ki fi ze tett összeg rõl az
MVH ha von ta tá jé koz ta tást küld a föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter nek, aki a for rás ki me rü lé sé rõl
köz le ményt ad ki.

(5) A ké rel me zõ a nyúj tott vagy el vé gez te tett szol gál ta -
tás ról

a) törzs köny ve zés ese tén ki mu ta tást ké szít a ked vez -
mé nye zett ré szé re, amely tar tal maz za az el vég zett te vé -
keny ség meg ne ve zé sét, a fel me rült költ sé ge ket és an nak
tá mo ga tott ság tar tal má ról tá jé koz tat ja a ked vez mé nye zet -
tet;

b) tel je sít mény vizs gá lat-vég zés, va la mint te nyész ér -
ték-meg ál la pí tás ese tén – a szol gál ta tást vég zõ ál tal ki ál lí -
tott szám la alap ján – ki mu ta tást ké szít a ked vez mé nye zett
ré szé re, a ki mu ta tás tar tal maz za az el vég zett te vé keny ség
meg ne ve zé sét, el len ér té két, a fel me rült költ sé gek össze gét 
és an nak tá mo ga tás sal fe de zett ré szét, a ked vez mé nye zett

a szám la alap ján fel me rült brut tó költ sé gek és a tá mo ga tás- 
tar ta lom kü lön bö ze tét fi ze ti meg a ké rel me zõ nek.

(6) A ked vez mé nye zett az (5) be kez dés a) és b) pont ja
sze rin ti költ sé gek tel jes össze gét kö te les meg fi zet ni a ké -
rel me zõ nek, amennyi ben a szol gál ta tás nyúj tá sá ra vagy
 elvégeztetésére a tá mo ga tá si ke ret összeg nek az 5.  § (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ le tel tét meg elõ zõ eset le ges
ki me rü lé sét köve tõen ke rül sor.

Ellenõrzés, nyilvántartás

7.  §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos el len õr -
zé se ket az MVH vég zi. A jo go su lat la nul igény be vett
 támogatás vissza fi ze té sét az MVH ren de li el.

(2) A ké rel me zõ az e ren de let sze rint ké rel me zett tá mo -
ga tá sok ra vo nat ko zó an a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és
kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör -
té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi
ren de let 20. cikk (2) be kez dé se sze rin ti rész le tes nyil ván -
tar tást ve zet, amely tar tal maz za a 6.  § (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki mu ta tás sze rin ti ada to kat, va la mint a
 támogatás ked vez mé nye zett jé nek azon nyi lat ko za tát,
 miszerint a 4.  §-ban fog lal tak nak meg fe lel. A nyil ván tar -
tást a ké rel me zõ az e ren de let alap ján ré szé re fo lyó sí tott
leg utol só tá mo ga tás oda íté lé sé tõl szá mí tott tíz évig kö te les 
meg õriz ni.

A támogatás forrása

8.  §

(1) A tá mo ga tás for rá sát a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um a fe je ze ti ke ze lé sû Ál lat te nyész -
té si, te nyész tés szer ve zé si 10032000-01220191-54000007
szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról biz to sít ja.

(2) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást – az el já rá -
si tör vény 69.  § (5) be kez dé se sze rint nö velt összeg gel – az 
MVH 10032000-00287560-00000031 szá mú Szabály -
talanságok le bo nyo lí tá si szám lá já ra kell meg fi zet ni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9.  §

Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val
fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi
tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK
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ren de let mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let 16. cik ké nek a) és
b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás nak mi nõ sül.

II. Fejezet

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK
RÉSZLETES SZABÁLYAI

Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat

10.  §

(1) A faj ta el is me rés re és a faj ta el is me rés fenn tar tá sá ra
irá nyu ló, a te nyész té si ha tó ság ál tal elõ írt tel je sít mény -
vizs gá lat hoz tá mo ga tást igé nyel het azon te nyész tõ szer ve -
zet vagy te nyész tõ vál lal ko zás, amely a tel je sít mény vizs -
gá lat ban részt vesz.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás te kin te té ben
a te nyész tõ vál lal ko zás ra az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal -
ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS

Törzskönyvezés

11.  §

Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben az
aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) törzs köny vi nyil ván tar tás,
b) de zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás el len -

õr zés,
c) mes ter sé ges ter mé ke nyí té sért fe le lõs há ló zat mû -

köd te té se,
d) mes ter sé ges ter mé ke nyí té sért fe le lõs há ló zat ál tal

gyûj tött ada tok fel dol go zá sa.

12.  §

(1) Törzs köny vi nyil ván tar tás te vé keny ség re tá mo ga -
tást igé nyel het

a) tej- és ket tõs hasz no sí tá sú faj ták ese té ben a te nyész tõ 
szer ve zet a te nyész té si prog ram já ban meg ha tá ro zott törzs -
köny vi nyil ván tar tás ba vé te li fel té te lek nek meg fe le lõ, élõ
nõ iva rú egye dek, va la mint a tá mo ga tá si év ben apa ál lat tá
nyil vá ní tott, köz pon ti lajst rom szám mal (a továb biak ban:
KPLSZ) el lá tott, Ma gyar or szá gon leg alább 6 hó na pot élõ
te nyész bi kák után,

b) hús hasz no sí tá sú faj ták ese té ben a te nyész tõ szer ve -
zet a te nyész té si prog ram já ban meg ha tá ro zott törzs köny vi
nyil ván tar tás ba vé te li fel té te lek nek meg fe le lõ, a te nyész -
té si ha tó ság ál tal hi te le sí tett törzs köny vi zá rá sa alap ján,
törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ te hén után,
a törzs köny vi nyil ván tar tás ba tá mo ga tá si év so rán fel vett,
leg alább 9 hó na pos korú élõ üszõk után, va la mint a tá mo -
ga tá si év ben apa ál lat tá nyil vá ní tott, KPLSZ-szel el lá tott,
Ma gyar or szá gon leg alább 6 hó na pot élõ te nyész bi kák
után.

(2) Mind há rom faj ta cso port ese té ben a tá mo ga tás ra
való jo go sult ság fel té te le, hogy az egye dek sza po rí tá sát
(ter mé ke nyí tés, fe dez te tés) az Átv. 9.  §-ának (1) be kez dé -
se sze rin ti köz pon ti adat bank ba [Szar vas mar ha Informá -
ciós Rend szer (SZIR) – Te nyé szet in for má ci ós Rend szer
(TER)] (a továb biak ban: köz pon ti adat bank) sza bály sze -
rû en be je len tet ték, és azt a rend szer re giszt rál ta.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell. A ha tó sá gi bi zo nyít vány hoz mel -
lé kel ni kell a tá mo ga tás ra jo go sult egye dek lis tá ját az egy -
sé ges nyil ván tar tá si és azo no sí tá si rend szer (ENAR) sze -
rin ti azo no sí tó fel tün te té sé vel.

13.  §

(1) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el -
len õr zés te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ
szer ve zet, ISAG akk re di tá ci ó val ren del ke zõ ha zai la bo ra -
tó ri um ban, a meg szü le tett iva dék szü lõi szár ma zá sá nak
meg erõ sí té se vagy el ve té se cél já ból el vé gez te tett vizs gá -
la tok után, va la mint egyed azo no sí tás ese tén.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– az akk re di tált la bo ra tó ri um vizs gá la ti jegy zõ köny vei
alap ján ké szült – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki.

(3) Nem igé nyel he tõ tá mo ga tás

a) a te nyész té si ha tó ság ál tal el ren delt vizs gá lat után,
amennyi ben a vizs gá lat ered mé nye alap ján a te nyész tõ
szer ve zet ál tal vizs gá la ti bi zony la ton jel zett szü lõ kizár -
ható,

b) ha a te nyész té si ha tó ság szak ha tó ság ként el jár va,
más ha tó ság fel ké ré sé re vé gez egyed azo no sí tást, il let ve
szü lõi szár ma zás iga zo lást.

14.  §

(1) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat mû köd -
te té se te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ -
szer ve zet SZIR-be sza po rí tá son ként be je len tett, re giszt rált 
és fel dol go zott ada tok után.
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(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, ame lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

15.  §

(1) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat ál tal
gyûj tött ada tok fel dol go zá sa te vé keny ség re tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a SZIR-be a te nyész té si
fel ada tok ér de ké ben vég zett ter mé ke nyí té sen ként be je len -
tett, re giszt rált és fel dol go zott ada tok után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a gyûj tött ada tok ról ké szí tett össze sí tõ alap ján – ha tó sá gi 
bi zo nyít ványt ál lít ki, ame lyet a tá mo ga tá si ké re lem hez
mel lé kel ni kell.

Teljesítményvizsgálat

16.  §

Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let
ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) tej ter me lés-el len õr zés,
b) hús ter me lés-el len õr zés,
c) tej iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se,
d) hús iva dék tel je sít mény-vizs gá lat (ITV) szer ve zé se,
e) iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel je sít mény vizs gá lat,
f) hús hasz nú iva dék vizs gá lat,
g) kül le mi bí rá lat.

17.  §

(1) Tej ter me lés-el len õr zés te vé keny ség re tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet tej- és ket tõs hasz nú faj ta
ese té ben a te nyész tõ szer ve ze ti ta gok nál, az adott te nyész -
tõ szer ve zet te nyész té si prog ram já nak vég re haj tá sá hoz
a „Szar vas mar ha Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex” elõ írása
sze rin ti tej ter me lés-el len õr zé si alap ada to kat szol gál ta tó
szar vas mar ha tar tók nál, il let ve a „B” tí pu sú tejtermelés-
 ellenõrzésben részt ve võk nél el vég zett tej ter me lés-el len -
õr zés után. Tá mo ga tás a tá mo ga tá si év ben ter me lés el len -
õr zés be vont te he nek után igé nyel he tõ.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki a tej ter me lés-el len õr zést
vég zõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott ok irat alap ján, ame lyet a
 támogatási ké re lem hez mel lé kel ni kell.

18.  §

(1) Hús ter me lés-el len õr zés te vé keny ség re tá mo ga tást
igé nyel het az adott hús hasz nú faj ta te nyész tõ szer ve ze te,

hús ter me lés-el len õr zés ben tar tott te hén ál lo má nya után.
A tá mo ga tás a TER-ben re giszt rált, hús hasz nú, il let ve
 magyartarka faj ta ese té ben hús hasz nú apa sá gú és az
ENAR-ban re giszt rált, tá mo ga tá si év ben le el lett el sõ bor -
jas üszõk és te he nek után igé nyel he tõ.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy a te -
nyész tõ szer ve zet a te nyész ál la tok tel je sít mény vizs gá la tá -
ról és te nyész ér ték becs lé sé rõl  szóló 32/1994. (VI. 28.) FM 
ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti Tel je sít mény -
vizs gá la ti Kó dex ben (a továb biak ban: Tel je sít mény vizs -
gá la ti Kó dex) meg ha tá ro zott, el vég zett tel je sít mény vizs -
gá lat ra vo nat ko zó egye di mért és szá mí tott ada to kat a
 tenyésztési ha tó ság gal kö tött meg ál la po dás ban fog lal tak
sze rint a te nyész té si ha tó ság nak be nyújt sa.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap -
ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si
ké re lem hez mel lé kel ni kell.

19.  §

(1) Tej iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se te vé -
keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a tej- és ket tõs hasz nú faj -
tát te nyész tõ szer ve zet az ál ta la szer ve zett és a Tel je sít -
mény vizs gá la ti Kó dex sze rint vég re haj tott iva dék tel je sít -
mény-vizs gá lat ban in dí tott apa ál la tok iva dék vizs gá la ti
célú sza po rí tó anyag fel hasz ná lá sa után apa ál la ton ként leg -
fel jebb ezer pá ro sí tott sper ma ada gig.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy az adott faj ta te nyész tõ
szer ve ze te ál tal el ké szí tett iva dék vizs gá la ti ter vet a te -
nyész té si ha tó ság en ge dé lyez te és a SZIR rend szer ben
 regisztrálta.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– az iva dék vizs gá la ti terv nyil ván tar tá si szá mát is tar tal -
ma zó – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si 
ké re lem hez mel lé kel ni kell.

20.  §

(1) Hús iva dék tel je sít mény-vizs gá lat (ITV) szer ve zé se
te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve -
zet, amely a szar vas mar ha Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex
sze rint vég re haj tott hús- és ket tõs hasz no sí tá sú bi kák köz -
pon ti iva dék tel je sít mény-vizs gá la tát vég zi.

(2) Ked vez mé nye zet ten ként leg fel jebb ti zen öt bika iva -
dék vizs gá la ta tá mo gat ha tó, amennyi ben a bi kák leg alább
ket tõ száz hu szon öt vizs gá la tot zár tak utód dal és a ked vez -
mé nye zett a vizs gá la tot zárt utó dok kö zül bi kán ként két-
két iva dé kot (két bika és két üszõ) vá gó hí don a te nyész té si
ha tó ság faj ta-el is me ré si sza bály za tá ban elõ írt mó don le vá -
gat, mi nõ sít tet, és az ada to kat a köz pon ti adat bank nak
 átadták.
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(3) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a hús ITV-t szer ve zõ
szer ve zet ál tal el ké szí tett iva dék vizs gá la ti ter vet a te -
nyész té si ha tó ság en ge dé lyez te és a SZIR rend szer ben
 regisztrálta.

(4) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– az iva dék vizs gá la ti terv nyil ván tar tá si szá mát is tar tal -
ma zó – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si 
ké re lem hez mel lé kel ni kell.

21.  §

(1) Iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel je sít mény vizs gá lat
te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet 
az iva dék vizs gá lat ban in dult te nyész bi kák iva dék vizs gá -
la ti célú kül le mi bí rá la ta alap ján, ki zá ró lag a te nyész té si
ha tó ság ál tal re giszt rált ITV terv sze rint, a pá ro sí tás tól szá -
mí tott száz húsz na pon be lül fel hasz nált sza po rí tó anyag ból 
szü le tett, ENAR-ban re giszt rált, nõ iva rú ál lat után.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a kül le mi bí rá la ti ada tok
a te nyész té si ha tó ság ré szé re a te nyész té si ha tó ság gal kö -
tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint át adás ra ke rül tek.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap -
ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si
ké re lem hez mel lé kel ni kell.

22.  §

(1) Hús hasz nú iva dék vizs gá lat te vé keny ség re tá mo ga -
tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a SZIR-ben re giszt rált
ITV in dí tás ból már meg szü le tett és vá lasz tás kor mér le gelt
bor jú alap ján, ha az in dí tott bika bor ja i nak szúrópróba -
szerû szár ma zás el len õr zõ vizs gá la ta meg tör tént.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy az ITV in dí tás ból szü le -
tett bor jak vá lasz tá si súly ada tai a te nyész té si ha tó ság
 részére a te nyész té si ha tó ság gal kö tött meg ál la po dás ban
fog lal tak sze rint át adás ra ke rül tek.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap -
ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si
ké re lem hez mel lé kel ni kell.

23.  §

(1) Kül le mi bí rá lat te vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel -
het a te nyész tõ szer ve zet a te nyész bi kák te nyész ér ték becs -
lé sét szol gá ló kül le mi bí rá lat után, a te nyész bi kák el sõ bor -
jas le ány iva dé kai alap ján.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a kül le mi bí rá la ti ada tok
a te nyész té si ha tó ság ré szé re a te nyész té si ha tó ság gal kö -
tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint át adás ra ke rül tek.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap -
ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si
ké re lem hez mel lé kel ni kell.

Tenyészérték megállapítása

24.  §

(1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa (ge ne ti kai mi nõ ség
meg ál la pí tá sa, te nyész ér ték becs lés) vég zé sé re tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet éven te egy al ka lom mal,
egy sze ri ér té ke lést ala pul véve az ér té ke lés ben részt vevõ
és te nyész ér té ket ka pott te he nek és te nyész bi kák után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, ame lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

SERTÉSTENYÉSZTÉS

Törzskönyvezés

25.  §

Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben az
aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) törzs- és sza po rí tó te le pen való törzs köny ve zés,
b) ge ne ti kai vizs gá la tok el vég zé se,
c) de zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el len -

õr zés vég zé se.

26.  §

(1) Törzs- és sza po rí tó te le pen való törzs köny ve zés te -
vé keny ség re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet
az in du ló törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ ko cák, 
va la mint a tá mo ga tá si év ben fi alt ko ca sül dõk (elõ ha si
 kocák) után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sét a te nyész té si ha tó ság – a
te nyé sze ten ként ké szí tett szá mí tó gé pes jegy zék rõl ké szült
össze sí tõ alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal iga zol ja, me -
lyet a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell.

27.  §

(1) A stressz ér zé keny ség, ESR, PRL és My o ge nin ge -
no tí pu sa meg ál la pí tá sa cél já ból vég zett ge ne ti kai vizs gá -
la tok el vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer -
ve zet.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki a vizs gá la tot vég zõ la bo ra -
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tó ri um ik ta tó szám mal el lá tott je len té se alap ján. A ha tó sá gi 
bi zo nyít ványt és a vizs gá lat el vég zé sé rõl ki ál lí tott szám la
má so la tát a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell.

28.  §

(1) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú származás-
 ellenõrzés vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ
szer ve zet a szár ma zás-el len õr zés cél já ból ISAG akkredi -
tációval ren del ke zõ la bo ra tó ri um ban vég zett DNS vizs gá -
la to kért.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki a vizs gá la tot vég zõ la bo ra -
tó ri um ik ta tó szám mal el lá tott je len té se alap ján. A ha tó sá gi 
bi zo nyít ványt és a vizs gá lat el vég zé sé rõl ki ál lí tott szám la
má so la tát a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell.

Teljesítményvizsgálat

29.  §

Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let
ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se,
b) int ra musz ku lá ris zsír vizs gá lat,
c) üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat,
d) hí zé kony ság- és vá gó ér ték-tel je sít mény vizs gá lat,
e) üze mi iva dék tel je sít mény-vizs gá lat,
f) Best Li ne ar Un bi a sed Pre dic ti on (BLUP) te nyész ér -

ték becs lés cél já ból vég zett iva dék vizs gá lat.

30.  §

(1) Rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se cél já ból tá mo ga -
tást igé nyel het az el is mert te nyész tõ szer ve zet a Ser tés
Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai alap ján rep ro duk -
ci ós teszt be vont vég ter mék-elõ ál lí tó te le pe ken faj ta ke -
resz te zé si konst ruk ci ón ként – leg fel jebb ezer ko cá ig –
vég zett adat gyûj tés után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, ame lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

(3) A tá mo ga tás fel té te le meg egye zik a törzs- és sza po -
rí tó te le pen tör té nõ törzs köny ve zé si tá mo ga tás fel té te le i -
vel.

31.  §

(1) A HVT vagy hí zé kony sá gi és vég ter mék teszt
(HVV) vizs gá lat ba vont ser té sek int ra musz ku lá ris zsír szá -

za lék meg ál la pí tá sa cél já ból int ra musz ku lá ris zsír vizs gá -
lat vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki a vizs gá la tot vég zõ la bo ra -
tó ri um ik ta tó szám mal el lá tott je len té se alap ján. A ha tó sá gi 
bi zo nyít ványt és a vizs gá lat el vég zé sé rõl ki ál lí tott szám la
má so la tát a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell.

32.  §

(1) Üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat (ÜSTV) vég zé sé -
re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a Tel je -
sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásainak meg fele lõen vég zett 
vizs gá la ti ered mé nye it a törzs könyv ben rög zí ti és az ada -
to kat a te nyész té si ha tó ság nak át ad ja.

(2) A tá mo ga tás fel té te le az ada tok ÜSTV re kor dok szá -
má nak meg fe le lõ, pon tos és sza bá lyos át adá sa a te nyész té -
si ha tó ság ré szé re.

(3) A te vé keny ség el vég zé sé rõl – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap ján – a te nyész té si ha -
tó ság ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, ame lyet a tám agat ási
ké re lem hez mel lé kel ni kell.

33.  §

(1) Hí zé kony ság- és vá gó ér ték-tel je sít ményvizs gá lat
vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet
a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásainak meg fele lõen
vég zett egye di és fal kás (vég ter mék teszt) vizs gá la tok vég -
zé se alap ján, az adat köz pon ti adat bank ba tör té nõ át adá sát
köve tõen.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

34.  §

(1) Üze mi iva dék tel je sít mény-vizs gá lat vég zé sé re tá -
mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a törzs köny vi
el len õr zés be vont ál lo má nyok ból vá gó híd ra szál lí tott
egye di leg meg je lölt ál la tok után, a vá gó tö meg és az
EUROP mi nõ sí té si ered mé nyek egyed re vo nat ko zó tel je -
sít mény vizs gá lat cél ját szol gá ló vissza jel zé se ese tén. Az
ada to kat szá mí tó gé pen kell rög zí te ni, és fel dol go zás ra a
te nyész té si ha tó ság nak át ad ni.

(2) A te vé keny ség el vég zé sét – az el len õr zött, ér té ke lés -
re al kal mas ada tok alap ján – a te nyész té si ha tó ság ál tal
 kiadott ha tó sá gi bi zo nyít vány iga zol ja, me lyet a támoga -
tási ké re lem hez kell mel lé kel ni.
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35.  §

(1) A Best Li ne ar Un bi a sed Pre dic ti on (BLUP) te nyész -
ér ték becs lés cél já ból tör té nõ iva dék vizs gá lat vég zé sé re
 támogatást igé nyel het az a te nyész tõ szer ve zet, amely a
 tenyésztõ szer ve zet ál tal vizs gá lat ra ki je lölt apa ál lat sper -
má ját a vizs gá lat ban részt vevõ te nyész tõ nek át ad ja és a
 tenyésztési ha tó ság hoz be nyúj tott iva dék vizs gá la ti terv -
nek meg fele lõen egy apá tól leg alább négy iva dé kot vizs -
gá lat ra a tel je sít mény vizs gá ló ál lo más nak átad. A BLUP
iva dék vizs gá la ti tá mo ga tás csak ab ban az eset ben ve he tõ
igény be, ha egy kan tól há rom üzem bõl üze men ként leg -
alább négy iva dé kot ad nak át a tel je sít mény vizs gá ló ál lo -
más nak.

(2) A te vé keny ség el vég zé sét – az át vett iva dé kok alap -
ján – a te nyész té si ha tó ság ál tal ki adott ha tó sá gi bi zo nyít -
vány iga zol ja. Az iga zo lást a tá mo ga tá si ké re lem hez mel -
lé kel ni kell.

Tenyészérték megállapítása

36.  §

(1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sá ra (te nyész ér ték becs lés)
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az ér té ke lés -
ben részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott egye dek után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

JUHTENYÉSZTÉS

Törzskönyvezés

37.  §

Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben az
aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) törzs köny vi nyil ván tar tás ve ze té se,
b) de zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el len -

õr zés és súr ló kór re zisz ten cia vizs gá lat.

38.  §

(1) Törzs köny vi nyil ván tar tás ve ze té sé re tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet

a) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ anyák,
va la mint a tá mo ga tá si év ben le el lett jer kék (elsõ el lé sû
anyák) után,

b) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ és a tá mo ga -
tá si év ben nyil ván tar tás ba vett 6 hó na pos nál idõ sebb élõ
jer kék után,

c) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ törzs ko -
sok és a tá mo ga tá si év fo lya mán be ál lí tott törzs ko sok után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

39.  §

(1) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú származás-
 ellenõrzés vizs gá lat vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a
 tenyésztõ szer ve zet a szár ma zás-el len õr zés cél já ból vég -
zett vizs gá la to kért. A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész -
té si ha tó ság – az ISAG akk re di tá ci ó val ren del ke zõ la bo ra -
tó ri um vizs gá la ti jegy zõ köny vei alap ján – ha tó sá gi bi zo -
nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé -
kel ni kell.

(2) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú súr ló kor re zisz -
ten cia vizs gá lat vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te -
nyész tõ szer ve zet a súr ló kor re zisz ten cia meg ál la pí tá sa
cél já ból vég zett vizs gá la to kért. A te vé keny ség el vég zé sé -
rõl a te nyész té si ha tó ság – az ISAG akk re di tá ci ó val ren -
del ke zõ la bo ra tó ri um vizs gá la ti jegy zõ köny vei alap ján –
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

Teljesítményvizsgálat

40.  §

Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let
ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) mi nõ sí tett anyák bá rá nyo zá si tel je sít mény-vizs gá la ta,
b) anyák hús ter me lõ-ké pes sé gé nek vizs gá la ta,
c) nö ven dék jer kék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta,
d) nö ven dék ko sok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta,
e) te je lõ anyák zárt lak tá ci ó já nak vizs gá la ta,
f) te nyész ko sok üze mi iva dék vizs gá la ta (gyap jú),
g) te nyész ko sok üze mi iva dék vizs gá la ta (hús-tej).

41.  §

(1) Mi nõ sí tett anyák bá rá nyo zá si tel je sít mény-vizs gá la -
tá nak vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve -
zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ -
írásai sze rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé -
ges szá mí tó gé pes fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.
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42.  §

(1) Anyák hús ter me lõ-ké pes sé gé nek is mert szár ma zá sú
bá rá nyok alap ján tör té nõ vizs gá la tá ra tá mo ga tást igé nyel -
het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény -
vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés re és
ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí tó gé pes fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

43.  §

(1) Nö ven dék jer kék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta vég -
zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az
 ismert szár ma zá sú egye d után, ha a vizs gá la tok a Tel je sít -
mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés -
re és ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí tó gé pes fel dol go zás
mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

44.  §

(1) Nö ven dék ko sok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta tá mo -
ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la tok a
Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek
el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí tó gé pes fel dol -
go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

45.  §

(1) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó já nak vizs gá lat vég zé sé re
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la -
tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül -
tek el vég zés re.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

46.  §

(1) Te nyész ko sok gyap jú cé lú üze mi iva dék vizs gá la ta
vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha
a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex ál tal elõ írt
mód szer rel és egyed szám mal ke rül tek el vég zés re és ki ér -
té ke lés re.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a te nyész ko son ként el ké szí tett ered mény ér té ke lõ la pok -
ról ké szült or szá gos össze sí tõ alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni
kell.

47.  §

(1) Te nyész ko sok hús-tej cé lú üze mi iva dék vizs gá la ta
vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha
a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex ál tal elõ írt
mód szer rel és egyed szám mal ke rül tek el vég zés re és ki ér -
té ke lés re.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

Tenyészérték megállapítása

48.  §

(1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sá ra (te nyész ér ték becs lés)
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az ér té ke lés -
ben részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott egye dek után, szer -
zõ dés alap ján.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

KECSKETENYÉSZTÉS

Törzskönyvezés

49.  §

Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben törzs -
köny vi nyil ván tar tás ve ze té se te vé keny sé gek re ve he tõ
igény be.
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50.  §

(1) Törzs köny vi nyil ván tar tás ve ze té sé re tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet

a) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ élõ anyák,
va la mint tá mo ga tá si év ben le el lett elsõ el lé sû anyák után,

b) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ, élõ gö dö -
lyék után,

c) a törzs köny vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ, élõ törzs ba -
kok után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

Teljesítményvizsgálat

51.  §

Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let
ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) mi nõ sí tett anyák szü le tett gi dák után tör té nõ sza po -
ra sá gi tel je sít mé nye,

b) anyák is mert szár ma zá sú gi dák utá ni hústermelõ-
 képessége,

c) nö ven dék gö dö lyék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta,
d) nö ven dék ba kok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta,
e) te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja,
f) te nyész ba kok tej ter me lé si célú üze mi iva dék vizs gá -

la ta.

52.  §

(1) Mi nõ sí tett anyák sza po ra sá gi tel je sít mé nyé nek vég -
zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a
vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze -
rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés re szá mí tó gé pes fel -
dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

53.  §

(1) Anyák is mert szár ma zá sú gi dák utá ni hús ter me lõ
ké pes sé gé nek mé ré sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ
szer ve zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti
 Kódex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés -
re, egy sé ges szá mí tó gé pes fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

54.  §

(1) Nö ven dék gö dö lyék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta
vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az
is mert szár ma zá sú egye d után, ha a vizs gá la tok a Tel je sít -
mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés -
re és ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí tó gé pes fel dol go zás
mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

55.  §

(1) Nö ven dék ba kok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta vég -
zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a
vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze -
rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí -
tó gé pes fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

56.  §

(1) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja vizs gá lat vég zé sé re
 támogatást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la -
tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül -
nek el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé ges szá mí tó gé pes
fel dol go zás mel lett.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

57.  §

(1) Te nyész ba kok tej ter me lé si célú üze mi iva dék vizs -
gá la tá nak vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ
szer ve zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti
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 Kódex ál tal elõ írt mód szer rel és egyed szám mal ke rül tek
el vég zés re és ki ér té ke lés re.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál -
lít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

Tenyészérték megállapítása

58.  §

(1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sá ra (te nyész ér ték becs lés)
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az ér té ke lés -
ben részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott egye dek után, szer -
zõ dés alap ján.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

LÓFÉLÉK TENYÉSZTÉSE

Törzskönyvezés

59.  §

Tá mo ga tás a törzs köny ve zés cél te rü let ke re té ben az
aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) ál lat azo no sí tás, nyil ván tar tás,
b) szár ma zás-nyil ván tar tás (kan ca fe dez te tés-nyil ván -

tar tás),
c) törzs könyv ben tar tás (te nyész ál lat),
d) de zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el len -

õr zés (DNS vizs gá lat tal nem ki zárt õsök).

60.  §

(1) Ál lat azo no sí tás vég zé sé re, nyil ván tar tás ve ze té sé re
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha el vé gez te
vagy el vé gez tet te a ló fé lék egye di azo no sí tá sá ról fel vett
törzs köny vi nyil ván tar tá si ada tok szá mí tó gé pes feldol -
gozását, és az ENAR ada to kat el jut tat ta a köz pon ti adat -
bank ba.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a köz pon ti adat bank alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

61.  §

(1) Szár ma zás-nyil ván tar tás (kan ca fe dez te tés-nyil ván -
tar tás) ve ze té sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer -
ve zet a kan ca fe dez te tés nyil ván tar tá sá nak vég zé sé ért vagy 
vé gez te té sé ért.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a szár ma zás-nyil ván tar tás alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt ál lít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat -
bank alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si
ké re lem hez mel lé kel ni kell.

62.  §

(1) Te nyész ál la tok törzs könyv ben tar tá sá ra tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a törzs köny vi nyil ván tar -
tá sok ve ze té sé ért.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a törzs köny vi ada tok alap ján – ha tó sá gi bi zo nyít ványt
 állít ki. A ha tó sá gi bi zo nyít ványt és a köz pon ti adat bank
alap ján ké szí tett és ik ta tott össze sí tõ ket a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

63.  §

(1) DNS ala pú szár ma zás-el len õr zés vég zé sé re tá mo ga -
tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a te nyész té si ha tó -
ság ál tal el is mert te nyész té si prog ram ja sze rin ti szár ma -
zás-el len õr zé si vizs gá la tot vé gez tet ISAG akk re di tá ci ó val
ren del ke zõ ha zai la bo ra tó ri um ban, és a vizs gá lat alap ján a
szü lõk nem zár ha tók ki.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

Teljesítményvizsgálat

64.  §

Tá mo ga tás a tel je sít mény vizs gá lat vég zé se cél te rü let
ke re té ben az aláb bi te vé keny sé gek re ve he tõ igény be:

a) mén csi kók köz pon ti sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta,
b) ló tel je sít mény vizs gá la ta.

65.  §

(1) Mén csi kók köz pon ti sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta
vég zé sé re tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a
mén csi kók Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex ben meg ha tá ro -
zott, köz pon ti, a te nyész té si ha tó ság ál tal akk re di tált hely -
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szí nen ren de zett sa ját tel je sít mény-vizs gá la tá ért. Ameny-
 nyiben a vizs gált egye d

a) a te nyész té si ha tó ság ál tal akk re di tált he lyen, a te -
nyész té si ha tó ság ál tal ke rült fel ké szí tés re és ott vizs gá -
zott,

b) a te nyész té si ha tó ság ál tal akk re di tált he lyen ered -
mé nye sen vizs gá zott.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

66.  §

(1) Ló fé lék tel je sít mény vizs gá la tá nak vég zé sé re tá mo -
ga tást ve het igény be a te nyész tõ szer ve zet. A tá mo ga tás az 
adott faj ta tel je sít mény vizs gá la ta i nak el vég zé se vagy el -
vé gez te té se és szá mí tó gé pes adat gyûj tõ rend sze ré nek
 mûködtetése ese tén, azon ló fé lék után igé nyel he tõ, amely
a Ló Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex sza bá lya i nak megfe -
lelõ te nyész szem lén vagy köz pon ti kan ca-tel je sít mény -
vizs gá la ton tá mo ga tá si év ben ke rült mi nõ sí tés re, il let ve az 
el is mert ló fé lé ket te nyész tõ szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott
iva dék- és sa ját tel je sít mény szin tet ér té kel he tõ ered -
ménnyel tel je sí tet te. A tá mo ga tás mi nõ sí tett egye den ként
éven te csak egy al ka lom mal igé nyel he tõ.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

Tenyészérték megállapítása

67.  §

(1) Te nyész ér ték meg ál la pí tá sá ra (te nyész ér ték becs lés)
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az ér té ke lés -
ben részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott te nyész kan cák és
mé nek után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
– a te nyész tõ szer ve zet ál tal ki adott ki mu ta tás alap ján –
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

BAROMFITENYÉSZTÉS

68.  §

(1) Tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a
 baromfifélék (tyúk, gyöngy tyúk, puly ka, lúd, ka csa) I. és
II. törzs köny vi osz tály ba so rolt (elit, nagy szü lõ), szár ma -
zá si iga zo lás sal ren del ke zõ te nyész ál lo má nya után, a tá -
mo ga tá si év ben ter me lõ, be tör zse sí tett nõ iva rú egye den -
ként.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

(3) Tá mo ga tás ál lo má nyon ként éven te egy al ka lom mal
igé nyel he tõ.

NYÚLTENYÉSZTÉS

69.  §

(1) Tá mo ga tást igé nyel het a há zi nyúl- és angóranyúl-
 tenyésztõ szer ve zet a hi te le sí tett törzs köny vi nyilvántar -
tásában sze rep lõ, te to vált egye di azo no sí tó val el lá tott te -
nyész nö ven dék után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

(3) Tá mo ga tás éven te egy al ka lom mal igé nyel he tõ.

PRÉMES ÁLLAT TENYÉSZTÉSE

70.  §

(1) Tá mo ga tást igé nyel het a pré mes ál lat-te nyész tõ szer -
ve zet az egye di bí rá lat alap ján fõ törzs könyv be vett és hi te -
le sí tett törzs köny vi ada tok kal ren del ke zõ, te nyész tés be
 állított egye dek után.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

(3) Tá mo ga tás éven te egy al ka lom mal igé nyel he tõ.

MÉHTENYÉSZTÉS

71.  §

(1) Tá mo ga tást igé nyel het a méh te nyész tõ szer ve zet a
törzs köny ve zett és a szak in té zet ál tal rend sze re sen vizs -
gált és mi nõ sí tett méh csa lá dok kal ren del ke zõ tag ja ik ál tal
tar tott, a vizs gált és mi nõ sí tett te nyész csa lá dok után, a
törzs köny vi nyil ván tar tás és a vizs gá la ti díj be fi ze té sét
köve tõen.

(2) A te vé keny ség el vég zé sé rõl a te nyész té si ha tó ság
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

(3) Tá mo ga tás éven te egy al ka lom mal igé nyel he tõ, új
anya ne ve lõ ese té ben az elsõ év ben két al ka lom mal.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

72.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 2004. évi 
nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i rõl  szóló 25/2004.
(III. 3.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2007.
(III. 1.) FVM ren de let 56.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép az zal, hogy a mó do sí -
tást a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell:

[(2) Nem nyújt ha tó be tá mo ga tá si ké re lem vagy pá lyá -
zat az R.-re vo nat ko zó an az aláb bi §-ok ban fog lalt tá mo -
ga tá si jog cí mek ki vé te lé vel:]

„b) 43–92.  §;”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 98/2007. (IX. 19.) FVM rendelethez

Támogatható jogcímek, tevékenységek és az igényelhetõ támogatás mértéke

1. Szar vas mar ha-te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny vi nyil ván tar tás 900 Ft/egye d

b) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el len õr -
zés

3000 Ft/vizs gá lat

c) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat mûköd -
tetése

50 Ft/adat

d) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat ál tal gyûj -
tött ada tok fel dol go zá sa

43 Ft/adat

Tel je sít mény vizs gá lat
vég zé se

a) Tej ter me lés-el len õr zés 600 Ft/egye d

b) Hús ter me lés-el len õr zés 310 Ft/egye d

c) Tej iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se 510 Ft/adag

d) Hús iva dék tel je sít mény-vizs gá lat (ITV) 41 000 Ft/utód

e) Iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel je sít mény vizs gá lat 2400 Ft/üszõ bor jú

f) Hús hasz nú iva dék vizs gá lat 900 Ft/bor jú

g) Kül le mi bí rá lat 150 Ft/egye d

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa Te nyész ér ték becs lés 15 Ft/egye d

2. Ser tés te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny ve zés törzs- és sza po rí tó te le pen 3400 Ft/koca

b) Ge ne ti kai vizs gá lat 900 Ft/vizs gá lat

c) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el len õr -
zés

3000 Ft/vizs gá lat

Tel je sít mény vizs gá lat
vég zé se

a) Rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se 180 Ft/fi a lás

b) Int ra musz ku lá ris zsír vizs gá lat 2100 Ft/vizs gá lat

c) Üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat (ÜSTV) 180 Ft/vizs gá lat

d) Hí zé kony sá gi és vá gó ér ték tel je sít mény vizs gá lat
(HVT)

27 000 Ft/iva dék

e) Üze mi iva dék tel je sít mény vizs gá lat 180 Ft/egye d

f) Best li ne ar un bi a sed pre dic ti on (BLUP) te nyész ér ték -
becs lés cél já ból vég zett iva dék vizs gá lat

18 000 Ft/vizs gá lat

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa Te nyész ér ték becs lés 30 Ft/egye d



3. Juh te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny vi nyil ván tar tás anyán ként 360 Ft/egye d

b) Törzs köny vi nyil ván tar tás jer kén ként 420 Ft/egye d

c) Törzs köny vi nyil ván tar tás törzs ko son ként 1500 Ft/egye d

d) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el len õr -
zés

3000 Ft/vizs gá lat

e) Súr ló kor re zisz ten cia vizs gá lat 2200 Ft/vizs gá lat

Tel je sít mény vizs gá lat a) Mi nõ sí tett anyák bá rá nyo zá si tel je sít mény vizs gá la ta 150 Ft/egye d

b) Anyák hús ter me lõ-ké pes sé gé nek vizs gá la ta 270 Ft/egye d

c) Nö ven dék jer kék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 1200 Ft/egye d

d) Nö ven dék ko sok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 6000 Ft/egye d

e) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó já nak vizs gá la ta 1000 Ft/egye d

f) Te nyész ko sok gyap jú célú üze mi iva dék vizs gá la ta 21 000 Ft/cso port

g) Te nyész ko sok hús-tej cé lú üze mi iva dék vizs gá la ta 42 000 Ft/cso port

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa Te nyész ér ték becs lés 90 Ft/egye d

4. Kecs ke te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny vi nyil ván tar tás anyán ként 360 Ft/egye d

b) Törzs köny vi nyil ván tar tás gö dö lyén ként 420 Ft/egye d

c) Törzs köny vi nyil ván tar tás törzs ba kon ként 1500 Ft/egye d

d) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el len õr -
zés

3000 Ft/vizs gá lat

Tel je sít mény vizs gá lat
vég zé se

a) Mi nõ sí tett anyák szü le tett gi dák után tör té nõ sza po ra -
sá gi tel je sít mé nye

150 Ft/szü le tett gida

b) Anyák is mert szár ma zá sú gi dák utá ni hústermelõ-
 képessége

270 Ft/egye d

c) Nö ven dék gö dö lyék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 1200 Ft/egye d

d) Nö ven dék ba kok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 6000 Ft/egye d

e) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja 1000 Ft/egye d

f) Te nyész ba kok tej ter me lé si célú üze mi iva dék vizs gá la ta 42 000 Ft/bak

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa Te nyész ér ték becs lés 90 Ft/egye d

5. Ló fé lék te nyész té se

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Ál lat azo no sí tás, nyil ván tar tás 540 Ft/egye d

b) Szár ma zás-nyil ván tar tás (kancafedeztetés-nyilván -
tartás)

660 Ft/egye d

c) Törzs könyv ben tar tás (te nyész ál lat) 7200 Ft/egye d

d) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el len õr -
zés (DNS vizs gá lat tal nem ki zárt õsök)

3 000 Ft/vizs gá lat

Tel je sít mény vizs gá lat
vég zé se

a) Mén csi kók a te nyész té si ha tó ság ál tal akk re di tált 
he lyen ke rült fel ké szí té sé re és vizs gáz ta tá sá ra

200 000 Ft/egye d

b) Mén csi kók a te nyész té si ha tó ság ál tal akk re di tált 
he lyen tör tént ered mé nyes vizs gáz ta tá sá ra

150 000 Ft/egye d
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Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

c) Ló fé lék tel je sít mény vizs gá la ta 12 000 Ft/egye d

Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa Te nyész ér ték becs lés 1200 Ft/egye d

6. Ba rom fi- és egyes kis ál lat te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Té te len ként igé nyel he tõ tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Tyúk, gyöngy tyúk

1. I. törzs köny vi osz tály ban 1 000 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

2. II. törzs köny vi osz tály ban 350 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

b) Lúd

1. I. törzs köny vi osz tály ban 3500 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

2. II. törzs köny vi osz tály ban 1250 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

c) Ka csa, puly ka

1. I. törzs köny vi osz tály ban 2500 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

2. II. törzs köny vi osz tály ban 1000 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egye d

d) Nyúl 900 Ft/te nyész nö ven dék

e) Pré mes ál lat 900 Ft/egye d

f) Méh 7200 Ft/méh anya

Tel je sít mény vizs gá lat
vég zé se

g) Iva dék vizs gá lat 10 000 Ft/méh csa lád

h) Te nyész té si prog ram vég re haj tá sa 80 000 Ft/méh apa csa lád
vagy te nyész csa lád

7. Faj ta el is me rés re és a faj ta el is me rés fenn tar tá sá ra irá nyu ló tel je sít mény vizs gá lat

Tel je sít mény vizs gá lat
vég zé se

Vég ter mék és faj ta tesz tek Vizs gá la ti költ sé gek 50%-a
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

99/2007. (IX. 19.) FVM
rendelete

a birtok-összevonási célú termõföldvásárlás
támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá -
sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló -
dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény
81.  §-ának (3) be kez dés a) pont já ban és (4) be kez dé sé ben,
to váb bá az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény 10.  § (2) be kez dé se b) pont já nak ba) al pont -

já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) ter mõ föld: a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör -
vény 3.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott föld rész let;

b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny ség: a gaz da sá gi
 tevékenységek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré rõl
 szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH köz le mény (a továb biak -
ban: TEÁOR) sze rin ti nö vény ter me lé si, ál lat te nyész té si,



ve gyes gaz dál ko dá si (TEÁOR 01.1–01.3), nö vény ter me -
lé si, ál lat te nyész té si szol gál ta tás (TEÁOR 01.4), er dõ gaz -
dál ko dá si (TEÁOR 02), vad gaz dál ko dá si (TEÁOR 01.50,
ki vé ve a vad gaz dál ko dá si szol gál ta tást), il let ve hal gaz dál -
ko dá si (TEÁOR 05.0, ki vé ve a ha lá sza ti szol gál ta tást)
 tevékenység;

c) mi nisz ter: a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 miniszter;

d) mi nisz té ri um: a Föld mû ve lés ügyi és Vidékfejlesz -
tési Mi nisz té ri um;

e) He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat: az egy sze rû sí tett
te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és
Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si
 Gyakorlat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
4/2004. (I. 13.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog -
lalt elõ írások összes sé ge.

2.  §

(1) E ren de let alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó bir tok-össze -
vo ná si célú ter mõ föld meg vá sár lá sá ra. A tá mo ga tás mér té -
ke az adás vé te li szer zõ dés ben ki kö tött vé tel ár húsz szá za -
lé ka, de ké rel men ként ma xi mum há rom mil lió fo rint.

(2) E ren de let alap ján tá mo ga tás ban az a ter mõ föld tu laj -
don szer zé sé re jo go sult, me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny -
ség gel fog lal ko zó ma gán sze mély (a továb biak ban: ügy fél) 
ré sze sít he tõ, aki ele get tett az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár -
po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem -
ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel
össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap -
cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) sze rin ti re giszt rá ci ós
kö te le zett sé gé nek.

(3) Amennyi ben az ügy fél a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott re giszt rá ci ós szám mal nem ren del ke zik, úgy a ké re -
lem hez egy ide jû leg csa tol ja az R. sze rin ti nyil ván tar tás ba
vé te li ké re lem má so la tát is.

3.  §

(1) A tá mo ga tás fel té te le, hogy az ügy fél adás vé tel jog -
cí mén sze rez zen ter mõ föl det, ille tõ leg osz tat lan kö zös
 tulajdonban álló ter mõ föld ben tu laj do ni il le tõ sé get.

(2) A tá mo ga tás fel té te le to váb bá, hogy az ügy fél tu laj -
do ná ban álló – leg alább a (3) be kez dés a) pont já ban meg -
ha tá ro zott nagy sá gú – ter mõ föld és a tá mo ga tás alap ját
 képezõ, vá sá rolt ter mõ föld – a te le pü lés köz igaz ga tá si
 határától füg get le nül – egy más sal szom szé dos le gyen.
E be kez dés al kal ma zá sa so rán szom szé dos ter mõ föl dek -
nek mi nõ sül nek azok a föld rész le tek is, me lye ket ön ál ló
hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott út (árok, csa tor na) vá -
laszt el.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl fel té te le
a tá mo ga tás nak, hogy az ügy fél

a) a vá sár lás idõ pont já ban leg alább egy éve ren del kez -
zen leg alább öt ezer négy zet mé ter te rü let nagy sá gú szõ lõ,
gyü möl csös mû ve lé si ágú föld rész let, ille tõ leg leg alább
egy hek tár te rü let nagy sá gú egyéb mû ve lé si ágú föld rész let 
tu laj don jo gá val,

b) be tart ja a He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat elõ írásait,
c) vál lal ko zá sa meg fe lel az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi

Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vidékfejlesz -
tési tá mo ga tá sok kal össze füg gés ben a teszt üze mi rend szer 
ke re té ben ki ala kí tott stan dard fe de ze ti hoz zá já ru lás ér té -
kek al kal ma zá sá ról  szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM ren de -
let alap ján a gaz da sá gi lag élet ké pes üzem kri té ri u má nak,

d) ren del kez zen me zõ gaz da sá gi szak irá nyú kép zett -
ség gel vagy me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó (OKJ 32 6201 02),
ezüst ka lá szos gazd a (OKJ 21 6201 01), arany ka lá szos
gazd a (OKJ 32 6201 01) szak ké pe sí tés meg lé te ese tén a
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban:
MgSzH) ál tal iga zol tan leg alább öt éves me zõ gaz da sá gi
szak mai gya kor lat tal,

e) ter mõ föld tu laj do na a tá mo ga tás alap ját ké pe zõ, vá -
sár lás sal meg szer zett ter mõ föld del együtt a ket tõ száz tíz
arany ko ro nát, szõ lõ és gyü möl csös mû ve lé si ágú ter mõ -
föld ese té ben pe dig a két hek tárt meg ha lad ja,

f) az adás vé te li szer zõ dést az in gat lan ügyi ha tó ság hoz
be nyúj tot ta, és en nek té nye az in gat lan tu laj do ni lap ján
leg alább szél je gyen fel tün te tés re ke rült, és

g) kö te le zett sé get vál lal jon arra, hogy a tá mo ga tás
alap ját ké pe zõ ter mõ föl det a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá tól szá -
mí tott öt éven be lül

ga) nem ide ge ní ti el,
gb) más cél ra nem hasz no sít ja, és
gc) a mû ve lé si ágá nak meg fe le lõ tény le ges me zõ gaz -

da sá gi mû ve lés sel hasz no sít ja.

4.  §

(1) Nem le het tá mo ga tást igé nyel ni a ter me lõ szö vet ke -
ze ti kü lön la pon rész arány ként, il let ve az in gat lan-nyil ván -
tar tás ban erdõ mû ve lé si ág ban nyil ván tar tott ter mõ föld
meg vá sár lá sá ra.

(2) E ren de let alap ján nem jo go sult az ügy fél tá mo ga tás
igény be vé te lé re, ha a bir tok fej lesz té si hi tel ka mat tá mo ga -
tá sá ról  szóló 17/2007. (III. 23.) FVM ren de let alap ján
ugyan azon ter mõ föld re ka mat tá mo ga tás ban ré sze sül.

5.  §

(1) A ké re lem és mel lék le te i nek tar tal mi és for mai
 követelményeit a mel lék let tar tal maz za.

(2) E ren de let mel lék le te alap ján össze ál lí tott ké rel met a 
2007. év ben a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl leg ké sõbb szep -

2007/122. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9235



tem ber 30-áig, ezt köve tõen éven te má jus 1-jé tõl leg ké -
sõbb az adott év szep tem ber 30-áig le het az MgSzH-hoz
be nyúj ta ni, fel té ve, hogy a ké re lem alap já ul szol gá ló adás -
vé te li szer zõ dés a ké re lem be nyúj tá sá nak évé ben, ille tõ leg 
az azt meg elõ zõ év szep tem ber 30-a után jött lét re.

(3) Egy ügy fél éven te leg fel jebb két ké rel met nyújt hat be.

(4) A ké rel met egy pél dány ban kell be nyúj ta ni, az zal,
hogy a mel lék let C) pont ja sze rin ti kö te le zett ség vál la ló
nyi lat ko za tot két ere de ti pél dány ban kell csa tol ni.

(5) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az adás vé te li szer zõ dés(ek) ügy vé di el len jegy zés sel, 

szá raz bé lyeg zõ le nyo ma tá val el lá tott ere de ti pél dá nyát;
b) olyan hi te les tér kép má so la tot, me lyen a bir tok össze -

vo nás alap ját ké pe zõ, az ügy fél tu laj do ná ban álló és tá mo -
ga tás sal meg vá sá ro lan dó ter mõ föl de ket az ügy fél el té rõ
je lö lés sel fel tün tet te;

c) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny sé get iga zo ló do -
ku men tu mok (õs ter me lõi, me zõ gaz da sá gi vál lal ko zói iga -
zol vány, csa lá di gaz da ság nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló
ha tá ro zat stb.) egy sze rû má so la tát, mely nek az ere de ti vel
való azo nos sá gát az ügy fél a má so la ton alá írá sá val iga -
zolja;

d) a me zõ gaz da sá gi szak irá nyú kép zett sé get vagy öt
éves szak mai gya kor la tot iga zo ló do ku men tu mok egy sze -
rû má so la tát, mely nek ere de ti vel való azo nos sá gát az ügy -
fél a má so la ton alá írá sá val iga zol ja.

6.  §

(1) El kell uta sí ta ni a ké rel met, ha for rás hi ány  miatt nem 
fi nan szí roz ha tó a tá mo ga tás.

(2) Az MgSzH a jog erõs dön tést kö ve tõ har minc na pon
be lül in téz ke dik az oda ítélt tá mo ga tá sok Ma gyar Ál lam -
kincs tá ron ke resz tül tör té nõ fo lyó sí tá sá ról, va la mint
– a mel lék let C) pont ja sze rin ti kö te le zett ség vál la ló nyi lat -
ko zat, va la mint a jog erõs dön tés meg kül dé sé vel – meg ke -
re si az in gat lan ügyi ha tó sá got, hogy a ké re lem mel érin tett
in gat la nok te kin te té ben az öt évre  szóló, kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat je gyez ze
fel az in gat lan-nyil ván tar tás ban.

(3) A tá mo ga tás irán ti ké rel me ket az MgSzH az e cél ra
biz to sí tott pénz esz kö zök ren del ke zés re ál lá sá tól füg gõ en,
a ké rel mek be nyúj tá sá nak sor rend jé ben bí rál ja el.

7.  §

(1) Jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül,
ha az ügy fél tu laj don jo ga az in gat lan-nyil ván tar tás ba nem
ke rül be jegy zés re, il let ve, ha a ké re lem hez csa tolt, a tá mo -
ga tás elõ fel té te lé ül elõ írt kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za -
tok ban fog lal ta kat az ügy fél meg sze gi, vagy ha az MgSzH
az el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom elsõ rang he lyi be jegy -
zé sét nem tud ja ér vé nye sí te ni. A jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tás vissza fi ze té sét az MgSzH ha tá ro zat tal ren -
de li el.

(2) Nem szá mít jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás -
nak az a tá mo ga tás, amely nek az alap ját ké pe zõ in gat lant
a tá mo ga tás biz to sí té ká ul be jegy zett el ide ge ní té si és ter he -
lé si ti la lom ha tár ide jé nek le jár ta elõtt ki sa já tít ják. Eb ben
az eset ben a ki sa já tí tá si el já rás so rán, a ki sa já tí tás sal érin -
tett te rü let re esõ tel jes tá mo ga tást ka ma tok nél kül kell
vissza fi zet ni.

8.  §

A tá mo ga tást a 10032000-01220191-53000004 szá mú
Ter mõ föld mi nõ sé gi vé del me, hasz no sí tá sa elõ irány zat
fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról kell tel je sí te ni és a jo go su lat -
la nul igény be vett tá mo ga tást ugyan ezen szám lá ra kell
vissza fi zet ni.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 2004. évi 
nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i rõl  szóló 25/2004.
(III. 3.) FVM ren de let 39–42.  §-a ha tá lyát vesz ti az zal,
hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek re al kal -
maz ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelethez

Kérelem

birtok-összevonási célú termõföldvásárlás támogatására

Az ügy fél neve:

Az ügy fél lak cí me:

Mel lék le tek fel so ro lá sa:

Adat lap

Nyi lat ko za tok

Kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za tok

Adás vé te li szer zõ dés: ... db.

Hi te les tér kép má so lat: ... db.

Me zõ gaz da sá gi ter me lõi te vé keny sé get iga zo ló do ku men tu mok hi te les má so la ta: ... db.

Me zõ gaz da sá gi szak irá nyú kép zett sé get vagy öt éves szak mai gya kor la tot iga zo ló do ku men tu mok hi te les máso -
lata: ... db.

A) Adatlap

 1. Név: ..........................................................................................................................................................................

 2. Lak cím: ....................................................................................................................................................................

 3. Te le fon szám: ............................................................................................................................................................

 4. Re giszt rá ci ós szám: ..................................................................................................................................................

 5. TB szám la szám: .......................................................................................................................................................

 6. Adó azo no sí tó jel vagy adó szám: ..............................................................................................................................

 7. Szám la ve ze tõ pénz in té zet neve: ...............................................................................................................................

 8. Szám la szám: .............................................................................................................................................................

9. Az ügy fél tu laj do ná ban álló va la mennyi ter mõ föld in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai:

Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág Tul. há nyad Te rü let (ha) AK ér ték

Össze sen:

.....................................
alá í rás
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10. A ké re lem alap ját ké pe zõ ter mõ föl dek in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai:

Az új on nan meg vá sá rolt ter mõ föl dek
Az ügy fél nek leg alább egy éve tu laj do ná ban álló,

szom szé dos ter mõ föld jei

Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág Tul. há nyad
Te rü let

(ha)
AK ér ték Vé tel ár Hrsz.

Te rü let
(ha)

Tu laj don szer zés
idõ pont ja

Össze sen: – –

11. Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge: ............ Ft, azaz .............. ................................ fo rint.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az ál ta lam kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ................ (hely) ............... (év) ................... (hó nap) ................. (nap)

......................................
alá í rás
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B) Nyilatkozatok

Alul írott,

  Név: ...........................................................................................................................................................................
  Lak cím: .....................................................................................................................................................................
  Szü le té si hely, idõ: ....................................................................................................................................................
  Any ja neve: ...............................................................................................................................................................
bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban, az aláb bi nyi lat ko za to kat te szem.

1. Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tás ra való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa cél já ból hoz zá já ru lok
a ké rel mem ben meg adott ada ta im nak az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam -
kincs tár ál ta li fel hasz ná lá sá hoz.

2. Nyi lat ko zom, hogy adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá som nincs.
3. Nyi lat ko zom, hogy leg alább 1 éve ren del ke zem
a) szõ lõ, gyü möl csös mû ve lé si ágú, leg alább 5000 négy zet mé ter te rü let nagy sá gú föld rész let tu laj don jo gá val, mely

a vá sá rolt ter mõ föld del szom szé dos,
b) egyéb mû ve lé si ágú, leg alább 1 hek tár te rü let nagy sá gú föld rész let tu laj don jo gá val, mely a vá sá rolt ter mõ föld del

szom szé dos.
(Meg fe le lõ rész alá hú zan dó.)

4. Nyi lat ko zom, hogy kö ve tem a he lyes gaz dál ko dá si gya kor la tot.
5. Nyi lat ko zom, hogy vál lal ko zá som meg fe lel az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan -

dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok kal össze füg gés ben a teszt üze mi rend szer ke re té ben ki ala kí tott stan dard fe de ze ti hoz zá -
já ru lás ér té kek al kal ma zá sá ról  szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM ren de let ben elõ írt gaz da sá gi élet ké pes ség kri té ri u má nak.

6. Tu do má sul ve szem, hogy a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um a tá mo ga tás ki fi ze té sé tõl szá mí tott
öt éven be lül nem já rul hoz zá az el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom elsõ rang he lyen tör tént be jegy zé sé nek meg vál toz ta tá -
sá hoz.

7. Nyi lat ko zom, hogy a ké rel mem ben fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tá ci ók helyt ál ló ak.
8. Tu do má sul ve szem, hogy a ké rel mem po zi tív el bí rá lá sa ese tén a mi nisz té ri um a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -

té si Mi nisz té ri um hon lap ján a ké rel mem fõbb ada ta it köz zé te szi.

Kelt: ................ (hely) ............... (év) ................... (hó nap) ................. (nap)

....................................
alá í rás

C) Kötelezettségvállaló nyilatkozat

 Az ügy fél neve: .............................................................................................................................................................
 Szü le té si hely, idõ: ........................................................................................................................................................
 Lak cím: .........................................................................................................................................................................
szám alat ti la kos kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy amennyi ben a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
az alább fel so rolt ter mõ föl dek meg vá sár lá sá hoz tá mo ga tást biz to sít, azo kat a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá tól szá mí tott öt éven
be lül nem ide ge ní tem el, más cél ra nem hasz no sí tom, és a mû ve lé si águk nak meg fe le lõ tény le ges me zõ gaz da sá gi mû ve -
lés sel hasz no sí tom.

A tá mo ga tás sal meg vá sá rolt föld rész let ada tai

Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág Tu laj do ni há nyad Adás vé te li szer zõ dés kel te
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Egy ide jû leg hoz zá já ru lá so mat adom, hogy a vá sár lás hoz nyúj tott tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ese tén az el ide ge ní té si és ter -
he lé si ti la lom a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um ja vá ra elsõ rang hely re, a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá tól
szá mí tott öt éves idõ tar tam ra, az in gat lan-nyil ván tar tás ba fel jegy zés re ke rül jön.

Kelt: ................ (hely) ............... (év) ................... (hó nap) ................. (nap)

......................................
ügyfél alá írá sa

Elõt tünk, mint ta núk elõtt:

............................ ................................
alá írás alá írás
Név: Név:
Cím: Cím:

Szig. sz.: Szig. sz.:
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A gazdasági és közlekedési miniszter
80/2007. (IX. 19.) GKM

rendelete

a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más
hajózási létesítmény létesítésérõl,

használatbavételérõl, üzemben tartásáról
és megszüntetésérõl szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM

rendelet módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény 88.  §
(2) be kez dés k) pont já ban és az épí tett kör nye zet ala kí tá sá -
ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  §
(4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá -
gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben  eljárva – az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já ban meg -
ha tá ro zott feladat körében el já ró ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

A ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha jó zá si
lé te sít mény lé te sí té sé rõl, hasz ná lat ba vé te lé rõl, üzem ben
tar tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 50/2002. (XII. 29.)
GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  § (1) be kez dés
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ha jó zá si ha tó ság en ge dé lye nél kül vé gez he tõ:)
„b) az en ge dé lye zett te vé keny ség nek meg fe le lõ mû sza ki

jel lem zõk kel és pa ra mé te rek kel ren del ke zõ elem cse ré je,”

2.  §

Az R. 6.  § fel ve ze tõ szö ve gé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Ha e ren de let elõ ír ja a ké rel me zõ lé te sí té si, bon tá si,
fenn ma ra dá si, ren del te tés mó do sí tá si jo go sult sá gá nak iga -
zo lá sát, a jo go sult ság a kö vet ke zõ ira tok kal iga zol ha tó:”

3.  §

Az R. 7.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A ha jó zá si lé te sít mé nyek kel kap cso la to san az e ren de -
let alap ján le foly ta tott ha tó sá gi el já rá sok ban (az üzem ben
tar tá si en ge dé lye zé si el já rás ki vé te lé vel) a kö vet ke zõ ha tó -
sá gok szak ha tó ság ként jár nak el:]

„a) a ki kö tõ – a ki zá ró lag csó na kok fo ga dá sá ra al kal -
mas ki kö tõ ki vé te lé vel –, va la mint a komp- és rév át ke lés
ese té ben az 1. szá mú mel lék let 3. pont já ban meg ha tá ro zott
ha tó ság,”

4.  §

Az R. 15.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a  következõ
ren del ke zés lép:

[A lé te sí té si en ge dély irán ti ké re lem hez – az 5.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal ta kon kí vül – mel lé kel ni kell:]

„a) a víz jo gi en ge délyt;”



5.  §

Az R. 20.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A lé te sí té si en ge délyt a ké rel me zõ jog utód ja is fel -
hasz nál hat ja, kö te les azon ban a jog utód lást – an nak meg -
fe le lõ iga zo lá sa mel lett – az elsõ fokú ha jó zá si ha tó ság nak
írás ban be je len te ni. A név át írás ról a be je len tés alap ján
az en ge dé lye zõ ha tó ság vég zés ben ren del ke zik.”

6.  §

Az R. 23.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A ha jó zá si ha tó ság a hasz ná lat ba vé te li en ge dély -
ben a ha jó zá si lé te sít mény üzem ben tar tá sát az aláb bi idõ -
tar tam ra en ge dé lye zi:

a) ha jó ál lo más nál, egyéb úszó mû ves ki kö tõ hely nél,
 vízisportpályánál, vízi re pü lõ tér nél, úszó mû ál lás nál és
 hajóhídnál 5 évre,

b) ki épí tett part fa lú ki kö tõ nél, komp- és rév át ke lõ hely -
nél, csó nak ki kö tõ nél és vesz teg lõ hely nél 10 évre.”

7.  §

Az R. 24.  § (2) be kez dés e) pont ja he lyé be a  következõ
ren del ke zés lép:

(A ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
„e) a meg va ló su lá si terv do ku men tá ci ót 3 pél dány ban,

va la mint az en ge dé lye zé si el já rás ba be vo nan dó szak ha tó -
sá gok szá ma sze rint to váb bi 1-1 pél dány ban,”

8.  §

Az R. 27.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(11) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A fenn ma ra dá si en ge dély az (1) be kez dés ben fog -

lal tak ér vé nye sí té se mel lett ki ad ha tó ak kor is, ha
a) a ha jó zá si lé te sít mény, lé te sít mény rész át ala kí tás sal

sza bá lyos sá te he tõ, vagy
b) a sza bály ta lan ság gal oko zott ér dek sé re lem je len ték -

te len, köz ér de ket nem sért, vagy a ha jó zá si ha tó ság ál tal
meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül el há rít ha tó.

(5) Ha az épít te tõ az ér te sí tés sze rin ti ha tár idõ ig nem
nyújt ja be a fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké rel mét, il le tõ -
leg az az zal kap cso la tos hi ány pót lá si fel hí vás nak a meg -
adott ha tár idõ ben nem tesz ele get, vagy a sza bá lyos sá té tel
ér de ké ben szük sé ges mun ká la tok el vég zé sét a kö te le zett
nem vál lal ja, a ha jó zá si ha tó ság a lé te sít mény bon tá sát el -
ren de li.

(6) A ha jó zá si ha tó ság a ha tó sá gi el len õr zés ke re té ben
meg tar tott hely szí ni szem le alap ján a sza bály ta lan ság
 tudomásra ju tá sá tól szá mí tott 90 na pon be lül tisz táz za
a tény ál lást, amely nek ke re té ben

a) meg vizs gál ja, hogy az (1) és (4) be kez dés sze rint
a fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sá nak fel té te lei fenn áll -
nak-e vagy meg te remt he tõ ek-e,

b) a fel té te lek meg lé te ese tén ér te sí ti az épít te tõt a fenn -
ma ra dá si en ge dély fel té te le i rõl és jog kö vet kez mé nye i rõl,
egy ide jû leg leg fel jebb 60 na pon be lü li ha tár idõ ki tû zé sé -
vel a fenn ma ra dá si en ge dély ké re lem be nyúj tá sá ra hív ja
fel.

(7) A fenn ma ra dá si en ge dély egy ben a ha jó zá si léte -
sítményre vo nat ko zó hasz ná lat ba vé te li en ge dély is,
amennyi ben en nek fel té te lei fenn áll nak. A lé te sít mény re
vo nat ko zó fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sá val egy idõ -
ben a ha jó zá si ha tó ság nak ren del kez nie kell a lé te sít mény
be fe je zé sé re vo nat ko zó to vább épí tés rõl is. A ha jó zá si lé te -
sít mény épí té si mun ká i nak tel jes be fe je zé se után a
23.  §-ban fog lal tak sze rin ti hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye -
zé si el já rást kell le foly tat ni.

(8) A meg ha tá ro zott idõ el tel tét, il le tõ leg az en ge dély
vissza vo ná sát köve tõen, to váb bá ha a fenn ma ra dá si en ge -
dély ben elõ írt át ala kí tá si kö te le zett sé get nem tel je sí tet ték,
a ha jó zá si lé te sít ményt, lé te sít mény részt az en ge dé lyes nek 
kár ta la ní tá si igény nél kül le kell bon ta nia. Az át ala kí tá si
kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a ha jó zá si ha tó ság a
 lebontást el ren de li.

(9) Ha fenn ma ra dá si en ge dély ki adá sá ra irá nyu ló el já -
rás so rán az el já ró ha tó ság azt ál la pít ja meg, hogy a ké rel -
me zõ nem tar tot ta be a kör nye zet vé del mi en ge dély ben
fog lalt elõ írásokat vagy el tért azok tól, az el já rás ba a kör -
nye zet vé del mi szak ha tó sá go kat be von ja.

(10) Ha a sza bály ta la nul meg épí tett ha jó zá si lé te sít -
mény re, lé te sít mény rész re fenn ma ra dá si en ge dély nem
 adható, a ha jó zá si ha tó ság el ren de li

a) a sza bá lyos sá té tel ér de ké ben szük sé ges mun ká la tok 
el vég zé sét, vagy

b) ha a lé te sít mény fenn ma ra dá sa át ala kí tás sal sem
 engedélyezhetõ, a le bon tá sát.

(11) A sza bály ta la nul lé te sí tett ha jó zá si lé te sít ménnyel,
lé te sít mény résszel kap cso lat ban el ren delt át ala kí tást vagy
bon tást az in gat lan tu laj do no sa (ha szon él ve zõ je, haszná -
lója) kö te les vég re haj ta ni.”

9.  §

(1) Az R. 46.  § d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„d) ha jó ki eme lõ be ren de zés: úszó lé te sít mé nyek víz bõl

tör té nõ ki eme lé sé re, il let ve víz re bo csá tá sá ra szol gá ló
 berendezés (pl. só lya pá lya, ha jó eme lõ mû, szá raz dokk),”

(2) Az R. 46.  § f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„f) üze mi ki kö tõ: úszó lé te sít mé nyek épí té sé vel, kar ban -

tar tá sá val, ja ví tá sá val, át ala kí tá sá val és bon tá sá val össze -
füg gõ te vé keny ség vég zé sé re szol gá ló ki kö tõ,”
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(3) Az R. 46.  § l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„l) kö te les komp: nem sza ba don köz le ke dõ (kö tél pá -

lyás) komp,”

(4) Az R. 46.  § s) és t) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„s) úszó mû ál lás: part hoz vagy egyéb mó don rög zí tett

úszó mû vel ki ala kí tott, úszó lé te sít mé nyek tar tóz ko dá sá ra
szol gá ló és úszó mû ves ki kö tõ hely nek nem mi nõ sü lõ vesz -
teg lõ hely,

t) úszó mû ves ki kö tõ hely: olyan ki kö tõ hely, amely nél az 
úszó lé te sít mé nyek az uta sok be- és ki szál lá sa (ha jó ál lo -
más) vagy ra ko dá si mû ve le tek (úszó mû ves ra ko dó hely)
cél já ból a part hoz tar tó san ki kö tött és ki kö tõ esz kö zök kel
el lá tott úszó mû höz köt het nek ki. Az úszó mû ves ki kö tõ -
hely le het ön ál ló ha jó ál lo más vagy ki kö tõ ré sze.”

10.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék let 2.2.5. pont .25–.27 al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„.25 A kö te les komp fel sõ ve ze tõ kö te lét a ví zi út osz tá -
lyá nak függ vé nyé ben kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak
meg fele lõen kell a ví zi út fe lett át ve zet ni.

.26 Ha a kö te les komp ve ze tõ kö te le nem ala kít ha tó ki
a .25 al pont sze rin ti ma gas ság ban, ak kor olyan ve ze tõ kö -
te let kell al kal maz ni, amely a me der fe nék re fek szik és
a komp az át ha la dás kor sze di azt fel és el ha la dá sát köve -
tõen le eresz ti (mély ve ze té sû kö tél). A nem zet kö zi je len tõ -
sé gû ví zi utak ról  szóló eu ró pai meg ál la po dás sze rin ti
„E” jelû ví zi úton kö tél se gít sé gé vel köz le ke dõ át ke lés nem 
üze mel tet he tõ, ki vé ve olyan gépi haj tás sal ren del ke zõ
 köteles kom pot, amely nek kö te le meg fe lel a kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak nak.

.27 A fel sõ ve ze té sû kö tél le eresz té sé nek le he tõ sé gét
mind két part ról biz to sí ta ni kell. Gépi kö tél fe szí tés nél,
 illetve le eresz tés nél biz to sí ta ni kell, hogy áram ki ma ra dás
ese tén a kö tél mind két part tól kézi be avat ko zás sal is
 leereszthetõ le gyen.”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék let 2.2.5. pont .30 al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„.30 Az ala csony ve ze té sû komp kö tél ki fe szí tett ál la po -
tát a kü lön jog sza bály ban elõ írt jel zés rend szer rel meg kell
je löl ni.”

11.  §

Az R. 2. szá mú mel lék let 2.5.1. és 2.5.2. pont já nak
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.5.1 A vízi re pü lõ tér sa rok pont ja it jól azo no sí tó
 radarreflektorral és te tõ jel ként a Ha jó zá si Sza bály zat sze -
rin ti A.1 nap pa li és éj sza kai jel zés sel fel sze relt bó já val kell 
je löl ni.

2.5.2 Olyan víz te rü le ten, ahol egyéb köz le ke dé si, mun -
ka vég zé si vagy für dé si te vé keny ség nem foly tat ha tó, az
A.1 nap pa li és éj sza kai jel zés el hagy ha tó.”

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult
el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se és
11.  §-ának d) pont ja.

(3) Az or szá gos köz for gal mú és sa ját hasz ná la tú ki kö -
tõk a ko ráb ban ki adott hasz ná lat ba vé te li en ge dé lyek alap -
ján az en ge dély ér vé nyes sé gé nek le jár tá ig tart ha tók üzem -
ben.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti e ren de let 1–11. §-a, 12. § (2) be kez dé se. E be kez -
dés ha tá lyát vesz ti a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so -
dik na pon.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
37/2007. (IX. 19.) HM

rendelete

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezésérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
49.  § o) pont já ban, 91/A.  § (3) be kez dé sé ben, to váb bá
a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés f) és j) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 
2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let mel lék le té ben fel so rolt hon vé del mi mi nisz -
te ri ren de le tek ha tá lyu kat vesz tik.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap 1. nap ján
lép ha tály ba, és a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó nap
1. nap ján ha tá lyát vesz ti.
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(2) Ha tá lyát vesz ti
a) a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák,

 valamint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té -
rí té se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10.) HM ren de let 58.  §-a;

b) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to nái, va la mint az ön kén tes je lent ke zés alap ján
tar ta lé kos ka to nai szol gá la tot tel je sí tõk kár té rí té si fe le lõs -
sé gé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 18/2006. (VI. 27.) HM
ren de let 21.  § (2) és (3) be kez dé se.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Melléklet
a 37/2007. (IX. 19.) HM rendelethez

Hatályukat vesztõ honvédelmi miniszteri
rendeletek jegyzéke

1. A kul tu rá lis és mé dia fel ada to kat el lá tó költ ség ve té si 
szer vek meg szün te té sé rõl, köz hasz nú tár sa sá gok lét re ho -
zá sá ról, il let ve az át ala kí tás sal kap cso la tos jog utód lás ról
 szóló 16/2000. (VI. 20.) HM ren de let.

2. A kul tu rá lis és mé dia fel ada to kat el lá tó költ ség ve té si 
szer vek meg szün te té sé rõl, köz hasz nú tár sa sá gok lét re ho -
zá sá ról, il let ve az át ala kí tás sal kap cso la tos jog utód lás ról
 szóló 16/2000. (VI. 20.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
24/2000. (IX. 22.) HM ren de let.

3. A Ma gyar Hon véd ség Tér ké pé sze ti Hi va tal köz pon ti 
költ ség ve té si szerv egyes szer ve ze ti ele me i nek meg szün -
te té sé rõl, ál la mi fel adat köz hasz nú tár sa ság nak tör té nõ
 átadásáról, il let ve az át ala kí tás sal kap cso la tos jog utód lás -
ról  szóló 34/2000. (XII. 20.) HM ren de let.

4. Az üdül te té si, rek re á ci ós, sport és egész ség meg õr zõ
fel ada to kat el lá tó költ ség ve té si szer vek meg szün te té sé rõl,
ál la mi fel adat köz hasz nú tár sa ság nak tör té nõ át adá sá ról,
il let ve az át ala kí tás sal kap cso la tos jog utód lás ról  szóló
36/2000. (XII. 20.) HM ren de let.

5. A hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li
te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és
el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let.

6. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2006. évi fel hasz -
ná lá sá nak rend jé rõl  szóló 6/2006. (II. 28.) HM ren de let.

7. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um, a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um szer ve ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei
jogi kép vi se le té nek rend jé rõl  szóló 20/2001. (VIII. 9.) HM 
ren de let.

8. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um, a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um szer ve ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei
jogi kép vi se le té nek rend jé rõl  szóló 20/2001. (VIII. 9.) HM 
ren de let, va la mint a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú ka to nái kár té rí té si fe le lõs sé gé nek

egyes sza bá lya i ról  szóló 17/2002. (IV. 5.) HM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 16/2005. (IV. 29.) HM ren de let.

9. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um, a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um szer ve ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei
jogi kép vi se le té nek rend jé rõl  szóló 20/2001. (VIII. 9.) HM 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2006. (VI. 19.) HM ren -
delet.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
44/2007. (IX. 19.) IRM

rendelete

a büntetés-végrehajtási szervek területére történõ
be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási

szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi
CVII. tör vény 35.  § (2) be kez dés d) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti  miniszter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § e) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos
Pa rancs nok sá ga, a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek, in téz -
mé nyek, a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sá ra lét re ho zott
gaz dál ko dó szer vek (a továb biak ban együtt: bv. szerv)
 területére be lé põ, a bv. szer vek te rü le tén tar tóz ko dó,
 továbbá az on nan ki lé põ sze mé lyek re ter jed ki.

(2) A bv. szerv te rü le té re be lép het:
a) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet (a továb biak ban:

bv. szer ve zet) sze mé lyi ál lo má nyá nak tag ja;
b) a hi va ta los vagy szol gá la ti ügy ben el já ró sze mély;
c) a fog va tar tott hoz lá to ga tá si cél lal ér ke zõ sze mély;
d) a szak or vo si vizs gá lat ra je lent ke zõ, sza bad lá bon

lévõ el ítélt;
e) a bûn meg elõ zé si célú lá to ga tás ke re tén be lül az

 oktatási in téz mé nyek 18. élet évü ket be töl tött ta nu ló ja,
hall ga tó ja, ok ta tó ja;

f) a bv. szerv pa rancs no ka, igaz ga tó ja, fõ igaz ga tó fõ -
orvosa, ügy ve ze tõ igaz ga tó ja (a továb biak ban együtt:
bv. szerv ve ze tõ je) ál tal en ge dé lye zett sze mély;

g) a fog va tar tott nem vé dõ ként el já ró jogi kép vi se lõ je,
tör vényes kép vi se lõ je, il let ve meg ha tal ma zás alap ján el já -
ró egyéb kép vi se lõ je (a továb biak ban: fog va tar tott kép -
viselõje).
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(3) A bv. szerv te rü le té re be lé põ sze mélyt a be lé pés sza -
bá lya i ról, il let ve a bv. szerv rend jé re és biz ton sá gá ra
 vonatkozó elõ írásokról tá jé koz tat ni kell.

2.  §

(1) A bv. szerv te rü le té re be lé põ sze mély kö te les

a) a sze mély azo nos sá gát iga zol ni és a be lé pés in do kát
kö zöl ni;

b) be tar ta ni a bv. szerv rend jé re, a há zi rend re és a fog va 
tar tás biz ton sá gá ra vo nat ko zó elõ írásokat.

(2) Az (1) be kez dés ben elõ ír tak hi á nyá ban az érin tett
sze mély be lép te té se, il let ve a bv. szerv te rü le tén való to -
váb bi tar tóz ko dá sa meg ta gad ha tó, és az érin tett sze mély
on nan el tá vo lít ha tó.

(3) Az it tas vagy bó dult ál la pot ban lévõ sze mély be lép -
te té sét meg kell ta gad ni. Az it tas ál la pot el len õr zé sé hez
an nak meg ál la pí tá sá ra al kal mas esz köz igény be ve he tõ.

(4) A bv. szerv te rü le té re be lé põ sze mélyt a be lé pé si
 engedélyre uta ló, a ru há za ton el he lyez he tõ jel zés sel kell
el lát ni.

3.  §

(1) A bv. szerv te rü le té re nem vi he tõ be lõ fegy ver,
 lõszer, rob ba nó szer, szú ró- vagy vá gó esz köz, al ko hol, ká -
bí tó szer, a köz biz ton ság ra, va la mint egyéb, a bv. szerv
rend jé re és a fog va tar tás biz ton sá gá ra ve szé lyes tárgy.
Adó-ve võ ké szü lék, te le fon, fény ké pe zõ gép, il let ve hang
és kép rög zí té sé re al kal mas más ké szü lék be vi te lét a
bv. szerv ve ze tõ je en ge dé lyez he ti.

(2) A ha tó sá gi el já rást, il let ve nyo mo za ti cse lek ményt
vég zõ sze mély a fel ada ta el vég zé sé hez szük sé ges fény ké -
pe zõ gép, il let ve hang és kép rög zí té sé re al kal mas más
 készülék, hor doz ha tó szá mí tó gép be vi te lé re – a be lé pés -
kor tör té nõ be je len tés mel lett – kü lön en ge dély nél kül is
jo go sult.

(3) A bv. szerv te rü le té re be lé põ sze mély ru há za ta, cso -
mag ja – a 4.  § a) és d)–e) pont já ban meg je lölt, to váb bá a
dip lo má ci ai és a nem zet kö zi jo gon ala pu ló egyéb men tes -
sé get él ve zõ sze mé lyek ki vé te lé vel – szem re vé te le zés sel
és tech ni kai esz köz zel el len õriz he tõ, in do kolt eset ben köz -
vet le nül is át vizs gál ha tó. Az in té zet te rü le té re be nem
 vihetõ tár gyak te kin te té ben tõ lük szó be li nyi lat ko zat kér -
he tõ.

(4) Az el len õr zés hez szol gá la ti ku tya is igény be ve he tõ.
A ru há zat köz vet len át vizs gá lá sát csak a sze mé lyi ál lo -
mány be lé põ sze méllyel azo nos nemû tag ja vé gez he ti.

A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személyekre
vonatkozó rendelkezések

4.  §

E ren de let vo nat ko zá sá ban a bv. szerv sze mé lyi ál lo má -
nyá nak tag ján kí vül hi va ta los vagy szol gá la ti ügy ben el -
járó sze mély nek mi nõ sül nek:

a) ál lan dó sze mé lyi vé de lem ben ré sze sü lõ ál la mi ve ze -
tõ (a továb biak ban: vé dett sze mély) és a vé del mét el lá tó;

b) az or szág gyû lé si kép vi se lõ; az eu ró pai par la men ti
kép vi se lõ; az ön kor mány za ti kép vi se lõ; a ki sebb sé gi
 önkormányzat kép vi se lõ je; a pol gár mes ter; az ön kor -
mány zat jegy zõ je, il le tõ leg az ál ta luk írás ban meg bí zott
sze mély;

c) az or szág gyû lé si biz to s, to váb bá az ál ta la írás ban
meg bí zott sze mély;

d) a bíró, az ügyész, a bí ró sá gi és ügyész sé gi dol go zó,
a párt fo gó fel ügye lõ, a köz jegy zõ, va la mint az ön ál ló bí ró -
sá gi vég re haj tó, vég re haj tó-he lyet tes és kéz be sí té si vég re -
haj tó;

e) a ha tó sá gi el já rást, nyo mo za ti cse lek mé nye ket, il let -
ve a fog va tar tot tak in té zet be szál lí tá sát, elõ ál lí tá sát és
 kísérését vég zõ sze mély;

f) a bv. szerv, il let ve bv. szer ve zet fe lett irá nyí tá si, fel -
ügye le ti jo got gya kor ló szer vek kép vi se lõ je;

g) a védõ, va la mint a fog va lévõ sér tett, a ma gán vád ló
és az egyéb ér de kelt kép vi se lõ je, to váb bá a fog va lévõ pót -
ma gán vád ló, il let ve tanú ér de ké ben el já ró ügy véd;

h) a nem ma gyar ál lam pol gár sá gú fog va tar tott te kin te -
té ben az ál lam pol gár sá ga sze rin ti ál lam dip lo má ci ai kép -
vi se lõ je és kon zu li tiszt vi se lõ je;

i) a fog va tar tás kö rül mé nye i vel fog lal ko zó nem zet kö zi 
szer ve zet meg bí zott kép vi se lõ je;

j) az egy ház, to váb bá a bv. szer ve zet tel együtt mû kö dõ
más szer ve zet (sze mély) kép vi se lõ je;

k) a bv. szerv el lá tá sá val és a fog va tar tot tak fog lal koz -
ta tá sá val, va la mint anya nyel vük sza bad hasz ná la tá val
össze füg gés ben te vé keny sé get vég zõ sze mély;

l) a bün te tõ el já rás ban részt ve võ szak ér tõ;
m) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény

(a továb biak ban: Be.) 114.  §-a alap ján ki ren delt tol mács;
n) a sze mé lyi ál lo mány és a fog va tar tot tak sür gõs sé gi

vagy egyéb egész ség ügyi el lá tá sá ban szük ség sze rû en
vagy en ge déllyel együtt mû kö dõ sze mély.

5.  §

(1) A hi va ta los vagy szol gá la ti ügy ben el já ró sze mély a
fel ada ta el lá tá sá ra fel jo go sí tó iga zol vány, ok mány, ha tá ro -
zat, meg bí zó le vél vagy meg ha tal ma zás fel mu ta tá sa mel -
lett lép het be a bv. szerv te rü le té re.

(2) A hi va ta los vagy szol gá la ti ügy ben el já ró sze mély a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta vég re haj tá sa, il let ve 
a bv. szer ve zet tel vagy a bv. szerv vel kö tött együtt mû kö -
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dé si meg ál la po dás ban fog lal tak tel je sí té se ér de ké ben lép -
het a bv. szerv te rü le té re.

(3) A hi va ta los vagy szol gá la ti ügy ben el já ró sze mély a
bv. szerv azon te rü le tén tar tóz kod hat, ahol a fel ada ta el lá -
tá sá hoz je len lé te szük sé ges. A bün te tés-vég re haj tás fel -
ügye le tét el lá tó ügyész a bv. szerv bár mely te rü le tén tar -
tóz kod hat.

(4) A 4.  § l) pont já ban meg je lölt sze mély csak a
bv. szerv ve ze tõ jé vel elõ ze tesen egyez te tett idõ pont ban,
a bí ró ság, il let ve az ügyész szak ér tõ ként való be vo ná sá ról
 szóló ha tá ro za tá nak a be mu ta tá sa mel lett lép het a bv. szerv 
te rü le té re.

(5) A bün te tés-vég re haj tá si bí ró tól és a bün te tés-vég re -
haj tás fel ügye le tét el lá tó ügyész tõl a bv. szerv te rü le té re
tör té nõ be lé pé se elõtt a be nem vi he tõ tár gyak te kin te té ben 
szó be li nyi lat ko zat kér he tõ.

6.  §

(1) A 4.  § g) pont já ban meg je lölt sze mély a ki ren de lés -
rõl  szóló ha tá ro zat vagy meg ha tal ma zás fel mu ta tá sa mel -
lett lép het be a bv. szerv te rü le té re. A be lé pést en ge dé lyez -
ni kell, ha a védõ a meg ha tal ma zás nak a fog va tar tot tal való 
alá íra tá sa ér de ké ben ke re si fel az in té ze tet. A védõ a meg -
ha tal ma zás nak a Be. 47.  § (2) be kez dé se sze rin ti be nyúj tá -
sá ig a fog va tar tot tal csak el len õr zés mel lett be szél het. Ha
a bí ró ság a Be. 135.  § (4) be kez dé se alap ján a vé dõt az el já -
rás ból ki zár ta, az adott bün te tõ el já rás ban nem en ge dé lyez -
he tõ a ki zárt védõ bv. szerv te rü le té re tör té nõ be lé pé se.

(2) A védõ – a be lé pés kor tör té nõ be je len tés mel lett –
kü lön en ge dély nél kül is jo go sult hang fel ve võ ké szü lék -
nek a bv. szerv te rü le té re tör té nõ be vi te lé re.

(3) A védõ a fog va tar tot tal a bv. szerv e cél ra ki je lölt
 helyiségében be szél het.

(4) A (3) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni
a védõ és a 4.  § m) pont ja sze rin ti tol mács ese té ben is,
 azzal, hogy a tol mács csak a vé dõ vel egy ide jû leg – a ki ren -
de lé sé rõl  szóló ha tá ro zat fel mu ta tá sa mel lett – lép het be
a bv. szerv te rü le té re.

7.  §

A vé dett sze mély és a vé del mét el lá tó be- és ki lép te té se,
sze mé lye, jár mû ve és moz gá sá nak biz to sí tá sa, a vé de lem -
hez szük sé ges esz kö zök be vi te le a bv. szerv ve ze tõ je és
a vé del met el lá tó szer ve zet kép vi se lõ je kö zöt ti elõ ze tes
egyez te tés sze rint tör té nik.

8.  §

(1) A 4.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély a ré szé re
rend sze re sí tett kény sze rí tõ esz kö zö ket – a lõ fegy ver ki vé -
te lé vel – a bv. szerv te rü le tén is ma gá nál tart hat ja.

(2) A hi va ta los vagy szol gá la ti ügy ben el já ró sze mély
– a 4.  § k) és n) pont já ban meg ha tá ro zott sze mé lyek ki vé te -
lé vel – a fog va tar tás biz ton sá gá nak a fenn tar tá sa mel lett
a fog va tar tot tal el len õr zés nél kül be szél het.

A fogvatartott látogatóira vonatkozó rendelkezések

9.  §

(1) A fog va tar tott lá to ga tó ja a lá to ga tá si en ge dély alap -
ján lép tet he tõ a bv. szerv te rü le té re. A lá to ga tó ru há za tát és 
cso mag ját el len õriz ni kell, ami hez tech ni kai esz köz és
szol gá la ti ku tya is igény be ve he tõ.

(2) A lá to ga tó a jár mû vét csak a bv. szerv arra ki je lölt
te rü le té re vi he ti be.

(3) A lá to ga tó a bv. szerv te rü le tén csak fel ügye let mel -
lett mo zog hat.

(4) A lá to ga tó a fog va tar tot tal az erre ki je lölt he lyi ség -
ben be szél het, a be szél ge tés el len õriz he tõ.

A fogvatartott képviselõjének belépésére,
ellenõrzésére vonatkozó rendelkezések

10.  §

(1) A fog va tar tott kép vi se lõ jé nek a bv. szerv te rü le té re
tör té nõ be lé pé sé re, el len õr zé sé re, tar tóz ko dá sá ra a 6.  §
(1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé se it az zal az el té rés sel
kell al kal maz ni, hogy a kép vi se lõ a fog va tar tot tat a
bv. szerv ve ze tõ jé vel elõ re egyez te tett idõ pont ban lá to gat -
hat ja meg.

(2) A be lé pést en ge dé lyez ni kell, ha a fog va tar tott kép -
vi se lõ je a meg ha tal ma zás nak a fog va tar tot tal való alá íra tá -
sa ér de ké ben ke re si fel az in té ze tet. A fog va tar tott kép -
viselõje a meg ha tal ma zás alá írá sá ig a fog va tar tot tal csak
el len õr zés mel lett be szél het.

(3) A fog va tar tott kép vi se lõ je nem lép het a bv. szerv
 területére, ha a fog va tar tot tal való kap cso lat tar tá sát a fo -
lya mat ban lévõ bün te tõ el já rás ered mé nyes sé ge ér de ké ben
az ügyész vagy a bí ró ság kor lá toz ta vagy ki zár ta, il let ve
ak kor sem, ha ma ga tar tá sa – a ren del ke zés re álló ada tok
alap ján – az in té zet biz ton sá gát ve szé lyez te ti.

A szakorvosi vizsgálatra jelentkezõ, szabadlábon lévõ
elítéltre vonatkozó rendelkezések

11.  §

(1) A ke gyel mi el já rás so rán az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter ál tal el ren delt szak or vo si vizs gá lat ra a Be. 598.  § 
(2) be kez dé se alap ján je lent ke zõ, sza bad lá bon lévõ el ítélt
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a Bün te tés-vég re haj tás Köz pon ti Kór ház ér te sí té se alap ján 
lép het be a bv. szerv te rü le té re.

(2) A sza bad lá bon lévõ el ítélt a bv. szerv te rü le tén fel -
ügye let mel lett mo zog hat.

12.  §

A bv. szerv te rü le té re tör té nõ be lé pés kor al kal ma zott
sza bá lyo kat a ki lé pés nél ér te lem sze rû en kell al kal maz ni.

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

(2) Ha tá lyát vesz ti:
a) a sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég -

re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 54–60/A.  §-a, va la mint
54. §-t, 54/A. §-t, 55. §-t és 60/A. §-t meg elõ zõ al cí me;

b) a sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég -
re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2002. (XI. 30.) IM ren de let
18–21.  §-a és 67.  § (1) be kez dés b) pont ja;

c) a sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re -
haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2003. (VII. 1.) IM ren de let;

d) a bí ró sá gi vég re haj tás sal kap cso la tos egyes igaz ság -
ügy-mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 27/2004.
(VIII. 26.) IM ren de let 5.  §-a;

e) a sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re -
haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2006. (VII. 25.) IRM ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti e ren de let 13. § (2) be kez dé se, 14. §-a és 15. §-a.
E be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik
 napon ha tá lyát vesz ti.

14.  §

A Ren de let 190.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A bí ró sá gi ügyek ben való elõ ál lí tás ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat a bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi
el já rás ra, il let ve a köz jegy zõi el já rás ra is meg fele lõen kell
al kal maz ni.”

15.  §

A Ren de let a 192. §-t meg elõ zõ al cí mét meg elõ zõ en
a kö vet ke zõ 191/A.  §-sal egé szül ki:

„191/A. § Az el ítél tet – ki vé ve, ha írás ban tett nyi lat ko -
za ta sze rint a köz ve tí tõi meg be szé lé sen nem kí ván meg je -
len ni – az in té zet elõ ál lít ja, ha a bün te tõ ügyek ben al kal -
ma zan dó köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ köz ve tí tõ idé zi.”

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
az egészségügyi miniszter, valamint
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter
28/2007. (IX. 19.) KvVM–EüM–FVM

együttes rendelete

a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött
légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl 

 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban, az egész -
ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban, va la mint
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár -
va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö tött
lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let 
6. szá mú mel lék le té nek „55. Ál la ti te te met ége tõ be ren de -
zé sek” pont ja ha tá lyát vesz ti.

2.  §

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

Dr. Fo dor Gá bor s. k., Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi egész ség ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
62/2007. (IX. 19.) ME

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zártkörûen
mûködõ Ré szvénytársaság Felügyelõ Bizottsága

elnökének és tagjainak kinevezésérõl

Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon
 értékesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 14. §-a
alap ján

1. az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en 
mû kö dõ Rész vény tár sa ság Fel ügye lõ Bizott sá gá nak el nö -
ké vé – az Ál la mi Szám ve võ szék ja vas la tá ra – dr. Bor bély
At ti la urat ne ve zem ki, a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já tól
2007. de cem ber 31. nap já ig ter je dõ idõ szak ra;

2. az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en 
mû kö dõ Rész vény tár sa ság Fel ügye lõ Bi zott sá gá nak tag -
jává ki ne ve zem a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt ál tal je lölt
 Ker tész Ist ván, a Sza bad De mok ra ták Szö vet sé ge ál tal
 jelölt dr. Mi há lyi Pé ter, a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet -
ség ál tal je lölt Po po vics György, a Ma gyar De mok ra ta
 Fórum ál tal je lölt dr. Pong rácz Ti bor, a Keresztény -
demokrata Nép párt ál tal je lölt dr. Mé szá ros Jó zsef, va la -
mint az  Országos Érdeke gyeztetõ Ta nács Mun ka adói Ol -
dal a ál tal je lölt dr. Zs. Szõ ke Zol tán ura kat, a ha tá ro zat
közzététe lének nap já tól 2007. de cem ber 31. nap já ig ter je -
dõ idõ szak ra;

3. az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en 
mû kö dõ Rész vény tár sa ság Fel ügye lõ Bizott sá gá nak tag já -
vá to váb bá ki ne ve zem Ság hy Zol tán, dr. Harc sár Ist ván,
va la mint dr. Bog nár And rás ura kat, a ha tá ro zat köz zé té te -
lé nek nap já tól 2007. de cem ber 31. nap já ig ter je dõ idõ -
szak ra.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A külügyminiszter
9/2007. (MK 122.) KüM

u t a s í t á s a

a Külügyminisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról

A jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény 49.  §-ának
(1) be kez dé se, va la mint 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.  § (1) be kez dé se
alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma szer -
ve ze ti és mû kö dé si rend jét az aláb bi ak sze rint sza bá lyo -
zom:

A Külügyminisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának hatálya

1.

(1) Je len uta sí tás a Kül ügy mi nisz té ri um (a továb biak -
ban: Mi nisz té ri um) szer ve ze té re és ügy me ne té re, to váb bá
lét szám ke re té re vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyo kat tar tal -
maz za.

(2) Je len uta sí tás al kal ma zá sá ban
köz pont: a Mi nisz té ri um bel föl dön mû kö dõ szer ve ze ti

egy sé gei,
kül kép vi se let: a Ma gyar Köz tár sa ság dip lo má ci ai kép -

vi se le te, kon zu li kép vi se le te, a nem zet kö zi szer ve zet mel -
lett mû kö dõ ál lan dó kép vi se le te, va la mint a nem zet kö zi
jog alap ján lé te sí tett más kép vi se le te, to váb bá az uta zó
nagy kö ve tek és kon zu lok, va la mint lap top-dip lo ma ták.

(3) Bel sõ ren del ke zés a Kül ügy mi nisz té ri um Szer ve ze ti 
és Mû kö dé si Sza bály za tá val (a továb biak ban: SZMSZ)
nem le het el len té tes.

I. A MINISZTÉRIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A szervezeti egységek

2.

(1) A Mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei:
a) Az ál ta lá nos nem zet kö zi kap cso la tok fenn tar tá sá val

fog lal ko zó fõ osz tá lyok (a továb biak ban: te rü le ti fõ osz tá -
lyok).
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b) A nem zet kö zi kap cso la tok va la mely szak mai rész te -
rü le té vel fog lal ko zó fõ osz tá lyok (a továb biak ban: szak mai 
fõ osz tá lyok).

c) A Mi nisz té ri um mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sá -
val, szer ve zé sé vel és össze han go lá sá val fog lal ko zó szer -
ve ze ti egy sé gek (a továb biak ban: funk ci o ná lis fõosz -
tályok).

d) A kül kép vi se le tek.

(2) A Mi nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té sét és fel ügye le ti
rend jét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A Mi nisz té ri um lét szám ke re tét a 2. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

(4) A köz pont szer ve ze ti egy sé ge i nek fel adat- és ha tás -
kö rét a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(5) A Ma gyar Köz tár sa ság kül kép vi se le te i re vo nat ko zó
kü lön sza bá lyo kat a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(6) A mun kál ta tói jo gok át ru há zá sá ról és e jo gok gya -
kor lá sá nak rend jé rõl  szóló Ha tás kö ri Jegy zé ket az 5. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.

(7) A Kül ügy mi nisz té ri um szak mai fel sõ ve ze tõi he -
lyet te sí té sé nek rend jét a 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(8) A II. be so ro lá si osz tály ba tar to zó köz tiszt vi se lõk
kép zett sé gi pót lék ra jo go sí tó mun ka kö re i nek fel so ro lá sát
és a kép zett sé gi pót lék mér té két a 7. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

(9) A Kül ügy mi nisz té ri um ala pí tó ok ira tá ban fog lal tak
rész le te zé sét a 8. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(10) A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rá si rend jét a
9. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(11) A Kül ügy mi nisz té ri um el len õr zé si nyom vo na lát a
10. szá mú mel lék let és füg ge lé kei tar tal maz zák.

A Minisztérium vezetõi

3.

(1) A Mi nisz té ri um ve ze tõi:
a) a mi nisz ter,
b) az ál lam tit kár,
c) a szak ál lam tit ká rok,
d) a ka bi net fõ nök.

(2) A Mi nisz té ri um ve ze tõi 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 ben fog lal tak nak 
meg fele lõen lát ják el fel ada ta i kat.

A miniszter

4.

(1) A mi nisz ter fel adat- és ha tás kö rét a kül ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló Korm. ren de let sza bá lyoz za.

(2) Ren de le tet és uta sí tást a jog al ko tás ról  szóló
1987. évi XI. tör vény ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
ad ki.

(3) A mi nisz ter – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – a Mi nisz té ri um bár mely ügyé ben dönt het. Eb ben az
eset ben azt, aki az adott ügy ben egyéb ként dön té si jog kör -
rel ren del ke zik, tá jé koz tat ja.

(4) A mi nisz ter – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – a Mi nisz té ri um bár mely köz tiszt vi se lõ jét, ügy ke ze -
lõ jét és fi zi kai al kal ma zott ját köz vet le nül uta sít hat ja.

(5) A mi nisz ter nor ma tív uta sí tás sal ki emelt fon tos sá gú
fel adat el lá tá sá ra mi nisz te ri biz tost ne vez het ki, va la mint
ta nács adó tes tü le tet vagy ad hoc bi zott sá got hoz hat lét re.

(6) A mi nisz ter dönt kü lö nö sen:
a) a Kor mány hoz, va la mint a köz tár sa sá gi el nök höz

cím zett, a nagy kö ve tek ki ne ve zé se és a ki ne ve zé sek
vissza vo ná sa tár gyá ban ké szült elõ ter jesz tések Kor mány -
hoz, il let ve a köz tár sa sá gi el nök höz tör té nõ be nyúj tá sá ról;

b) a fõ kon zu lok ki ne ve zé sé rõl és a ki ne ve zés vissza vo -
ná sá ról;

c) a tisz te let be li kon zu li meg bí zá sok ról és azok vissza -
vo ná sá ról;

d) a ki tün te té si ja vas la tok jó vá ha gyá sá ról és az ál ta la
ala pí tott ki tün te té sek ado má nyo zá sá ról;

e) a Kor mány ál tal a Mi nisz té ri um ren del ke zé sé re bo -
csá tott Kül ügyi Se gé lye zé si Ke ret fel hasz ná lá sá ról, ame -
lyet az ille té kes szak ál lam tit ká ron ke resz tül gya ko rol;

f) a Kor mány ál tal, va la mint a nem zet kö zi jog alap ján
ala pí tott ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok vo nat ko zá sá ban
az ala pí tó ne vé ben gya ko rolt, az ala pí tót meg il le tõ jo go -
sult sá gá ba tar to zó kér dé sek rõl, ame lye ket az ille té kes
szak ál lam tit ká ron ke resz tül gya ko rol;

g) az ál lam tit kár ja vas la ta alap ján a kül föld re uta zás ról
 szóló 1998. évi XII. tör vény ben a dip lo ma ta út le ve lek és a
kül ügyi szol gá la ti út le ve lek ki adá sá ról;

h) az ál lam tit kár ja vas la ta alap ján a Mi nisz té ri um lét -
szám-, bér- és ju tal ma zá si ke re te i nek fel hasz ná lá sá ról.

(7) Jó vá hagy ja az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról
 szóló 1995. évi LXV. tör vénnyel össz hang ban az állam -
titokká, il let ve szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés re elé ter jesz tett
ja vas la to kat.

(8) Meg bíz za a Mi nisz té ri um ti tok vé del mi fel ügye lõ jét, 
ki ne ve zi az adat vé del mi meg bí zot tat és a biz ton sá gi meg -
bí zot tat.

(9) Ki ad má nyoz za kü lö nö sen az aláb bi ira to kat:
a) a köz tár sa sá gi el nök nek, az Or szág gyû lés tiszt ség vi -

se lõ i nek, az or szág gyû lé si kép vi se lõk nek, a Kor mány tag -
ja i nak, az Al kot mány bí ró ság el nö ké nek, a Leg fel sõbb Bí -
ró ság el nö ké nek, a leg fõbb ügyész nek, az Ál la mi Szám ve -
võ szék el nö ké nek, va la mint a pár tok ve ze tõ i nek cím zett,
il let ve ezek meg ke re sé sei tár gyá ban ké szült ira to kat;

b) a kül ügy mi nisz ter ál tal ké szí tett és be nyúj tan dó
kormány-elõ ter jesz téseket;
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c) a mi nisz ter ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zó fel ada -
tok vég re haj tá sa so rán ke let ke zett ira to kat.

(10) A pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett irány el vek
figye lembe véte lével gon dos ko dik a fo lya mat ba épí tett,
elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zés (FEUVE) lét re ho -
zá sá ról, mû köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl.

(11) Gon dos ko dik a bel sõ el len õr zés ki ala kí tá sá ról, a
mû kö dé sé hez szük sé ges for rá sok biz to sí tá sá ról. Meg te -
rem ti, sza va tol ja a bel sõ el len õr zés funk ci o ná lis (fel adat -
kö ri és szer ve ze ti) füg get len sé gét.

(12) Gon dos ko dik a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi 
C. tör vény ben meg ha tá ro zott, a Kül ügy mi nisz té ri um szá -
má ra meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ról.

(13) Gon dos ko dik a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap -
cso la tos el já rás ról  szóló 2005. évi L. tör vény ben a kül ügy -
mi nisz ter szá má ra meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá -
ról.

(14) Gon dos ko dik a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi
XII. tör vény ben a dip lo ma ta út le ve lek és a kül ügyi szol gá -
la ti út le ve lek ki adá sá ra vo nat ko zó fel ada tok vég re haj tá sá -
ról.

(15) A mi nisz ter köz vet le nül fel ügye li a Mi nisz te ri
Kabi netet és az El len õr zé si Ön ál ló Osz tályt. A Szó vi -
võ/Szó vi või Iro da, a Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti
Fõ osz tály, a Kül po li ti kai Stra té gi ai Ter ve zõ és Informá -
ciós Fõ osz tály ese té ben a mi nisz ter köz vet le nül dönt
e szer ve ze ti egy sé gek mû kö dé sé vel kap cso la tos stra té gi ai
kér dé sek ben, azok fel ügye le tét a ka bi net fõ nö kön ke resz -
tül gya ko rol ja.

(16) A mi nisz ter fel ügye le ti és irá nyí tá si jog kört gya ko -
rol a Ma gyar Kül ügyi In té zet fe lett.

Az államtitkár

5.

(1) Az ál lam tit kár – a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt – ve ze ti a 
Mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze tét és ap pa rá tu sát, biz to sít ja 
an nak össze han golt mû kö dé sét.

(2) Az ál lam tit kár – jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki vé -
te lek kel – a mi nisz ter tel jes jog kö rû he lyet te se.

(3) Az ál lam tit kár a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö ve -
tel mé nyek nek meg fele lõen ál lam tit ká ri ügy vi te li sza bály -
za tot és ügy vi te li ren del ke zést ad ki, Ha tás kö ri Jegy zék -
ben sza bá lyoz za a mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá nak rend -
jét, va la mint ál lam tit ká ri ügy vi te li sza bály zat ban ren del -
ke zik a Mi nisz té ri um szak mai fel sõ ve ze tõi he lyet te sí té sé -
nek rend jé rõl.

(4) Jog sza bály vagy a mi nisz ter el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban a Mi nisz té ri um bár mely ügyét ma gá hoz von hat ja.
Eb ben az eset ben azt, aki az ügy ben egyéb ként dön té si
jog kör rel ren del kez ne, er rõl tá jé koz tat ja.

(5) A (4) be kez dés ren del ke zé se nem ter jed ki a mi nisz -
ter ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zó ügyek re.

(6) A mi nisz ter át ru há zott jog kö ré ben el lát ja:

a) 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 ben a költ ség ve té si
szerv ve ze tõ je szá má ra meg ha tá ro zott fel ada to kat. Ezen
jog kö ré ben irá nyít ja és fel ügye li a Mi nisz té ri um bel sõ el -
len õr zé si egy sé gé nek te vé keny sé gét;

b) a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény ben
meg ha tá ro zott, a Kül ügy mi nisz té ri um szá má ra meg ha tá -
ro zott fel ada to kat;

c) a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény ben a kül ügy mi nisz ter szá má ra
meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(7) Fel adat- és ha tás kö ré ben jó vá hagy ja az ál lam ti tok -
ká, il let ve szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés re elé ter jesz tett ja -
vas la to kat.

(8) Az ál lam tit kárt tá jé koz tat ni kell a szer ve ze ti egy sé -
gek kö zöt ti együtt mû kö dés eset le ges za va ra i ról. E tá jé -
koz ta tás mód já ra a hi va ta li út sza bá lyai irány adók.

(9) Az ál lam tit kár nak jó vá ha gyás ra be kell mu tat ni kü -
lö nö sen:

a) ki ad má nyo zás elõtt a kül ügy mi nisz ter ál tal ki ad má -
nyo zan dó ira to kat;

b) a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal, vagy a Kül ügy mi nisz té -
ri um társ elõ ter jesz tõ ként ké szült kormány-elõ ter jesz -
téseket;

c) a jog sza bá lyok és a Ma gyar Köz löny ben meg je len -
tet ni kí vánt egyéb anya gok ter ve ze te it;

d) a mi nisz te ri uta sí tá sok és irány el vek ter ve ze te it;

e) a Mi nisz té ri u mot érin tõ bi zott ság lé te sí té sé vel kap -
cso la tos ira to kat;

f) a mi nisz ter egyéb dön té se it elõ ké szí tõ anya go kat.

(10) Az ál lam tit kár a Mi nisz té ri u mot érin tõ elõ ter jesz -
tésekre tár ca vé le ményt ad, at tól el áll hat vagy azt mó do sít -
hat ja.

(11) Az ál lam tit kár köz vet le nül fel ügye li az Ál lam tit kár 
Tit kár sá gát, a Nem zet kö zi és Eu ró pai Uni ós Köz jo gi Fõ -
osz tályt, a Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tályt, a Kon zu li Fõ -
osz tályt, a Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tá lyát, a Pro to koll
Fõ osz tályt, a Biz ton sá gi, Irat ke ze lé si és Táv köz lé si Fõ osz -
tályt és a Gaz dál ko dá si Fõ osz tályt.

(12) Az ál lam tit kár meg hoz za a Ha tás kö ri Jegy zék ben
az ál lam tit kár vo nat ko zá sá ban meg ál la pí tott, a mun kál ta -
tói jo gok gya kor lá sá val kap cso la tos dön té se ket.

(13) Az ál lam tit kár a szer zõ dé sek és ok ira tok tar tal má -
nak meg vizs gá lá sát köve tõen ese ti ala pon dönt a Mi nisz té -
ri um kö te le zett ség vál la lá sát tar tal ma zó szer zõ dé sek, ok -
ira tok jogi el len jegy zé sé rõl, il let ve a jogi el len jegy zés kül -
sõ jogi kép vi se lõ vel tör té nõ el lá tá sá ról.
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A po li ti kai igaz ga tó

6.

(1) A Mi nisz té ri um po li ti kai igaz ga tó ja (a továb biak -
ban: po li ti kai igaz ga tó) az Eu ró pai Unió kö zös kül- és biz -
ton ság po li ti kai ügye i ért, a biz ton ság po li ti ká ért fe le lõs
szak ál lam tit kár.

(2) A po li ti kai igaz ga tó biz to sít ja az Eu ró pai Unió kö -
zös kül- és biz ton ság po li ti kai kér dé se i ben az egy sé ges
kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sát.

(3) A po li ti kai igaz ga tó irá nyít ja a NATO mel lett mû kö -
dõ Ál lan dó Kép vi se le tet.

(4) A po li ti kai igaz ga tó:
a) Szak mai irá nyí tást gya ko rol az Eu ró pai Unió mel lett 

mû kö dõ Ál lan dó Kép vi se let Kö zös Kül- és Biz ton ság po li -
ti kai Hi va ta la te kin te té ben, to váb bá a fel adat- és ha tás kö -
ré be tar to zó ügyek ben fel ügye li a kül kép vi se le tek uta sí tá si 
és je len té si rend jét.

b) El lát ja a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka ala kí tá sá val
és vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

c) Fel ügye li az eu ró pai uni ós dön tés-elõ ké szí tõ és dön -
tés ho za ta li fó ru mok kö zös kül- és biz ton ság po li ti kai na pi -
ren di pont ja i nak tar tal mi elõ ké szí té sét, és vé le mé nye zi a
kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká val össze füg gõ kormány-
 elõ ter jesz téseket.

d) Fe le l a fel ügye le te és irá nyí tá sa alatt álló fõ osz tá -
lyok fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó kormány-elõ ter jesz -
tések és egyéb tá jé koz ta tó anya gok, je len té sek el ké szí té -
sért.

e) Fel adat- és ha tás kö ré hez iga zo dó an el ké szí ti vagy
részt vesz a Mi nisz té ri u mon be lü li, il let ve kormány-elõ ter -
jesz tések elõ ké szí té sé ben.

f) Fel adat- és ha tás kö ré ben kép vi se li a Mi nisz té ri u mot
az Eu ró pai Unió in téz mé nye i ben, il let ve in téz mé nyei
elõtt, to váb bá a két- és több ol da lú kap cso la tok ban.

g) Fel ügye li az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi -
zott ság kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka szak ér tõi cso port ja
te vé keny sé gét.

(5) A po li ti kai igaz ga tó ra az SZMSZ szak ál lam tit ká rok -
ra vo nat ko zó ren del ke zé se it az e pont ban fog lalt el té ré sek -
kel kell al kal maz ni.

(6) A po li ti kai igaz ga tó fel adat- és ha tás kö ré ben fe le l a
kül kép vi se le tek tá jé koz ta tá sá ért.

Európai igazgató

7.

(1) A Mi nisz té ri um eu ró pai igaz ga tó ja (a továb biak ban: 
eu ró pai igaz ga tó) a kor mány za ti Eu ró pa-po li ti ká ért, az eu -
ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ fel ada to kért, az  Európai
Unió dön tés ho za ta li el já rá sá ban kép vi se len dõ tár gya lá si

ál lás pont ki ala kí tá sá nak ko or di ná lá sá ért, az Eu ró pai Ko -
or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság mû köd te té sé ért, to váb bá a
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó uni ós po li ti kák kal kap cso -
la tos ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár.

(2) Az eu ró pai igaz ga tó fe le l a kor mány za ti Európa-
 politika ala kí tá sá ért, ko or di ná lá sá ért és vég re haj tá sá ért, az 
Eu ró pai Unió alap szer zõ dé se i nek re form já val, mó do sí tá -
sá val, az Eu ró pa jö võ jé vel, il let ve az Eu ró pai Unió bõ ví té -
sé vel kap cso la tos kér dé se kért. El lát ja az Eu ró pai Unió in -
téz mé nye i nek fej lõ dé sé vel kap cso la tos ügye ket. Fel adat-
és ha tás kö ré hez iga zo dó an el ké szí ti vagy részt vesz a Mi -
nisz té ri u mon be lü li, il let ve kormány-elõ ter jesz tések elõ -
ké szí té sé ben.

(3) Az eu ró pai igaz ga tó – fel adat- és ha tás kö ré ben –
kép vi se li a Mi nisz té ri u mot az Eu ró pai Unió in téz mé nyei
elõtt és a két- és több ol da lú nem zet kö zi kap cso la tok ban.

(4) Az eu ró pai igaz ga tó fe le l a fel ügye le te és irá nyí tá sa
alatt álló fõ osz tá lyok ha tás kö ré be tar to zó kormány-elõ ter -
jesz tések és egyéb tá jé koz ta tó anya gok, je len té sek el ké szí -
té sé ért. A köz igaz ga tá si egyez te tés ke re té ben vé le mé nye zi 
az Eu ró pa-po li ti ká val, il let ve az eu ró pai uni ós tag ság gal
össze füg gõ kormány-elõ ter jesz téseket.

(5) Az eu ró pai igaz ga tó gon dos ko dik a Kor mány és az
Or szág gyû lés együtt mû kö dé sé rõl  szóló 2004. évi LIII. tör -
vény vég re haj tá sá ból ere dõ kor mány za ti fel ada tok tár ca -
kö zi össze han go lá sá ról, el lá tá sá ról.

(6) Az eu ró pai igaz ga tó össze han gol ja a ma gyar eu ró pai 
par la men ti kép vi se lõk kel  való kap cso lat tar tá si fel ada to -
kat.

(7) Fe le l az Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li el já rá sá ban
 való rész vé tel rõl és az eh hez kap cso ló dó kor mány za ti
 koordinációról  szóló 1123/2006. (XII.11.) Korm. ha tá ro -
zat ban fog lalt tár ca kö zi ko or di ná ci ós rend szer ki ala kí tá -
sért, mû köd te té sé ért és a sza bá lyo zá sá val össze füg gõ fel -
ada to kért.

(8) Az eu ró pai igaz ga tó:

a) Aka dá lyoz ta tá sa ese tén he lyet te sí ti az ál lam tit kárt a
Gaz da sá gi Ka bi net ülé se in.

b) El lát ja az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság 
(a továb biak ban: EKTB) el nö ki fel ada ta it. Eb ben a mi nõ -
sé gé ben fe le l az eu ró pai uni ós tag ság ból fa ka dó tag ál la mi
fel ada tok kal össze füg gõ sza bá lyo zá si fel ada to kért és ezek
vég re haj tá sá ért.

c) Fel ügye li az EKTB fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó
szak ér tõi cso port ja i nak te vé keny sé gét.

d) El lát ja az Eu ró pai Ta nács és az Ál ta lá nos Ügyek és
Kül kap cso la tok Ta ná csa ülé sei elõ ké szí té sé nek szer ve zé -
si, il let ve – fel adat- és ha tás kö ré ben – tar tal mi fel ada ta it.

e) Ál ta lá nos irá nyí tást és fel adat- és ha tás kö ré ben szak -
mai irá nyí tást gya ko rol az Eu ró pai Unió mel lett mû kö dõ
Ál lan dó Kép vi se let te kin te té ben.

f) Fel adat- és ha tás kö ré ben fel ügye li a kül kép vi se le tek
uta sí tá si és je len té si rend jét.
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g) Fe le l a fel ügye le te és irá nyí tá sa alatt álló fõ osz tá -
lyok ha tás kö ré be tar to zó uni ós po li ti kák ra vo nat ko zó ma -
gyar ál lás pont ki ala kí tá sá ért és az ezek bõl adó dó ha zai fel -
ada tok ban  való rész vé te lért.

h) El lát ja az Unió pénz ügyi pers pek tí vá ja mun ka cso -
port el nö ki fel ada ta it.

(9) Az eu ró pai igaz ga tó fe le l a 2011-es ma gyar
 EU-elnökség elõ ké szí té sé nek ko or di ná lá sá ért, vég re haj tá -
sá ért. Ja vas la tot tesz az el nök sé gi fel ké szü lés tar tal mi kér -
dé se i re, sze mé lyi, szer ve ze ti és költ ség ve té si fel té te le i re
be le ért ve az Eu ró pai Unió mel lett mû kö dõ Ál lan dó Kép vi -
se le tet. Az eu ró pai igaz ga tó az EU-el nök ség Bi zott ság
 titkára.

(10) Az eu ró pai igaz ga tó ra az SZMSZ szak ál lam tit ká -
rok ra vo nat ko zó ren del ke zé se it az e pont ban fog lalt el té ré -
sek kel kell al kal maz ni.

(11) Az eu ró pai igaz ga tó fel adat- és ha tás kö ré ben fe le l a 
kül kép vi se le tek tá jé koz ta tá sá ért.

A szakállamtitkárok

8.

(1) A szak ál lam tit ká rok – a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt – a
jog sza bá lyok nak és a szak mai kö ve tel mé nyek nek meg -
fele lõen irá nyít ják és fel ügye lik a mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré nek az SZMSZ meg ha tá ro zott ré sze te kin te té ben a
szak mai mun kát, va la mint dön te nek a ha tás kö ré be utalt
ügyek ben.

(2) A Kül ügy mi nisz té ri um ban négy szak ál lam tit kár
mû kö dik.

(3) A szak ál lam tit ká rok irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar -
to zó fel adat- és ha tás kö rök az aláb bi ak:

a) az Eu ró pai Unió kö zös kül- és biz ton ság po li ti kai
ügye i ért és a biz ton ság po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár,
po li ti kai igaz ga tó. Köz vet le nül irá nyít ja a szak ál lam tit kár
tit kár sá gát, va la mint az eu ró pai Kül- és Biz ton ság po li ti kai
Fõ osz tály, va la mint a Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li fe rá -
ci ós Fõ osz tály te vé keny sé gét,

b) a kor mány za ti Eu ró pa-po li ti ká ért, az eu ró pai uni ós
tag ság gal össze füg gõ fel ada to kért, az Eu ró pai Unió dön -
tés ho za ta li el já rá sá ban kép vi se len dõ tár gya lá si ál lás pont
ki ala kí tá sá nak ko or di ná lá sá ért, az Eu ró pai Ko or di ná ci ós
Tár ca kö zi Bi zott ság mû köd te té sé ért, to váb bá a fel adat- és
ha tás kö ré be tar to zó uni ós po li ti kák kal kap cso la tos ügye -
kért fe le lõs szak ál lam tit kár, eu ró pai igaz ga tó. Köz vet le nül 
irá nyít ja a szak ál lam tit kár tit kár sá gát, va la mint az EU
 Koordinációs és Jogi Fõ osz tály, az EU Gaz da ság po li ti kai
Fõ osz tály és az EU Ága za ti és Ke res ke del mi Fõ osz tály
 tevékenységét,

c) az ame ri kai föld rész, Ázsia, a csen des-óce á ni tér ség,
va la mint Af ri ka or szá ga i val fenn tar tott két ol da lú kap cso -
la to kért, to váb bá a nem zet kö zi fej lesz té sért és a tu do má -

nyos és gaz da sá gi együtt mû kö dé sért fe le lõs szak ál lam tit -
kár. Köz vet le nül irá nyít ja a szak ál lam tit kár tit kár sá gát, va -
la mint az Ame ri kai Fõ osz tály, az Ázsi ai és Csen des-óce á -
ni Fõ osz tály, az Af ri kai és Kö zel-ke le ti Fõ osz tály, va la -
mint a Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si, Gaz da -
ság- és Tu do mány dip lo má ci ai Fõ osz tály te vé keny sé gét,

d) az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val, a csat la ko zó ál la -
mok kal, va la mint a ke let-eu ró pai ál la mok kal fenn tar tott
két ol da lú kap cso la to kért, a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
 való tag ság hoz kap cso ló dó, to váb bá az em ber i jogi kér dé -
sek kel kap cso la tos ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár. Köz -
vet le nül irá nyít ja a szak ál lam tit kár tit kár sá gát, az I. Eu ró -
pai Fõ osz tály, a II. Eu ró pai Fõ osz tály, va la mint a Nem zet -
kö zi Szer ve ze tek és Em ber i Jo gok Fõ osz tá lya te vé keny sé -
gét.

(4) Ha a mi nisz ter vagy az ál lam tit kár el té rõ en nem ren del -
ke zik, az SZMSZ 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott, az
irá nyí tá suk és fel ügye le tük alatt álló szer ve ze ti egy sé gek
 hatáskörébe tar to zó bár mely ügyet ma guk hoz von hat nak,
ille tõ leg dön te nek a fel me rü lõ ha tás kö ri vi ták ban.

(5) Az irá nyí tá suk és fel ügye le tük alatt álló szer ve ze ti
egy sé gek, va la mint az ezek ál tal irá nyí tott kül kép vi se le tek 
köz tiszt vi se lõi, ügy ke ze lõi és fi zi kai al kal ma zot tai te kin -
te té ben gya ko rol ják az ál lam tit kár ál tal rá juk át ru há zott
mun kál ta tói jo go kat.

(6) A szak ál lam tit ká rok he lyet te sí té sé nek rend jét a Mi -
nisz té ri um szak mai fel sõ ve ze tõ i nek he lyet te sí té si rend jé -
rõl  szóló, a je len SZMSZ 6. szá mú mel lék le tét ké pe zõ, az
ál lam tit kár ál tal ki adott ügy vi te li sza bály zat tar tal maz za.

(7) Fel adat- és ha tás kö rük ben jó vá hagy ják az állam -
titokká, il let ve szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés re elé jük ter -
jesz tett ja vas la to kat.

(8) Az ame ri kai föld rész, Ázsia, a csen des-óce á ni tér -
ség, va la mint Af ri ka or szá ga i val fenn tar tott két ol da lú kap -
cso la to kért, to váb bá a nem zet kö zi fej lesz té sért és a tu do -
má nyos és gaz da sá gi együtt mû kö dé sért is fe le lõs szak -
államtitkár el lát ja a De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány
mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat, va la mint el nök -
ként ve ze ti a De mok rá cia Mun ka bi zott sá got

A kabinetfõnök

9.

(1) A mi nisz te ri ka bi ne tet a ka bi net fõ nök fõ osz tály ve -
ze tõ ként köz vet le nül ve ze ti, te vé keny sé gét a mi nisz ter irá -
nyít ja.

(2) A ka bi net fõ nök fel ada tai:
a) Irá nyít ja a Mi nisz te ri Ka bi net alá tar to zó szer ve ze ti

egy sé gek mun ká ját.
b) A mi nisz ter ál tal fenn tar tott szak mai és stra té gi ai

dön té sek ki vé te lé vel el lát ja a szó vi võ, a Kom mu ni ká ci ós
és Köz kap cso la ti Fõ osz tály, il let ve a Kül po li ti kai Straté -
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giai Ter ve zõ és In for má ci ós Fõ osz tály mû kö dé sé vel kap -
cso la tos ad mi niszt ra tív és ko or di ná ci ós fel ada to kat.

c) A mi nisz ter dön té se sze rint részt vesz a kül föl di és
ha zai tár gya lá so kon, az ezek rõl ké szült je len té se ket vé le -
mé nye zi.

d) A mi nisz ter igé nye sze rint köz vet le nül ad tá jé koz ta -
tást és vé le ményt a fel me rü lõ kül po li ti kai kér dé sek rõl.

e) Szük ség ese tén kép vi se li a mi nisz tert ha zai és nem -
zet kö zi ren dez vé nye ken, tár gya lá so kon.

f) A mi nisz ter tá vol lé te vagy aka dá lyoz ta tá sa ese tén
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, va la mint a szó vi võ te vé keny sé gét.

(3) A ka bi net fõ nö köt – tá vol lé te, aka dá lyoz ta tá sa ese tén 
– a ka bi net fõ nök-he lyet tes, a nem zet kö zi kap cso la tok kal
össze füg gõ szak mai fel ada tok el lá tá sá ban és a Mi nisz te ri
Ka bi net ál tal fel ügyelt szer ve ze ti egy sé gek vo nat ko zá sá -
ban a ka bi net iro da ve ze tõ je he lyet te sí ti.

A miniszteri biztos

10.

A mi nisz ter nor ma tív uta sí tás sal ki e mel ten fon tos sá gú,
több szer ve ze ti egy ség fel adat- és ha tás kö rét érin tõ, fo lya -
ma tos vagy idõ sza kos fel adat meg ol dá sá nak elõ ké szí té sé -
re és a vég re haj tás össze han go lá sá ra mi nisz te ri biz tost ne -
vez het ki. A Mi nisz te ri biz to s te vé keny sé gé re 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 
ren del ke zé sei irány adók.

A fõosztályvezetõ

11.

(1) A fõ osz tály ve ze tõ az SZMSZ-ben meg ha tá ro zott
rend sze rint a mi nisz ter, ál lam tit kár, il let ve meg ha tá ro zott
szak ál lam tit kár irá nyí tá sá val ve ze ti a fõ osz tály te vé keny -
sé gét.

(2) Fe le lõs a ve ze té se alatt álló szer ve ze ti egy ség jog -
sze rû és szak sze rû mû kö dé sé ért, fel ada ta i nak éssze rû vég -
re haj tá sá ért.

(3) Dönt a szer ve ze ti egy ség ha tás kö ré be tar to zó ügyek -
ben.

(4) Gon dos ko dik ar ról, hogy a ve ze té se alatt álló szer ve -
ze ti egy ség ben meg tart sák a jog sza bá lyo kat, al kal maz zák
az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze it, figye lembe ve -
gyék a pre ce dens ér té kû ko ráb bi dön té se ket, és en nek ér de -
ké ben a fõ osz tály ra vo nat ko zó do ku men tu mok, jog sza bá -
lyok és más elõ írások nap ra kész nyil ván tar tás ban hoz zá -
fér he tõk le gye nek.

(5) Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a szer ve ze ti egy -
ség fel ada ta i nak vég re haj tá sát, szük ség ese tén ja vas la tot
ké szít azok mó do sí tá sá ra.

(6) A mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kö ré ben jó vá hagy ja a 
szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés re elé ter jesz tett ja vas la to kat.

(7) A szer ve ze ti egy ség va la mennyi mun ka tár sa ré szé re
sze mély re  szóló mun ka kö ri le írást ké szít és azt a mun ka -
kör vál to zá sa ese tén mó do sít ja.

(8) A szer ve ze ti egy ség fel adat- és ha tás kö ré ben gon -
dos ko dik

– a kor mány ülé sek és az ál lam tit ká ri ér te kez le tek anya -
ga i nak az ülé sen részt vevõ mi nisz té ri u mi ve ze tõ ré szé re
 való elõ ké szí té sé rõl;

– az Or szág gyû lés és a Kor mány jog al ko tá si prog ram -
já ra, va la mint a Kor mány és ka bi net je i nek mun ka ter vé re
fi gye lem mel a Mi nisz té ri um fél éves mun ka ter vé hez ja vas -
la tok össze ál lí tá sá ról;

– az elõ ter jesz tések, jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás 
egyéb jogi esz kö zei ter ve ze te i nek el ké szí té sé rõl, más tár -
cák ha son ló ter ve ze tei vé le mé nye zé sé rõl.

(9) Az irá nyí tás ra jo go sult fõ osz tály ve ze tõ je – szük ség
ese tén az érin tett szak mai fõ osz tá lyok be vo ná sá val – ér té -
ke li a kül kép vi se let mun ká ját, ah hoz irány el ve ket ad hat ki.

(10) A fõ osz tály ve ze tõ tá jé koz tat ja

– elõ re lát ha tó hosszabb tá vol lé tét meg elõ zõ en he lyet -
te sét a szer ve ze ti egy ség va la mennyi ügyé nek ál lá sá ról;

– va la mely ügy ben be kö vet ke zett lé nye ges vál to zás ról
az ügy in té zõt, vagy – ha a fõ osz tály ve ze tõ irá nyí tá sa és
fel ügye le te alatt osz tály is mû kö dik – az osz tály ve ze tõt.

(11) A fõ osz tály ve ze tõ éven te leg alább egy szer a mun -
ka ér té ke lé se és a fel ada tok meg ha tá ro zá sa cél já ból a ve ze -
té se alatt álló szer ve ze ti egy ség va la mennyi köz tiszt vi se -
lõ jét, ügy ke ze lõ jét és fi zi kai al kal ma zott ját ér te kez let re
hív ja össze.

(12) A fõ osz tály ve ze tõ fo lya ma to san vizs gál ja a ren del -
ke zés re álló for rá sok gaz da sá gos és ha té kony fel hasz ná lá -
sát, az ál ta la ve ze tett szer ve ze ti egy ség tel je sít mé nyét, és
meg ál la pí tá sa i ról hi va ta li úton tá jé koz tat ja a fel ügye le tét
el lá tó ve ze tõt.

A fõosztályvezetõ-helyettes

12.

(1) A fõ osz tály ve ze tõ tá vol lé te vagy aka dá lyoz ta tá sa
ese tén he lyet te sí ti a fõ osz tály ve ze tõt. Ilyen eset ben a fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet tes re a fõ osz tály ve zet õre vo nat ko zó
sza bá lyok irány adók.

(2) Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a szer ve ze ti egy -
ség fel ada ta i nak vég re haj tá sát, és szük ség ese tén ja vas la -
tot tesz azok mó do sí tá sá ra.
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(3) Se gí ti a fõ osz tály ve ze tõ mun ká ját, fel mé ré se ket vé -
gez, elem zé se ket és ja vas la to kat ké szít a szer ve ze ti egy ség 
elõtt álló fel ada tok ha té kony, éssze rû és ta ka ré kos meg -
valósítására.

(4) A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet test tá vol lé te vagy aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén

– az osz tály ve ze tõ,
– ha a szer ve ze ti egy sé gen be lül több osz tály ve ze tõ

mû kö dik, úgy az ál ta la ki je lölt osz tály ve ze tõ,
– ha a szer ve ze ti egy sé gen be lül nem mû kö dik osz tály -

ve ze tõ, úgy az ál ta la ki je lölt ügy in té zõ
he lyet te sí ti.

(5) A fõ osz tá lyon 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 tes
mû köd het.

(6) A mi nisz ter dön té se alap ján a fõosztályvezetõ-
 helyettes osz tály ve ze té sé vel is meg bíz ha tó.

Az osztályvezetõ

13.

(1) A fõ osz tály ve ze tõ irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt
szer ve zi és ve ze ti az osz tály te vé keny sé gét. Fe le lõs az osz -
tály szak sze rû mû kö dé sé ért, fel ada ta i nak éssze rû vég re -
haj tá sá ért.

(2) A mun ka kö ri le írá son be lül meg ha tá roz za be osz tot -
tai rész le tes fel ada ta it.

(3) Az ügy ben be kö vet ke zett vál to zás ról tá jé koz tat ja az
ügy in té zõt.

(4) Az osz tály ve ze tõ dön té si jog kö re az osz tály fel adat -
kö ré be tar to zó olyan ügyek re ter jed ki, me lyek te kin te té -
ben a fõ osz tály ve ze tõ a dön tés jo gát nem tar tot ta fenn a
maga szá má ra.

(5) Az osz tály ve ze tõ a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes tá vol -
lé te vagy aka dá lyoz ta tá sa ese tén he lyet te sí ti a fõ osz tály ve -
ze tõ-he lyet test. Az osz tály ve ze tõ meg bíz ha tó a fõ osz tály -
ve ze tõ he lyet te sí té sé vel is.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben az osz -
tály ve ze tõ re a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes re vo nat ko zó sza -
bá lyok irány adók.

(7) Ha az SZMSZ más ként nem ren del ke zik, il let ve a
11. (6) be kez dé sét ki vé ve az osz tá lyo kat osz tály ve ze tõ ve -
ze ti.

A szakmai tanácsadói és fõtanácsadói címek

14.

A Mi nisz té ri um ban ado má nyoz ha tó szak mai ta nács -
adói és fõ ta nács adói cí mek együt te sen nem ha lad hat ják
meg a fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõk lét szá -
má nak 15%-át.

Az ügyintézõ

15.

(1) Az ügy in té zõ fe le lõs a mun ka kö ri le írá sá ban meg ha -
tá ro zott fel ada tok szak sze rû el lá tá sá ért.

(2) Az ügy in té zõ kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a fe let te se
ál tal meg ha tá ro zott fel ada tai kö ré be tar to zó ügyek ben ho -
zan dó dön té se ket.

(3) Az ügy in té zõ nek a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ügye ket rész le te sen kell is mer nie, és nap ra ké szen, rend -
sze re zet ten kell tar ta nia az azok ra vo nat ko zó do ku men tá -
ci ót.

(4) Az ügy in té zõ az ál ta la ké szí tett dön té si ja vas la tot
(elõ adói ter ve ze tet) a leg kö ze leb bi dön té si jog kör rel ren -
del ke zõ elé ter jesz ti. A ja vas lat meg ala po zott sá gá nak biz -
to sí tá sa és a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett sé ge i nek tel je sí té se ér de ké ben tá jé koz ta tást kér het más 
szer ve ze ti egy ség tõl és szerv tõl, ille tõ leg be te kint het min -
den olyan nyil ván tar tás ba, ügy irat ba, ami a szak fel ada tai
el lá tá sá hoz szük sé ges.

(5) Az ügy in té zõ kö te les fe let te sét tá jé koz tat ni a fel -
adat kö ré be tar to zó ügy ál lá sá ról, ille tõ leg a sa ját ha tás kör -
ben meg tett min den olyan in téz ke dés rõl, ami a szer ve ze ti
egy sé get vagy a Mi nisz té ri u mot érin ti.

(6) In do ko lás sal el lá tott ja vas la tot ké szít a fel ada ta vég -
re haj tá sa so rán ke let ke zett adat ál lam ti tok ká, il let ve szol -
gá la ti ti tok ká mi nõ sí té sé re.

(7) Tö re ked nie kell arra, hogy a rá ru há zott jog kör ben az
ügyet ér dem ben el in téz ze. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ i nek
ér de mi dön té sét nem igény lõ, a fel adat kö ré be tar to zó ko -
or di ná ci ós jel le gû ügyek ben az ügy in té zõ ön ál ló an is el -
jár hat. A meg tett in téz ke dés rõl egy ide jû leg tá jé koz tat ni
kell a fe let te sét.

(8) Az ügy in té zõ részt vesz a fel ada tai kö ré be tar to zó
ügy ben foly ta tott szak mai egyez te té se ken és egyéb ta nács -
ko zá so kon, köz vet len mun ka kap cso la tot tart más szer vek -
kel.

Az ügykezelõ

16.

(1) Az ügy vi telt el lá tó ügy ke ze lõ az elõ írások meg tar tá -
sá val gon dos ko dik az ad mi niszt rá ci ós fel ada tok el lá tá sá -
ról, kü lö nö sen a be ér ke zõ ügy ira tok át vé te lé rõl, nyil ván -
tar tás ba vé te lé rõl, a ki ad mány ter ve ze tek nek az ügy in té zõ
út mu ta tá sa sze rin ti gépi rög zí té sé rõl, sok szo ro sí tá sá ról,
to váb bí tá sá ról.

(2) El lát ja mind azo kat a nem ér de mi hi va ta li fel ada to -
kat, ame lyek kel a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je meg bíz za.
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A döntés-elõkészítés intézményes formái

Miniszteri Értekezlet

17.

(1) A Mi nisz te ri Ér te kez let a mi nisz ter ta nács adó, vé le -
mé nye zõ és dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le te, mely heti rend sze -
res ség gel ülé se zik.

(2) A Mi nisz te ri Ér te kez let ál lan dó részt ve või:
– a mi nisz ter,
– az ál lam tit kár,
– a szak ál lam tit ká rok,
– a ka bi net fõ nök,
– a Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ je,
– a Mi nisz te ri Ka bi net iro da ve ze tõ je,
– a szó vi võ,
– a Mi nisz té ri um hon lap já nak fõ szer kesz tõ je,
– a Par la men ti Kap cso la tok Osz tá lyá nak ve ze tõ je,
– a Kül po li ti kai Stra té gi ai Ter ve zõ és In for má ci ós Fõ -

osz tály ve ze tõ je,
– a Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Fõ osz tály ve ze -

tõ je,
– a Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tály ve ze tõ je.

(3) A Mi nisz te ri Ér te kez let re a na pi rend tõl füg gõ en
– szük ség sze rint – meg kell hív ni a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal Kül- és Biz ton ság po li ti kai Tit kár sá gá nak ve ze tõ jét, il -
let ve a Ma gyar Kül ügyi In té zet igaz ga tó ját.

(4) Meg hí vás alap ján a Mi nisz te ri Ér te kez le ten az ál ta la
ve ze tett szer ve ze ti egy ség fel adat kö rét érin tõ ügyek tár -
gya lá sá nál részt vesz az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je 
és szük ség ese tén ügy in té zõ je.

(5) A Mi nisz te ri Ér te kez let he ten te ke rül meg tar tás ra, az 
ér te kez le tet a mi nisz ter tá vol lé te vagy aka dá lyoz ta tá sa
ese tén.

(6) A Mi nisz te ri Ér te kez let meg vi tat ja az át fo gó, vagy
konk rét kül po li ti kai vagy egyéb je len tõs té mák ról ké szí tett 
írás be li elõ ter jesz téseket, szó ban elõ ter jesz tett kér dé se ket.

(7) A Mi nisz te ri Ér te kez let na pi rend jét – az ál lam tit kár
ja vas la ta alap ján – a mi nisz ter ál la pít ja meg.

(8) A hi va ta li út sza bá lya i nak meg tar tá sá val a Mi nisz té -
ri um bár mely mun ka tár sa in dít vá nyoz hat ja va la mely kér -
dés na pi rend re tû zé sét.

(9) A Mi nisz te ri Ér te kez let részt ve või be szá mol nak a
ka pott fel ada tok vég re haj tá sá ról, tá jé koz tat ják a mi nisz tert 
az azon na li vagy sür gõs in téz ke dést igény lõ ügyek rõl.

(10) A Mi nisz te ri Ér te kez let re be nyúj tott, dön tést
igény lõ elõ ter jesz tésnek ha tá ro za ti ja vas la tot kell tar tal -
maz nia, a fe le lõs és a ja va solt ha tár idõ meg je lö lé sé vel.

(11) Az elõ ter jesz tés tár gya sze rint ha tás kör rel ren del -
ke zõ szer ve ze ti egy ség ké szí ti el az elõ ter jesz tés ter ve ze -
tét, el vég zi an nak bel sõ egyez te té sét, és a ter ve ze tet jó vá -
ha gyás ra a fel ügye le tet gya kor ló ve ze tõ elé ter jesz ti. A jó -

vá ha gyott elõ ter jesz tést a szer ve ze ti egy ség to váb bi in téz -
ke dés re meg kül di az ál lam tit kár tit kár sá gá ra, amely gon -
dos ko dik an nak a leg kö ze leb bi Mi nisz te ri Ér te kez let re tör -
té nõ be nyúj tá sá ról.

(12) A Mi nisz te ri Ér te kez le tet a Mi nisz te ri Tit kár ság
hív ja össze. A Mi nisz te ri Ér te kez let rõl a mi nisz ter ál tal
meg bí zott részt ve võ em lé kez te tõt ké szít, amit az ál lam tit -
kár ki ad má nyoz. Az em lé kez te tõ ben rög zí tett ál lás fog la lás 
vagy fel adat meg ha tá ro zás mi nisz te ri dön tés nek mi nõ sül.
Az em lé kez te tõ tar tal maz za a vég re haj tá sért fe le lõs szer -
ve ze ti egy ség(ek)et és a vég re haj tás ha tár ide jét.

(13) A fe le lõ sö ket a fel ügye le tet gya kor ló ve ze tõ tá jé -
koz tat ja a fel ada tok ról.

(14) A fe le lõs szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je a vég re haj tás -
ról a ha tár idõ le jár tá ig a fel ügye le tet gya kor ló ve ze tõ nek
be szá mol, aki ar ról a leg kö ze leb bi Mi nisz te ri Ér te kez le ten
tá jé koz ta tást ad.

Államtitkári Értekezlet

18.

(1) Az Ál lam tit ká ri Ér te kez let az ál lam tit kár mel lett
mû kö dõ ta nács adó, vé le mé nye zõ és dön tés-elõ ké szí tõ tes -
tü let.

(2) Az Ál lam tit ká ri Ér te kez le tet az ál lam tit kár szük ség
sze rint hív ja össze.

(3) Az Ál lam tit ká ri Ér te kez let részt ve või az ál lam tit kár, 
a szak ál lam tit ká rok, a szó vi võ, va la mint a ka bi net fõ nök, –
tá vol lé te vagy aka dá lyoz ta tá sa ese tén – a Mi nisz te ri Ka bi -
net iro da ve ze tõ je.

(4) Meg hí vás sze rint az Ál lam tit ká ri Ér te kez le ten az ál -
ta la ve ze tett szer ve ze ti egy ség fel adat kö rét érin tõ ügyek
tár gya lá sá nál részt vesz az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze -
tõ je és szük ség ese tén ügy in té zõ je.

Fõosztályvezetõi Értekezlet

19.

(1) A Fõ osz tály ve ze tõi Ér te kez let fel ada ta a köl csö nös
tá jé koz ta tás je len tõs ügyek rõl, fon to sabb fel ada tok ki je lö -
lé se és ezek vég re haj tá sá nak meg tár gya lá sa.

(2) A Fõ osz tály ve ze tõi Ér te kez le tet – a mi nisz ter rel
 való elõ ze tes egyez te tést köve tõen – az ál lam tit kár havi
rend sze res ség gel hív ja össze és ve ze ti.

(3) A Fõ osz tály ve ze tõi Ér te kez let részt ve või:
– a mi nisz ter,
– az ál lam tit kár,
– a szak ál lam tit ká rok,
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– a ka bi net fõ nök, – tá vol lé te vagy aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén – a Mi nisz te ri Ka bi net iro da ve ze tõ je,

– a fõ osz tály ve ze tõk.

Külképviselet-vezetõi Értekezlet

20.

(1) A mi nisz ter idõ sza kon ként ple ná ris, va la mint re gi o -
ná lis, il let ve te ma ti kus ér te kez let re hív ja össze a kül kép vi -
se le tek ve ze tõ it.

(2) A ple ná ris ér te kez let tel kap cso la tos szer ve zé si fel -
ada to kat az Ál lam tit kár Tit kár sá ga han gol ja össze, a re gi o -
ná lis ér te kez let, va la mint a te ma ti kus ér te kez let szer ve zé si
fel ada ta i ról az érin tett te rü let fel ügye le tét el lá tó szak ál -
lam tit kár gon dos ko dik.

Munkatársi Értekezlet

21.

A mi nisz ter éven te leg alább egy szer a mun ka ér té ke lé se
és a fel ada tok meg ha tá ro zá sa cél já ból a köz pont va la -
mennyi ügy in té zõ jét ér te kez let re hív ja össze.

Munkacsoport

22.

A mi nisz ter nor ma tív uta sí tás sal több szak ál lam tit kár
vagy fõ osz tály fel adat kö rét érin tõ ese ti fel adat el vég zé sé re 
a fel adat kö rük ben érin tett szak ál lam tit ká rok ból és fõ osz -
tály ve ze tõk bõl mun ka cso por tot hoz hat lét re. A mun ka cso -
port te vé keny sé gé re 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 ren del ke zé sei irány -
adók.

A szakszervezet részvétele a döntés-elõkészítõ fórumokon

23.

A Mi nisz té ri um és a Kül ügy mi nisz té ri u mi Dol go zók
Ön ál ló Szak szer ve ze té nek meg ál la po dá sa alap ján a Mi -
nisz té ri um biz to sít ja, hogy a Szak szer ve zet kép vi se lõ je a
Mi nisz té ri um ve ze tõi tes tü le te i nek ülé sén a mun ka vál la -
lók ér dek vé del mé vel össze füg gõ kér dé sek tár gya lá sá nál
részt ve gyen.

II. AZ ÜGYINTÉZÉS ELVEI ÉS ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI

Feladat- és hatáskör, döntési jogkör, kiadmányozási jog

24.

(1) Az SZMSZ al kal ma zá sá ban fel adat- és ha tás kör az
ügyek nek az egyes szer ve ze ti egy sé gek és ve ze tõk kö zöt ti
olyan meg osz tá sa, mely nek alap ján az ügy ben ér de mi in -
téz ke dés te he tõ vagy dön tés hoz ha tó.

(2) Az ügy in té zés so rán a ha tás kört fo lya ma to san vizs -
gál ni kell, hi á nya ese tén – an nak ér de ké ben, hogy ez az
ügy in té zé sét ne aka dá lyoz za – a ha tás kör rel nem ren del -
ke zõ kö te les ha la dék ta la nul az az zal ren del ke zõ höz to váb -
bí ta ni az ügyet.

(3) Az ügy in té zés min den szint en csak az ab ban érin tett
töb bi szer ve ze ti egy ség ál lás pont já nak is me re té ben tör tén het. 
Ha az ügy ben több szer ve ze ti egy ség nek van ha tás kö re, az el -
já ró szer ve ze ti egy ség kö te les a ha tás kör rel ren del ke zõ más
szer ve ze ti egy ség gel elõ ze tesen egyez tet ni. Ha az ügy más
szer ve ze ti egy ség dön té si jo go sult sá gát nem, csak feladat -
körét érin ti, az el já ró szer ve ze ti egy ség a ter ve zett dön té sé rõl
a má sik szer ve ze ti egy sé get elõ ze tesen tá jé koz tat ja.

(4) Az ügy in té zés so rán az érin tett szer ve ze ti egy sé gek
kö te le sek a ha té kony ügy in té zést ké se de lem nél kül meg -
kez de ni, be tart va a ha tás kör sze rint ille té kes szer ve ze ti
egy ség ál tal meg ál la pí tott ha tár idõt.

(5) Min den szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek gon dos kod ni 
kell a fo lya mat ba épí tett el len õr zés meg szer ve zé sé rõl, va -
la mint ar ról, hogy a füg get le ní tett bel sõ el len õr zést érin tõ
ügyek ben ké szült írá sos anya go kat, in for má ci ó kat az El -
len õr zé si Ön ál ló Osz tály ve ze tõ je meg kap ja an nak ér de ké -
ben, hogy ar ról vé le mé nyét – dön tés elõtt – ki fejt hes se.

(6) Ha tás kö ri vita ese tén az in téz ke dés re jo go sult szer -
ve ze ti egy sé gek fel ügye le tét el lá tó leg kö ze leb bi kö zös ve -
ze tõ je lö li ki az el já ró szer ve ze ti egy sé get.

25.

Az SZMSZ ha tás kör el vo ná si jo got biz to sí tó ren del ke -
zé se i nek al kal ma zá sát le he tõ ség sze rint ke rül ni kell. E
ren del ke zé sek al kal ma zá sá nak ak kor le het he lye, ha
nyilván való, hogy

– az ügy az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint ele ve nem in téz -
he tõ el, vagy

– a ha tás kör el vo nás hi á nyá ban olyan ké se de lem kö vet -
kez ne be, mely na gyobb hát rányt okoz na, mint a dön tés
szak mai meg ala po zott sá gá nak – a ha tás kör el vo nás sal
szük ség kép pen együtt járó – csök ke né se.

26.

(1) Az SZMSZ al kal ma zá sá ban dön té si jog kör a va la -
mely ügy meg in dí tá sá ra, fo lya mat ban levõ ügy ál la po tá -
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nak ér de mi meg vál toz ta tá sá ra és az ügy le zá rá sá ra vo nat -
ko zó jo go sít vá nyok összes sé ge. A dön té si jog kör – a
27. pont ese te it ki vé ve – ma gá ban fog lal ja a dön tést tar tal -
ma zó ügy irat ki ad má nyo zá sá nak jo gát (ki ad má nyo zá si
jog) is.

(2) A Mi nisz té ri um tel jes ügy me ne te so rán tö re ked ni
kell arra, hogy az ügy már a leg ala cso nyabb dön té si szint -
en ér dem ben el in té zés re ke rül jön.

27.

(1) A mi nisz ter dön té si jog kö re – ha jog sza bály el té rõ en 
nem ren del ke zik – a Mi nisz té ri um min den ügyé re ki ter jed. 
Az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok és a szer ve ze ti egy sé -
gek ve ze tõi dön té si jog kö re a fel adat kö rük be tar to zó
ügyek re ter jed ki.

(2) A mi nisz ter vagy – fel adat kör ében el jár va – az ál -
lam tit kár, a szak ál lam tit kár, a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je
meg ha tá ro zott ügy re vagy ügy cso port ra vo nat ko zó an bár -
mely ügy in té zõt dön té si jog kör rel ru ház hat fel.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt dön té si jog kör nem ad -
ható to vább.

28.

(1) A ki ad má nyo zá si jo got dön té si jog kör nél kül
a) a mi nisz ter – ki vé ve a jog sza bály ál tal a mi nisz ter ki -

zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zó dön tést tar tal ma zó ügy irat
ki ad má nyo zá si jo gát – az ál lam tit kár ra, a szak ál lam tit kár -
ra, az irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt álló szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ jé re, ügy in té zõ jé re,

b) az ál lam tit kár a szak ál lam tit kár ra,
c) a szak ál lam tit kár az irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt

álló szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé re,
d) a fõ osz tály ve ze tõ a he lyet te sé re, az osz tály ve ze tõ re

és a fõ osz tály ügy in té zõ jé re
ru ház hat ja át.

(2) Az, aki re a ki ad má nyo zá si jo got az (1) be kez dés
alap ján ru ház ták át, az in téz ke dé sért a jog át ru há zó ja irá -
nyá ban fe le l. Ez nem érin ti a jog át ru há zó já nak sa ját fe let -
te sé vel szem ben a dön té sért fenn ál ló fe le lõs sé gét.

(3) A ki ad má nyo zá si jog to váb bi át ru há zá sa ti los.

(4) A dön té si jog kör nél kü li ki ad má nyo zá si jog el fo ga -
dá sá ra sen ki sem kö te lez he tõ.

Az ügyintézés szabályai

29.

A Mi nisz té ri um fo lya ma tos mû kö dé sét a jog al ko tás ról
 szóló 1987. évi XI. tör vénnyel össz hang ban jog sza bá lyok
és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei (ha tá ro za tok, mi -

nisz te ri uta sí tá sok, sta tisz ti kai köz le mé nyek, az Or szág -
gyû lés és a Kor mány ál tal ki bo csá tott irány el vek és elvi ál -
lás fog la lá sok, mi nisz te ri irány el vek és a mi nisz te ri tá jé -
koz ta tók) ke re te in be lül és azok kal össz hang ban a Mi nisz -
té ri um ve ze tõ i nek, va la mint a szer ve ze ti egy sé gek veze -
tõinek uta sí tá sai és dön té sei ha tá roz zák meg.

30.

(1) A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek, az ügy in té zõ nek,
az ügy ke ze lõ nek és a fi zi kai al kal ma zott nak a fel ada ta it
mun ka kö ri le írás sza bá lyoz za, amely a fe le lõs ség meg ál la -
pí tá sá ra al kal mas mó don tar tal maz za a mun ka kör ben el lá -
tan dó te vé keny sé get, a dön té si jo go sult sá got, a mun ka kört
be töl tõ alá- és fö lé ren delt sé gi vi szo nya it, a mun ka kör re
vo nat ko zó sa já tos elõ írásokat. A mun ka kö ri le írást a fel -
ada tok meg vál to zá sa kor mó do sí ta ni kell.

(2) Az ügy in té zés tör vényességének, ered mé nyes sé gé -
nek, gyor sa sá gá nak és gaz da sá gos sá gá nak ér de ké ben a
Mi nisz té ri um min den dol go zó já nak rész le te sen, össze füg -
gé se i ben is mer nie és te vé keny sé ge so rán al kal maz nia kell
mind azo kat a jog sza bá lyo kat, uta sí tá so kat, egyéb ren del -
ke zé se ket és dön té se ket, ame lyek fel ada ta ik el vég zé sé hez
szük sé ge sek. Az ügye ket a Mi nisz té ri um egé szé nek fel -
ada ta it és ér de ke it figye lembe véve, az érin tet tek kel
egyez tet ve kell in téz ni.

(3) A fel ada to kat úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a tel je sí -
té sü kért vi selt fe le lõs ség fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõ
és ér vé nye sít he tõ le gyen. Eh hez iga zo dik a be osz tott és fe -
let te se kö zöt ti mun ka kap cso lat for má ja is.

(4) Szer ve ze ti vagy sze mé lyi vál to zás, va la mint elõ re -
lát ha tó hosszabb tá vol lét ese tén az ügye ket írás ban kell át -
ad ni és át ven ni. Az át adás-át vé tel meg tör tén tét a köz vet len 
fe let tes min den eset ben el len õriz ni kö te les.

31.

(1) Dön té si jog kör hi á nyá ban a dön tés ter ve ze tét a dön -
té si jog kör rel ren del ke zõ köz vet len fe let tes elé kell ter jesz -
te ni (hi va ta li út).

(2) A hi va ta li út meg ke rü lé sé nek csak a mi nisz ter, vagy
egye di ügy ben a ha tás kö ré ben el já ró ál lam tit kár vagy
szak ál lam tit kár köz vet len uta sí tá sa alap ján van he lye. Az
uta sí tást adó el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az így ka pott
fel adat vég re haj tá sát hi va ta li úton kell je len te ni.

32.

(1) Az ügy in té zés so rán gon dos kod ni kell mind azon
ala ki sá gok meg tar tá sá ról, me lyek a fe le lõs ség nyo mon kö -
vet he tõ sé gét, ér vé nye sít he tõ sé gét biz to sít ják.

(2) In téz ke dést igény lõ ügyek ben ügy ira tot kell in dí ta -
ni, amit min den érin tett szer ve ze ti egy ség nek meg kell kül -
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de ni. Ha a fel jegy zés bõl (tá jé koz ta tó ból, em lé kez te tõ bõl
stb.) va la mely szer ve ze ti egy ség nél in téz ke dé sé nek szük -
sé ges sé ge tû nik ki, úgy e szer ve ze ti egy ség nek egyez tet nie 
kell a fel jegy zést ké szí tõ szer ve ze ti egy ség gel. Ügy irat in -
dí tá sá ra et tõl füg gõ en ke rül het sor.

(3) Az ügy in té zé sért fe le lõs az el já rás so rán a követ -
kezõket lát ja el:

a) át ta nul má nyoz za az ügy re vo nat ko zó ira to kat, el len -
õr zi azok tel jes sé gét, és szük ség sze rint in téz ke dik az ügy -
ben elõ zõ leg ke let ke zett ira tok pót ló la gos össze gyûj té se és 
csa to lá sa iránt,

b) amennyi ben az ügy ben más szer ve ze ti egy ség ál lás -
pont já nak is me re te szük sé ges, er rõl in do kolt eset ben fe let -
te sét kü lön tá jé koz tat ja, az egyez te tést az érin tet tel szó ban
vagy írás ban el vég zi,

c) az ügy ben foly ta tott je len tõ sebb tár gya lás ról, ér te -
kez let rõl, meg be szé lés rõl, szó be li meg ál la po dás ról és
egyez te tés rõl fel jegy zést ké szít, és azt az ügy irat ban el he -
lye zi,

d) meg ál la pí tá sa it, ja vas la tát az ügy irat ban összeg zi és
el ké szí ti a ki ad mány ter ve ze tét,

e) az ügy ira tot – an nak for mai és tar tal mi el len õr zé se
után – ki ad má nyoz za, vagy azt a ki ad má nyo zás ra jo go sult -
hoz to váb bít ja,

f) az ügy irat ra fel jegy zi a ke ze lõi és ki adói uta sí tá so kat.

(4) Az aláb bi sor rend sze rint ké se de lem nél kül kell in -
téz ked ni

a) a Kor mány nál, vagy va la mely bi zott sá gá nál ke let ke -
zett irat,

b) a Mi nisz té ri um ban ke let ke zett, a Kor mány nak vagy
va la mely bi zott sá gá nak dön té sét igény lõ irat,

c) a Mi nisz té ri um ban ke let ke zett egyéb irat
alap ján, ha az ha tár idõt nem tar tal maz.

(5) A dön té si jog kör rel ren del ke zõ a Mi nisz té ri um ba ér -
ke zett ügy irat alap ján tör té nõ in téz ke dés re a jog sza bály -
ban, az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé ben vagy az
irat ban elõ írt ha tár idõ nél rö vi debb ha tár idõt is megálla -
píthat.

A Minisztérium képviselete

33.

(1) Fe let te se ál tal meg ha tá ro zott kör ben és fel ha tal ma -
zá sa alap ján a Mi nisz té ri u mot min den köz tiszt vi se lõ je
kép vi sel he ti a ma gyar köz igaz ga tás ban. E kép vi se let so rán 
a Mi nisz té ri um ér de ke i nek szem elõtt tar tá sá val, az elõ ze -
tesen egyez te tett hi va ta los ál lás pont ér vé nye sí té se ér de ké -
ben kell el jár ni.

(2) Ha a kép vi se let so rán
– olyan kér dés me rül fel, mely az (1) be kez dés sze rin ti

jo go sult sá got meg ha lad ja, vagy

– az egyez te tett hi va ta los ál lás pont ér vé nye sí té se
nyilván valóan nem le het sé ges, vagy

– az egyez te tett hi va ta los ál lás pont ér vé nye sí té se a kö -
rül mé nyek lé nye ges vál to zá sa foly tán nyilván valóan sér -
te né a Mi nisz té ri um ér de ke it,

úgy újabb fel ha tal ma zás iránt kell in téz ked ni, a hi va ta li út
azon ban csak sür gõs és ki vé te le sen in do kolt eset ben ke rül -
he tõ meg.

(3) A Mi nisz té ri um ne vé ben jog nyi lat ko za tot a Mi nisz -
té ri um ve ze tõ je te het.

(4) A Mi nisz té ri um ne vé ben pe res és nem pe res ügyek -
ben a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen

a) a Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je, he lyet te -
se vagy ügy in té zõ je,

b) a mi nisz ter vagy az ál lam tit kár meg ha tal ma zá sa
alap ján – a vo nat ko zó jog sza bá lyok ke re tei kö zött – a Mi -
nisz té ri um más köz tiszt vi se lõ je,

c) a mi nisz ter, az ál lam tit kár ese ti, il let ve ál lan dó meg -
bí zá sa alap ján ügy véd

jár hat el.

(5) A Mi nisz té ri um kép vi se le té re  való meg ha tal ma zá si
ok ira tok ról a Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály nyil ván tar -
tást ve zet.

(6) A Mi nisz té ri um költ ség ve té sé nek ter hé re tör té nõ
kö te le zett ség vál la lá sok rend jét kü lön mi nisz te ri uta sí tás
sza bá lyoz za.

A Külügyminisztérium belsõ ellenõrzése

34.

(1) A bel sõ el len õr zés ki ala kí tá sá ról, a mû kö dé sé hez
szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sá ról a mi nisz ter gon dos ko -
dik, aki meg te rem ti és sza va tol ja a bel sõ el len õr zés funk -
cionális (fel adat kö ri és szer ve ze ti) füg get len sé gét.

(2) A mi nisz ter át ru há zott jog kö ré ben az ál lam tit kár lát -
ja el azo kat a fel ada to kat, ame lye ket 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 költ ség ve té si szerv ve ze tõ je szá má ra ál la pít
meg. Ezen jog kö ré ben köz vet le nül irá nyít ja és fel ügye li a
tár ca bel sõ el len õr zé sért fe le lõs szer ve ze ti egy sé gét.

(3) A bel sõ el len õr zés cél ja, hogy a szer ve ze ti egy -
ség(ek), va la mint a kül kép vi se le tek(ek) te kin te té ben a dip -
lo má ci ai és kon zu li alap te vé keny sé get, an nak fel té tel rend -
sze rét, to váb bá az alap te vé keny sé get se gí tõ szak te vé keny -
sé get a jog- és szak sze rû ség, a gaz da sá gos ság, va la mint a
ha té kony ság szem pont já ból – a füg get len ség, tár gyi la gos -
ság, pár tat lan ság el ve i nek be tar tá sá val – el len õriz ze, és ez -
zel a Mi nisz té ri um mû kö dé sé nek ered mé nyes sé gét, an nak
to vább fej lesz té sét elõ moz dít sa.
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A közvélemény tájékoztatása

35.

(1) A Mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó vagy
azt érin tõ kér dés ben nyil vá nos ság elõtt nyi lat koz hat nak

a) a Mi nisz té ri um ve ze tõi,
b) a kül kép vi se let ve ze tõ je,
c) a szó vi võ (aka dá lyoz ta tá sa ese tén a szó vi võ-he lyet -

tes),
d) a szó vi võ vel tör tént egyez te tést köve tõen a köz pont

ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ je,
e) az a)–b) pont ban fel tün te tett ve ze tõ ál tal arra fel ha -

tal ma zott köz tiszt vi se lõ.

(2) A ha zai és a nem zet kö zi köz vé le mény a Mi nisz té ri -
um hon lap ja ré vén kap fo lya ma tos tá jé koz ta tást a kül po li -
ti kai cél ki tû zé sek meg valósításáról, va la mint a Mi nisz té ri -
um fel adat- és ha tás kö rét érin tõ kér dé sek rõl.

Érdekvédelem

36.

(1) A szak szer ve ze ti ér dek vé de lem tar tal mát a Mi nisz -
té ri um és a szak szer ve zet(ek) kö zött írás ban kö tött meg ál -
la po dás ban kell rög zí te ni. E meg ál la po dást köz zé kell ten -
ni a bel sõ hon la pon.

(2) A meg ál la po dás ban rög zí tet te ket az irá nyí tá sa és fel -
ügye le te (ve ze té se) alatt álló mun ka tár sak te kin te té ben
min den ki kö te les ér vé nye sí te ni.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

37.

Va gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te les
– a mi nisz ter, az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok éven te,
– a fõ osz tály ve ze tõk, a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sek, az

osz tály ve ze tõk, a po li ti kai, il let ve a mi nisz te ri (fõ)ta nács -
adók, va la mint az ilyen meg bí zás sal nem ren del ke zõ va la -
mennyi köz tiszt vi se lõ két éven te.

Záró rendelkezések

38.

(1) Je len uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

(2) Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Kül ügy mi nisz té -
ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló
13/2006. (MK 94.) KüM uta sí tás.

(3) Fel ha tal ma zást kap az ál lam tit kár, hogy az uta sí tás
1., 2. és 3. szá mú mel lék le tét, il let ve az ügyel osz tás
felelõs ségi rend jét szük ség sze rint ál lam tit ká ri ügy vi te li
sza bály zat ban mó do sít sa.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 31.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

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

9258 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/122. szám



2007/122.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

9259

MINISZTER 

ÁLLAMTITKÁR 

SZAKÁLLAMTITKÁR 
(politikai igazgató)

SZAKÁLLAMTITKÁR
(európai igazgató)

SZAKÁLLAMTITKÁR SZAKÁLLAMTITKÁR 

Miniszteri Kabinet

Biztonságpolitikai 
és Non-proli-
ferációs F o. 

Nemzetközi és 
Európai Uniós 
Közjogi F o. 

Konzuli F o. Humán 
Er források F o.

EU Kül- és 
Biztonságpolitikai 

F o. 
Nemzetközi 

Szervezetek és 
Emberi Jogok F o.

I. Európai F o. II. Európai F o. 

Protokoll F o. 

Kommunikációs és 
Közkapcsolati

F o. 

Külpolitikai
Stratégiai Tervez

és Információs 
F o.

Biztonsági,
Iratkezelési és 

Távközlési F o. 

Gazdálkodási F o.

EU Ágazati és 
Kereskedelem-
politikai F o. 

EU Koordinációs 
és Jogi F o. 

EU
Gazdaságpolitikai

F o. 

Ellen rzési Önálló 
O.

Nemzetközi 
Fejlesztési

Együttm ködési, 
Gazdaság- és 

Tudománydiplo-
máciai F o.

Amerikai F o. 

Afrikai és Közel-
keleti F o. 

Ázsiai és Csendes-
óceáni F o. 

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK (SZMSZ) 

1. számú melléklete 

a Külügyminisztérium szervezeti felépítésének 
organigramjáról

Szóviv  / 
Szóviv i Iroda

Európai Levelez

Koordinációs és 
Jogi F o. 

B vítési Önálló O.



2.  számú melléklet

A Külügyminisztérium létszámkeretérõl

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, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban,
a mi nisz té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû
te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél
fog lal koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.)
Korm. ha tá ro za ta alap ján a Kül ügy mi nisz té ri um lét szám -
ke re te az aláb bi:

(1) A Kül ügy mi nisz té ri um bel sõ igaz ga tá sá nak lét szá -
ma 654 fõ:

a) a ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -
sé gek együt tes lét szá ma: 65

b) a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek együt tes lét szá ma: 7

c) az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek együt tes lét szá ma: 318

d) a po li ti kai igaz ga tó irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek együt tes lét szá ma: 51

e) az eu ró pai igaz ga tó irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek együt tes lét szá ma: 67

f) az ame ri kai föld rész, Ázsia, Auszt rá lia és Csen -
des-óce án, va la mint Af ri ka or szá ga i val fenn tar tott két ol -
da lú kap cso la to kért, to váb bá a nem zet kö zi fej lesz té sért és
a tu do má nyos és gaz da sá gi együtt mû kö dé sért fe le lõs
szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek
együt tes lét szá ma: 64

g) az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val, a csat la ko zó ál la -
mok kal, va la mint a Ke let-eu ró pai ál la mok kal fenn tar tott
két ol da lú kap cso la to kért, a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
való tag ság hoz kap cso ló dó, to váb bá az em ber i jogi kér dé -
sek kel kap cso la tos ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár irá nyí -
tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek együt tes lét szá ma: 82

(2) A Kül ügy mi nisz té ri um Kül kép vi se le tek igaz ga tá sá -
nak lét szá ma: 1075 fõ.

3. számú melléklet

A szervezeti egységekrõl és azok feladatkörérõl

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS FELADATOK

I.

A szakmai fõosztályok általános feladatai

A szak mai fõ osz tá lyok fel adat- és ha tás kö rük ben
– együtt mû köd ve más ille té kes szer ve ze ti egy sé gek kel, az

SZMSZ vo nat ko zó elõ írásainak be tar tá sá val – az aláb bi,
ál ta lá nos fel ada to kat lát ják el:

(1) Részt vesz nek az eu ró pai uni ós ügyek in té zé sé ben a
Mi nisz té ri u mon be lü li ko or di ná ci ó nak meg fele lõen, az
SZMSZ-ben elõ írt el já rá si sza bá lyok sze rint. Az eu ró pai
uni ós ügyek in té zé se so rán fel adat- és ha tás kö rük ben:

a) köz re mû köd nek az Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li te -
vé keny sé gé hez kap cso ló dó an a ma gyar tag ál la mi ér de kek
egy sé ges ér vé nye sí té sé nek, to váb bá a tag ál la mi kö te le -
zett sé gek ki fe je zés re jut ta tá sá nak biz to sí tá sá ban a kor -
mány za ti dön té sek elõ ké szí té se és gya kor la ti vég re haj tá sa
so rán;

b) köz re mû köd nek a kö zös sé gi po li ti kák ki dol go zá sá -
ban és vég re haj tá sá ban, az uni ós tag ság gal össze füg gés -
ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé ben, a szük sé ges kor -
mány za ti ko or di ná ci ós rend szer mû köd te té sé ben;

c) a par la men ti, va la mint kor mány za ti bi zott sá gok kal
való együtt mû kö dés ke re té ben – a Mi nisz té ri um ille té kes
ve ze tõ jé nek ese ti ki je lö lé se alap ján – kép vi se lik a Mi nisz -
té ri u mot az Or szág gyû lés Eu ró pai Ügyek Bi zott sá gá ban,
va la mint más bi zott sá ga i ban, to váb bá egyéb kor mány za ti
bi zott sá gok ülé se in;

d) köz re mû köd nek az EKTB ülé se i nek elõ ké szí té sé -
ben, és a Mi nisz té ri um ille té kes ve ze tõ jé nek uta sí tá sa sze -
rint részt vesz nek azo kon;

e) részt vesz nek az EKTB szak ér tõi mun ka cso port ja i -
nak mun ká já ban és Eu ró pai Unió ta ná csá nak mun ka cso -
port ja i ban, a ko mi to ló gi ai bi zott sá gok ban és az Eu ró pai
Bi zott ság mun ka cso port ja i ban;

f) elem zik és ér té ke lik az eu ró pai uni ós in téz mé nyek -
ben az eu ró pai ügyek ben foly ta tott ma gyar te vé keny ség
po li ti kai ha tá sa it, ja vas la tot tesz nek kül po li ti kai lé pé sek re;

g) az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tállyal együtt mû -
köd ve köz re mû köd nek a 2011-es ma gyar EU-el nök ség
elõ ké szí té sé ben.

(2) A kül kép vi se le tek kel tör té nõ kap cso lat tar tás so rán
fel adat- és ha tás kö rük ben:

a) rend sze res tá jé koz ta tást nyúj ta nak az EU-tag ál la -
mok ban, va la mint a tár sult or szá gok ban mû kö dõ ma gyar
kül kép vi se le tek szá má ra az eu ró pai uni ós tag ság gal össze -
füg gõ fej le mé nyek rõl;

b) je len té se ket, ér té ke lé se ket kér nek az EU-tag ál la -
mok ban mû kö dõ ma gyar kül kép vi se le tek tõl a ma gyar tag -
ál la mi ál lás pont ki dol go zá sá hoz, az Eu ró pai Unió mû kö -
dé sét érin tõ kér dé sek rõl;

c) uta sí tást ad hat nak az SZMSZ 4. mel lék le té nek
8. pont já ban meg ha tá ro zott elõ írások meg tar tá sá val;

d) szak mai fel ada ta ik el lá tá sá hoz je len té se ket, tá jé koz -
ta tó kat, elem zé se ket kér het nek.

(3) Fel adat- és ha tás kö rük ben gon dos kod nak az irá nyí -
tá suk és fel ügye le tük alá tar to zó kül kép vi se let re ki he lye -
zés re ke rü lõ ki ren del tek fel ké szí té sé rõl.

(4) Össze han gol ják és – együtt mû köd ve más érin tett
szer ve ze ti egy sé gek kel – elõ ké szí tik a köz tár sa sá gi el nök,
a mi nisz ter el nök, az Or szág gyû lés el nö ke és a Mi nisz té ri -
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um ve ze tõi kül föl di, va la mint kül föl di part ne re ik ma gyar -
or szá gi lá to ga tá sát és azo kat az érin tett tár cák kal egyez te -
tik. Biz to sít ják a ma gas szin tû és egyéb lá to ga tá sok hoz a
tá jé koz ta tók, hát tér anya gok, ve ze tõi nyi lat ko za tok, fel -
szó la lá sok, be szé dek el ké szí té sét.

(5) A Mi nisz té ri um ve ze tõi és szer ve ze ti egy sé gei szá -
má ra fo lya ma tos tá jé koz ta tást és szak mai tá mo ga tást nyúj -
ta nak, ál lás fog la lást ad nak.

(6) Kor mány-je len té se ket, szük ség sze rint
kormány-elõ ter jesz tést ké szí te nek.

(7) Elem zik és ér té ke lik azo kat a nem zet kö zi ese mé nye -
ket és össze füg gé se ket, ame lyek ha tást gya ko rol nak a ma -
gyar kül po li ti kai ér de kek ér vé nye sí té sé re.

(8) Köz vet len kap cso la tot tar ta nak a Ma gyar Köz tár sa -
ság ban akk re di tált dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tek kel, 
il let ve a nem zet kö zi szer ve ze tek kép vi se le te i vel.

(9) Köz re mû köd nek a Mi nisz té ri um és más szer vek, va -
la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ban akk re di tált diplomá ciai
és kon zu li kép vi se le tek, il let ve a nem zet kö zi szer ve ze tek
kép vi se le tei kö zöt ti érint ke zés ben, szer ve zik a kép vi se le -
tek tag ja i nak a Mi nisz té ri um ban, más ál la mi szer vek nél te -
en dõ lá to ga tá sa it, se gít sé get nyúj ta nak a kép vi se le tek za -
var ta lan mû kö dé sé nek biz to sí tá sá hoz.

(10) Köz re mû köd nek a Mi nisz té ri um ba je lent ke zõk
szá má ra szer ve zett fel vé te li és pá lya al kal mas sá gi vizs gák
tar tal má nak össze ál lí tá sá ban, ér té ke lé sé ben, az új on nan
fel vet tek szak mai alap kép zé sé ben és vizs gáz ta tá sá ban, va -
la mint a Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõ i nek, ügy ke ze lõ i nek
és fi zi kai al kal ma zot ta i nak szak mai kép zé sé ben, to vább -
kép zé sé ben és vizs gáz ta tá sá ban. El ké szí tik a szak mai te -
vé keny ség gel össze füg gõ ok ta tá si, fel ké szí té si se géd anya -
go kat, jegy ze te ket és ki dol goz zák a vizs ga kér dé se ket.

(11) Köz re mû köd nek a Mi nisz té ri um hon lap ja egyes fe -
je ze te i nek el ké szí té sé ben.

(12) Az ön ál ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tal ren del ke -
zõ fõ osz tá lyok fe le lõ sek az elõ irány zat fel hasz ná lá sá val
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ért, össz hang ban a Kül -
ügy mi nisz té ri um költ ség ve té sé nek ter hé re meg va ló su ló
kö te le zett ség vál la lá sok és utal vá nyo zá sok rend jé rõl  szóló
13/2000. KüM uta sí tás sal.

(13) A köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át -
lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze -
füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
XXIV. tör vény ben és az elekt ro ni kus in for má ció sza bad -
ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény ben meg ha tá ro zott kö -
te le zett sé gek tel je sí té se ér de ké ben fo lya ma to san fi gye -
lem mel kí sé rik, és a Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály ré szé -
re meg kül dik azo kat a fel adat kö rü ket érin tõ ada to kat,
ame lyek a hon la pon meg je le ní ten dõ köz ér de kû ada tok kö -
ré be tar toz nak.

II.

A területi fõosztályok közös feladatai

A te rü le ti fõ osz tá lyok fel adat- és ha tás kö rük ben
– együtt mû köd ve más ille té kes szer ve ze ti egy sé gek kel, az
SZMSZ vo nat ko zó elõ írásainak be tar tá sá val – az aláb bi
fel ada to kat lát ják el:

(1) A te rü le ti fõ osz tá lyok össze han gol ják a Ma gyar
Köz tár sa ság és a ha tás kö rük be tar to zó or szá gok kö zöt ti ál -
lam kö zi kap cso la to kat, to váb bá in té zik a fel adat kö rük be
tar to zó két- és több ol da lú ügye ket.

(2) Fi gye lem mel kí sé rik és ta nul má nyoz zák a re fe rált
or szá gok bel- és kül po li ti ká ját, tár sa dal mi, gaz da sá gi, kul -
tu rá lis és tu do má nyos éle tét, re gi o ná lis prob lé má it, to váb -
bá szer ve ze te it.

(3) Fi gye lem mel kí sé rik a ha tás kö rük be tar to zó or szá -
gok kal fenn tar tott ál la mi, po li ti kai, gaz da sá gi, tu do má -
nyos, mû sza ki, kul tu rá lis és egyéb kap cso la tok ala ku lá sát,
és kez de mé nye zik kül po li ti kai-dip lo má ci ai és egyéb in -
téz ke dé sek meg ho za ta lát a ma gyar ér de kek vé del me és ér -
vé nye sí té se cél já ból.

(4) Nyil ván tart ják a ha tás kö rük be tar to zó or szá gok bel-
és kül po li ti kai, gaz da sá gi, kul tu rá lis és tu do má nyos éle té -
nek, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság gal való kap cso la ta ik -
nak fon to sabb ese mé nye it.

(5) Elõ ké szí tik a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök,
az Or szág gyû lés el nö ke és a Mi nisz té ri um ve ze tõ i nek ta -
lál ko zó it. Köz re mû köd nek más ál lam igaz ga tá si szer vek és 
ha tó sá gok ve ze tõi lá to ga tá sá nak, kül föl di part ne re ik fo ga -
dá sá nak elõ ké szí té sé ben és ko or di ná lá sá ban. Igény sze rint 
tá jé koz ta tó anya go kat ké szí te nek szá muk ra.

(6) A (4)–(5) pon tok ban fog lalt fel ada tok te kin te té ben a
te rü le ti fõ osz tály be von ja az elõ ké szí tés be és a le bo nyo lí -
tás ba a Mi nisz té ri um egyéb olyan szer ve ze ti egy sé ge it,
me lyek fel adat kö rét ezek érin tik.

(7) Vé le mé nye zik más szer vek nek a ha tás kö rük be tar to -
zó or szá gok kal kap cso la tos olyan ál lás fog la lá sa it, in téz ke -
dé se it, me lyek kül po li ti kai je len tõ sé gû ek, vagy egyéb ként
ki hat nak a két ol da lú kap cso la tok egé szé re.

(8) Össze han gol ják a Mi nisz té ri um más szer ve ze ti egy -
sé ge i nek a ha tás kö rük be tar to zó or szá gok kal kap cso la tos
mun ká ját. Kül dik és fo gad ják a ha tás kö rük be tar to zó or -
szá gok ban mû kö dõ kül kép vi se le tek fu tár pos tá ját. Fel adat- 
és ha tás kö rük ben el lát ják a Mi nisz té ri um kép vi se le tét és
össze han go ló sze re pét a két ol da lú kap cso la tok kal fog lal -
ko zó tár ca kö zi és más bi zott sá gok ban.

(9) Irá nyít ják, össze han gol ják, fi gye lem mel kí sé rik, ér -
té ke lik és el len õr zik a ha tás kö rük be tar to zó or szá gok ban
mû kö dõ kül kép vi se le tek nek a po li ti kai és gaz da sá gi kap -
cso la tok ra ki ha tó te vé keny sé gét. En nek ke re té ben a fel -
ügyelt kül kép vi se le te ket érin tõ min den ügy ben tá jé koz ta -
tást kér het nek más szer ve ze ti egy ség tõl.
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Kez de mé nye zik kül kép vi se let nyi tá sát és be zá rá sát, va -
la mint mû kö dé sé nek fel füg gesz té sét, e ja vas la tu kat egyez -
te tik, majd fi gye lem mel kí sé rik a dön tés végrehaj tását.

(10) Át fo gó elem zé se ket ké szí te nek a fel ügyelt te rü let
or szá ga i ban vég be me nõ fo lya ma tok ról, a ma gyar kül po li -
ti kát érin tõ fej le mé nyek rõl. Ja vas la tot tesz nek a ma gyar
kül po li ti ka stra té gi ai cél jai és cse lek vé si irá nyai ki je lö lé -
sé re.

(11) Vé le mé nye zés sel köz re mû köd nek a szak fõ osz tá -
lyok ál tal egyes, a fel ügyelt te rü le tet érin tõ nem zet kö zi
kér dé sek ben anya gok el ké szí té sé ben, il let ve a ma gyar ál -
lás pont ki ala kí tá sá ban.

(12) A fel ügyelt te rü le tet érin tõ mul ti la te rá lis és bi la te -
rá lis kér dé sek ben kap cso la tot tar ta nak és ko or di ná ló te vé -
keny sé get foly tat a társ mi nisz té ri u mok kal és szer vek kel.

(13) Se gí tik a ci vil szer ve ze tek te vé keny sé gét a fel -
ügyelt te rü le ten.

(14) Gon dos kod nak a fel ügye le tük alá tar to zó ál lo más -
he lyek re ki ren de lés re ke rü lõ kép vi se let ve ze tõk és dip lo -
ma ták fel ké szí té sé rõl. El ké szí tik a dip lo ma ta mun ka tár sak
szak mai fel ké szí té si ter vét, amit vé le mé nye zés cél já ból
meg kül de nek a Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tály nak és a fel -
ké szü lé si terv ben érin tett szer ve ze ti egy sé gek nek.

(15) Részt vesz nek az eu ró pai ügyek in té zé sé ben a Mi -
nisz té ri u mon be lü li ko or di ná ci ó nak meg fele lõen, az
SZMSZ-ben elõ írt el já rá si sza bá lyok sze rint. A Mi nisz té -
ri um ille té kes szer ve ze ti egy sé ge i vel együtt mû köd ve, fel -
adat- és ha tás kö rük ben fi gye lem mel kí sé rik és a ma gyar
ér de kek szem pont já ból elem zik:

– az Eu ró pai Unió tag ál la mai in teg rá ci ós po li ti ká ját
– kü lö nös te kin tet tel a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká ra –
to váb bá az Eu ró pai Unió jö võ jét érin tõ ér de ke it és ál lás -
pont ját,

– a tag ál la mok nak a re fe rált or szá gok kal, ré gi ók kal
kap cso la tos po li ti ká ját,

– a re fe rált or szá gok po li ti ká ját az Eu ró pai Unió vo nat -
ko zá sá ban,

– a re fe rált or szá gok vo nat ko zá sá ban ter ve zett bõ ví té si
fo lya mat, il le tõ leg a csat la ko zá si tár gya lá sok hely ze tét.

(16) A te rü le ti fõ osz tá lyok a fel ügyelt te rü le tet érin tõ
kér dé sek ben köz re mû köd nek a ma gyar kül- és biz ton ság -
po li ti kai ál lás pon tok ki dol go zá sá ban, va la mint a PSC és
más dön tés ho zó fó ru mok szá má ra ké szí ten dõ man dá tu -
mok össze ál lí tá sá ban.

(17) Az EU Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tállyal
együtt mû köd ve részt vesz nek a fel ügyelt te rü le tet érin tõ
ta ná csi mun ka cso por tok mun ká já ban, a kép vi se len dõ
man dá tu mok ki dol go zá sá ban.

(18) Az érin tett szak fõ osz tá lyok kal, va la mint az EU
Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tállyal együtt mû köd ve fi -
gye lem mel kí sé rik és elem zik az EU kö zös kül- és biz ton -
ság po li ti ká ja ala ku lá sát a fel ügyelt te rü let vo nat ko zá sá -

ban. Szük ség ese tén kül po li ti kai lé pé sek re tesz nek ja vas -
la tot.

(19) A fel ügyelt te rü le tet érin tõ kér dé sek ben köz re mû -
köd nek az Eu ró pai Ta nács, il let ve az Eu ró pai Ál ta lá nos
Ügyek és Kül kap cso la tok Ta ná csá nak (ÁKÜT) ülé se in
kép vi se len dõ ma gyar ál lás pont szak mai elõ ké szí té sé ben.

(20) Az Eu ró pai Le ve le zõ vel együtt mû köd ve fel dol -
goz zák a COREU rend sze ren ér ke zõ, a fel ügyelt te rü le tet
érin tõ kül- és biz ton ság po li ti kai vo nat ko zá sú in for má ci ó -
kat és do ku men tu mo kat, il let ve köz re mû köd nek a
COREU rend sze ren to váb bí tan dó, a ma gyar ál lás pon tot
tar tal ma zó anya gok el ké szí té sé ben.

(21) Köz vet len kap cso la tot tar ta nak a Ma gyar Köz tár sa -
ság ban akk re di tált dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tek kel, 
il let ve a nem zet kö zi szer ve ze tek kép vi se le te i vel.

(22) Köz re mû köd nek a Mi nisz té ri um hon lap ja egyes fe -
je ze te i nek el ké szí té sé ben.

(23) Az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tállyal együtt -
mû köd ve köz re mû köd nek a 2011-es ma gyar EU-el nök ség
elõ ké szí té sé ben.

(24) A köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át -
lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze -
füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
XXIV. tör vény ben és az elekt ro ni kus in for má ció sza bad -
ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény ben meg ha tá ro zott kö -
te le zett sé gek tel je sí té se ér de ké ben fo lya ma to san fi gye -
lem mel kí sé rik, és a Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály ré szé -
re meg kül dik azo kat a fel adat kö rü ket érin tõ ada to kat,
ame lyek a hon la pon meg je le ní ten dõ köz ér de kû ada tok kö -
ré be tar toz nak.

II. Fejezet

A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

III.

Miniszteri Kabinet

A Mi nisz te ri Ka bi net a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és 
fel ügye le te alatt mû kö dõ szer ve ze ti egy ség, amely a Mi -
nisz te ri Tit kár sá got, a Ka bi net iro dát és a Par la men ti Kap -
cso la tok Osz tá lyát fog lal ja ma gá ba. A Mi nisz te ri Ka bi ne -
tet a ka bi net fõ nök fõ osz tály ve ze tõ ként ve ze ti. A mi nisz ter
a szó vi võ/Szó vi või Iro da, a Kom mu ni ká ci ós és Köz kap -
cso la ti Fõ osz tály, il let ve a Kül po li ti kai Stra té gi ai Ter ve zõ
és In for má ci ós Fõ osz tály irá nyí tá sát a ka bi net fõ nö kön ke -
resz tül gya ko rol ja.

(1) A Mi nisz te ri Tit kár sá got fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
ve ze ti, ka bi net fõ nök he lyet te si cím mel. A Mi nisz te ri
 Titkárság fel ada tai:
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a) A mi nisz ter hi va ta li és köz éle ti te vé keny sé gé nek
szer ve zõ je és se gí tõ je.

b) Szer ve zi és nyil ván tart ja a mi nisz ter hi va ta los prog -
ram ja it, ke ze li az elekt ro ni kus nap tá rat.

c) Ke ze li a mi nisz ter sze mé lyé hez köz vet le nül kap cso -
ló dó le ve le zést.

d) Ren de zi a mi nisz ter hez ér ke zõ ügy ira to kat, le ve le -
ket, saj tót, gon dos ko dik azok idõ ben tör té nõ el jut ta tá sá ról
a mi nisz ter hez.

e) To váb bít ja a mi nisz ter uta sí tá sa it a mi nisz té ri um
szer ve ze ti egy sé ge i hez.

f) Kap cso la tot tart a mi nisz ter te vé keny sé ge szem pont -
já ból fon tos in téz mé nyek kel és szer ve ze tek kel.

g) A Szó vi võ vel együtt mû köd ve szer ve zi a mi nisz ter
saj tó sze rep lé se it.

h) A Par la men ti Kap cso la tok Osz tá lyá val együtt mû -
köd ve nyil ván tart ja és szer ve zi a mi nisz ter par la men ti kö -
te le zett sé ge it.

(2) A Ka bi net iro dát a ka bi net iro da ve ze tõ je osz tály ve -
ze tõ ként irá nyít ja. A Ka bi net iro da fel ada tai:

a) A mi nisz ter hi va ta li te en dõ i nek tá mo ga tá sa, szer ve -
zé se ér de ké ben kap cso la tot tart a Mi nisz té ri um szer ve ze ti
egy sé ge i vel, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lal, a társminiszté -
riumokkal és egyéb ál la mi in téz mé nyek kel.

b) A Ka bi net iro da a Mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei
szá má ra köz ve tí ti a mi nisz ter uta sí tá sa it és ál lás fog la lá sa it. 
A mi nisz ter dön té se sze rint részt vesz az egyes szer ve ze ti
egy sé gek fel ada ta i nak ter ve zé sé ben, elõ ké szí té sé ben, vég -
re haj tá sá ban és ér té ke lé sé ben.

c) Kez de mé nye zi a kül föl di lá to ga tá sok hoz és ha zai
tár gya lá sok hoz szük sé ges tár gya lá si és hát tér anya gok el -
ké szí té sét, eze ket vé le mé nye zi és ren de zi.

d) A mi nisz ter meg bí zá sá ból meg be szé lé se ket, egyez -
te té se ket foly tat.

e) A mi nisz ter elõ adá sa i hoz, be szé de i hez és írá sa i hoz
ja vas la to kat ké szít, vagy a Mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé -
ge i tõl ja vas la to kat kér, és eze ket vé le mé nye zi.

f) Rend sze re zi, és dön tés re elõ ké szí ti a mi nisz ter nek
cím zett tel jes ügy irat- és le vél for gal mat, el jut tat ja a mi -
nisz ter ál tal in téz ke dés re ki adott anya go kat a ha tás kör rel
ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség hez, és fi gye lem mel kí sé ri az
ezek kel kap cso lat ban tett in téz ke dé se ket.

g) Fi gye lem mel kí sé ri és vá lo gat ja a kü lön bö zõ hír for -
rá sok ból ér ke zõ in for má ci ó kat, és gon dos ko dik a mi nisz -
ter meg fe le lõ idõ ben tör té nõ tá jé koz ta tá sá ról.

h) El lát ja a lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi XLIX.
tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(3) A Par la men ti Kap cso la tok Osz tá lyát osz tály ve ze tõ
ve ze ti. A Par la men ti Kap cso la tok Osz tá lya fel ada tai:

a) Biz to sít ja és össze fog ja egy fe lõl a Mi nisz té ri um ve -
ze tõi és szer ve ze ti egy sé gei, más fe lõl az Or szág gyû lés,
 állandó bi zott sá gai és Hi va ta la, a párt frak ci ók iro dái, az
In ter par la men tá ris Unió Ma gyar Cso port ja és az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk kö zöt ti együtt mû kö dést.

b) Se gí ti a mi nisz ter nek, és a Mi nisz té ri um más veze -
tõinek az Or szág gyû lés sel kap cso la tos mun ká ját. Gon dos -
ko dik a mi nisz ter nek a ple ná ris ülé se ken el hang zó fel szó -
la lá sai, va la mint a mi nisz ter hez in té zett azon na li kér dé -
sek re, in ter pel lá ci ók ra és kér dé sek re adan dó vá la szok el -
ké szí té sé rõl.

c) A Mi nisz té ri um ál tal kez de mé nye zett or szág gyû lé si
elõ ter jesz tések vég le ges szö ve gét elõ ze tesen egyez te ti a
MEH Par la men ti Tit kár sá gá val és gon dos ko dik azok kel lõ 
pél dány szám ban való be nyúj tá sá ról.

d) Fi gye lem mel kí sé ri az Or szág gyû lés ple ná ris és
 bizottsági ülé se i nek ese mé nye it, kü lö nös te kin tet tel a
 Minisztériumot érin tõ na pi ren di pon tok ra. Részt vesz az
Or szág gyû lés Kül ügyi és Ha tá ron Túli Ma gya rok Bi zott -
sá ga és Eu ró pai Ügyek Bi zott sá ga ülé se in, to váb bá al kal -
man ként az egyéb bi zott sá gok olyan ülé se in, ame lye ken a
Mi nisz té ri u mot érin tõ kér dé sek ke rül nek meg tár gya lás ra.

e) Gon dos ko dik a Mi nisz té ri um ál tal ké szí tett tá jé koz -
ta tó és hát tér anya gok el jut ta tá sá ról az Or szág gyû lés Kül -
ügyi Hi va ta la, a bi zott sá gok, va la mint a frak ci ók ré szé re.

f) Fen ti fel ada tok meg fe le lõ el lá tá sa ér de ké ben kap cso -
la tot tart a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a mi nisz té ri u mok
par la men ti tit kár sá ga i val.

g) Az ille té kes mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy sé gek kel
ko or di nál tan szer ve zi a ki he lye zés re ke rü lõ ma gyar nagy -
kö ve tek or szág gyû lé si bi zott sá gi meg hall ga tá sa it.

h) Az igé nyek nek meg fele lõen tart ja a kap cso la tot a
po li ti kai pár tok kal.

IV.

A szóvivõ

A szó vi võ te vé keny sé gé vel kap cso la tos szak mai, stra té -
gi ai kér dé sek ben a mi nisz ter dönt, a szó vi võ/Szó vi või Iro -
da mû kö dé sé nek fel ügye le tét a ka bi net fõ nök lát ja el akit
– tá vol lé te, aka dá lyoz ta tá sa ese tén – e mi nõ sé gé ben a ka -
bi net iro da ve ze tõ je he lyet te sít. A szó vi võ fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet tes ként irá nyít ja a szó vi võ-he lyet tes, il let ve a
szó vi võ mun ká ját se gí tõ Szó vi või Iro da, va la mint a Kom -
mu ni ká ci ós Stra té gi ai Osz tály mun ká ját. A szóvivõ-
 helyettes osz tály ve ze tõ ként vég zi te vé keny sé gét.

(1) A szó vi võ fel ada tai:
a) Szó vi või tá jé koz ta tó kat tart, ezek össze fog la ló ját a

Mi nisz té ri um hon lap ján el ér he tõ vé te szi.
b) Köz le mé nye ket ad ki, azo kat az MTI-hez és meg fe -

le lõ cím lis ta alap ján egyéb bel- és kül föl di szer kesz tõ sé -
gek hez jut tat ja el.

c) A Kül ügy mi nisz té ri um ne vé ben nyi lat ko za to kat
tesz, in ter jú kat ad, új ság írói kér dé sek re szó ban vagy írás -
ban vá la szol.

d) Részt vesz a kül ügy mi nisz ter ma gyar or szá gi tár gya -
lá sa in, meg be szé lé se in, és ese ti dön tés alap ján el kí sé ri a
mi nisz tert kül föl di út ja i ra is, gon dos ko dik a saj tó mun ka -
tár sa i nak a tár gya lá sok ról való tá jé koz ta tá sá ról.
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e) Szük ség ese tén szer ve zi a mi nisz ter, az ál lam tit kár
és szak ál lam tit ká rok, a Mi nisz té ri um egyéb, ez zel meg bí -
zott tiszt ség vi se lõ i nek saj tó sze rep lé se it.

f) El lát ja a saj tó val és a saj tó mun ka tár sa i val kap cso lat -
ban rá há ru ló fel ada to kat.

g) Kap cso la tot tart a ha zai és a kül föl di saj tó képvise -
lõivel, fel mé ri a saj tó ér dek lõ dé sé re szá mot tar tó kér dé se -
ket. A szó vi või tá jé koz ta tók kö zött gon dos ko dik a mé dia
kép vi se lõ i nek tá jé koz ta tá sá ról.

h) A tár cát érin tõ té mák ban elõ ze tesen vé le mé nye zi a
kormány-elõ ter jesz tések kom mu ni ká ci ós zá ra dé kát.

i) Fon tos, a tár ca te vé keny sé gét érin tõ kér dé sek ben
 koordinál a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Kor mány szó vi või
Iro dá já val, il let ve Kor mány za ti Kom mu ni ká ci ós Tit kár -
ság gal. Azok ké ré sé nek meg fele lõen in for má ci ó kat ad,
anya go kat, hát tér anya go kat ké szít a kor mány szó vi või tá -
jé koz ta tók hoz.

(2) A szó vi võ a fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben min den
szer ve ze ti egy ség tõl köz vet le nül kér het tá jé koz ta tást, hát -
tér anya go kat, il let ve bár mi lyen egyéb in for má ci ót.

(3) A szó vi võ fel ada ta el lá tá sa so rán a kér dés ben ille té -
kes szak ál lam tit kár ral, tá vol lé té ben a ka bi net fõ nök kel
egyez tet.

(4) A szó vi võ a fel ada tai el lá tá sa so rán együtt mû kö dik a 
Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Fõ osz tállyal.

(5) A Kom mu ni ká ci ós Stra té gi ai Osz tályt a kom mu ni -
ká ci ós ve ze tõ osz tály ve ze tõ ként ve ze ti. A Kommuniká -
ciós Stra té gi ai Osz tály fel ada tát a Kom mu ni ká ci ós és Köz -
kap cso la ti Fõ osz tállyal együtt mû köd ve vég zi.

(6) A Kom mu ni ká ci ós Stra té gi ai Osz tály fel ada tai:

a) A Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Fõ osz tállyal
együtt mû köd ve ki dol goz za és mû köd te ti a mi nisz té ri um
kom mu ni ká ci ós stra té gi á ját.

b) Va la mennyi szer ve ze ti egy ség gel együtt mû köd ve
meg ter ve zi a mi nisz té ri um kom mu ni ká ci ós ar cu la tát.

c) A mi nisz té ri um és nyil vá nos ság kap cso la tá nak hely -
zet elem zé se alap ján ki dol goz za a pro ak tív kom mu ni ká ció
ele me it.

d) Ki dol goz za a kom mu ni ká ci ós stra té gi á nak meg fe le -
lõ kom mu ni ká ci ós ele me ket a saj tó ré szé re, il let ve ki emelt
ér dek lõ dés sel kí sért ese mé nyek ese té ben ki dol goz za az
op ti má lis re ak ció ele me it.

e) A fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben kap cso -
la tot tart a saj tó kép vi se lõ i vel, kap cso la to kat épít, együtt -
mû kö dést szer vez.

V.

Ellenõrzési Önálló Osztály

A mi nisz té ri um bel sõ el len õr zé si szer ve ze te az El len õr -
zé si Ön ál ló Osz tály (rö vi dí té se: EO), amely a bel sõ el len -

õr zést el lá tó funk ci o ná lis osz tály ként a mi nisz ter irá nyí tá -
sa és fel ügye le te alatt mû kö dik.

(1) Az El len õr zé si Ön ál ló Osz tályt osz tály ve ze tõ ve ze ti, 
aki a Mi nisz té ri um bel sõ el len õr zé si ve ze tõ je.

(2) Az El len õr zé si Ön ál ló Osz tály te vé keny sé gét a Mi -
nisz té ri um nak az el len õr zé si mun ka hosszú távú cél ja i val
össz hang ban álló stra té gi ai terv e és az éves el len õr zé si
terv e alap ján, to váb bá 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: Ber.), va la mint a Mi nisz té ri um bel sõ el -
len õr zé si ké zi köny vé nek elõ írásai sze rint vég zi.

(3) Az osz tály el len õr zé si jog kö re a Ber. 8.  §-ában elõ írt
fel ada tok vég re haj tá sa cél já ból a Mi nisz té ri um va la -
mennyi szer ve ze ti egy ség re és a mi nisz ter fel ügye le te alá
tar to zó in téz mé nyek (költ sé ge ve té si szer vek, ala pít vá -
nyok) bel sõ el len õr zé sé re ter jed ki.

(4) Az osz tály össze ál lít ja a stra té gi ai és éves el len õr zé -
si ter vet, vég re hajt ja az eb ben ter ve zett és a so ron kí vü li el -
len õr zé se ket.

(5) Az osz tály el ké szí ti az el len õr zés le foly ta tá sá hoz
szük sé ges el len õr zé si prog ra mot. Alá írás ra elõ ké szí ti az
el len õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges meg bí zó le ve let.

(6) Az osz tály min den olyan írá sos anya got és do ku -
men tu mot jo go sult meg kap ni, ami mun ká já hoz szük sé ges, 
il le tõ leg el len õr zé sé hez in for má ci ó kat, hát tér anya go kat
kér het va la mennyi szer ve ze ti egy ség tõl.

(7) Az osz tály mû kö dé sé nek és el len õr zé si te vé keny sé -
gé nek rész le tes sza bá lya it a bel sõ el len õr zé si ké zi könyv
ál la pít ja meg.

VI.

Kommunikációs és Közkapcsolati Fõosztály

A Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Fõ osz tály
(a továb biak ban: KKFO) mû kö dé sé vel kap cso la tos stra té -
gi ai kér dé sek ben a mi nisz ter dönt, a fõ osz tály fel ügye le tét
a ka bi net fõ nök lát ja el, akit – tá vol lé te, aka dá lyoz ta tá sa
ese tén – e mi nõ sé gé ben a ka bi net iro da ve ze tõ je helyet -
tesít.

(1) A Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Fõ osz tály
– EU Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Osz tály ból,
– Kul tu rá lis és Kül sõ Tá jé koz ta tá si Osz tály ból,
– Saj tó szer ve zõ és Elem zõ Osz tály ból és
– Do ku men tá ci ós és Könyv tár Osz tály ból

áll.

(2) A Fõ osz tály ve ze tõ köz vet le nül irá nyít ja
– az Eu ró pai Tü kör Szer kesz tõ sé get,
– a Hon lap Szer kesz tõ sé get,
– a Kom mu ni ká ci ós Szer kesz tõ sé get, va la mint
– a fõ osz tály ön ál ló pénz ügyi szak re fe ren sét.
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(3) A Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Fõ osz tály ál ta -
lá nos fel ada tai:

a) Meg ter ve zi a Kül ügy mi nisz té ri um kül föld re irá nyu -
ló kom mu ni ká ci ós stra té gi á ját a hi va ta los szer vek kel és a
ci vil szer ve ze tek kel való kap cso lat ápo lás (pub lic dip lo ma -
cy) figye lembe véte lével és gon dos ko dik en nek vég re haj -
tá sá ról.

b) Meg ter ve zi a Kül ügy mi nisz té ri um ha zai EU-kom -
mu ni ká ci ós stra té gi á ját, va la mint a köz kap cso la ti straté -
giáját és gon dos ko dik ezek vég re haj tá sá ról.

c) Meg ter ve zi a kul tu rá lis dip lo má cia kül ügyi irány el -
ve it.

d) Össze ál lít ja a kom mu ni ká ci ós mun ka ter vet éves és
fél éves bon tás ban, szer ve zi és fi gye lem mel kí sé ri az ab ban 
fog lalt ese mé nyek vég re haj tá sát.

e) Irá nyít ja a kül kép vi se le tek saj tó- és kul tu rá lis mun -
ká ját.

f) A kor mány za ti szer vek kel, va la mint a gaz da sá gi és
tár sa dal mi élet sze rep lõ i vel együtt mû köd ve részt vesz a
Ma gyar or szág-kép ala kí tá sá ban.

g) Köz re mû kö dik az or szág gaz da sá gi fej lõ dé sét és
kül föl di meg je le né sét be fo lyá so ló kül gaz da sá gi, kul tu rá -
lis, ide gen for gal mi és sport ren dez vé nyek ha zai ko or di ná -
lá sá ban és azok meg va ló sí tá sá ban.

h) Részt vesz a Mi nisz té ri um és a mi nisz ter te vé keny -
sé gé nek meg fe le lõ meg je le ní té sé ben a mé di á ban.

i) Gon dos ko dik a Mi nisz té ri um kül sõ és bel sõ hon lap -
já nak fo lya ma tos tar tal mi fej lesz té sé rõl.

j) Kom mu ni ká ci ós szer kesz tõ sé gen ke resz tül tá jé koz -
tat ja a ma gyar kül kép vi se le te ket a bel po li ti kai fej le mé -
nyek rõl, és köz re mû kö dik a mi nisz ter köz sze rep lé se i vel
kap cso la tos írá sos anya gok el ké szí té sé ben.

k) El vég zi a kül föl di és a ma gyar saj tó fi gye lé sé vel és
fel dol go zá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

l) Igény sze rint elem zé se ket ké szít a Kor mány szá má ra
a kül po li ti kai fo lya ma tok és a Ma gyar or szág szá má ra stra -
té gi ai je len tõ sé gû nem zet kö zi fej le mé nyek nem zet kö zi
saj tó vissz hang já ról.

m) Fi gye lem mel kí sé ri a kül sõ kom mu ni ká ci ó ban jól
hasz no sít ha tó ma gyar és ide gen nyel vû in for má ció hor do -
zók pi a cát, és ja vas la tot tesz azok fel hasz ná lá sá ra. El lát ja a 
ma gyar és a kül föl di saj tó kép vi se lõ i vel való kap cso lat tar -
tás (tar tal mi és szer ve zé si) fel ada ta it.

n) El lát ja a ma gyar és a kül föl di saj tó kép vi se lõ i vel
való kap cso lat tar tás (tar tal mi és szer ve zé si) fel ada ta it.

o) El lát ja a ma gyar EU-tag ság hoz kap cso ló dó la kos sá -
gi tá jé koz ta tá si és kom mu ni ká ci ós fel ada to kat, va la mint
az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tállyal együtt mû köd ve
köz re mû kö dik a 2011-es EU-el nök ség elõ ké szí té sé ben.

p) Vég re hajt ja az EU-in téz mé nyek ál tal a tag ál la mok
ré szé re meg ha tá ro zott kom mu ni ká ci ós fel ada to kat.

q) Gon doz za a Mi nisz té ri um köz kap cso la ti fel ada ta it.
r) El ké szí ti a Mi nisz té ri um ci vil stra té gi á ját, és ko or di -

nál ja an nak vég re haj tá sát.
s) Ápol ja a kap cso la to kat a ci vil szer ve ze tek kel, és

 koordinálja a tár sa dal mi jel zé sek ke ze lé sét.

t) A te vé keny sé gi kö ré be tar to zó ügyek ben el lát ja a
Mi nisz té ri um kép vi se le tét a más tár cák kal és szer ve ze tek -
kel való együtt mû kö dés ben.

u) Kép vi se li a tár cát az EU-tag ál la mok kül ügy mi nisz -
té ri u mai kul tu rá lis fõ igaz ga tó i nak az EU-el nök ség hez
kap cso ló dó rend sze res mun ka ér te kez le tén, részt vesz az
Eu ró pai Unió vo nat ko zó te vé keny sé gé nek ha zai ko or di ná -
lá sá ban.

v) Éven ként pá lyá za tot ír ki Ma gyar or szág kül föl di
meg je le ní té se ér de ké ben a ci vil szer ve ze tek nek.

w) Mû köd te ti a Do ku men tá ci ós és Könyv tár Osz tályt,
mely el lát ja a szak köny tár, az új ság ren de lés és a for dí tás
fel adat kö re it.

x) Te vé keny sé ge so rán szo ro san együtt mû kö dik a szó -
vi võ vel.

y) A fõ osz tály ön ál ló pénz ügyi szak re fe ren se gon dos -
ko dik a KüM költ ség ve té sé ben biz to sí tott elõ irány za tok,
va la mint ille té kes kül sõ szer vek ál tal meg ha tá ro zott cél ra
át adott össze gek ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról.

z) Gon dos ko dik a Fõ osz tály ál tal ké szít te tett, va la mint
az oda ér ke zõ ki ál lí tá sok és egyéb tá jé koz ta tó anya gok fo -
ga dá sá ról és pos tá zá sá ról, to váb bá a vissza ér ke zett ki ál lí -
tá sok szak sze rû tá ro lá sá ról.

(4) Az EU Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Osz tály
fel ada tai:

a) El ké szí ti a Kül ügy mi nisz té ri um ha zai EU-kom mu -
ni ká ci ós stra té gi á ját és a köz kap cso la ti stra té gi á ját, és
meg ha tá roz za az e stra té gi ák ból adó dó konk rét fel ada to -
kat, ki je lö li a vég re haj tá sért fe le lõ sö ket, el vég zi azok szá -
mon ké ré sét és el len õr zé sét.

b) Gon dos ko dik a kom mu ni ká ci ós stra té gi án ala pu ló
la kos sá gi uni ós tá jé koz ta tás ról, a kor sze rû tá jé koz ta tás
for má i nak fel hasz ná lá sá val. Ko or di nál ja és vég re hajt ja a
2011-es ma gyar EU-el nök ség re való fel ké szü lés hez kap -
cso ló dó kom mu ni ká ci ós fel ada to kat.

c) Gon dos ko dik az EU Tá jé koz ta tó Szol gá lat mû kö dé -
sé rõl, hon lap jai tar tal má nak fo lya ma tos fris sí té sé rõl, va la -
mint köz re mû kö dik a la kos sá gi tá jé koz ta tás egyéb esz kö -
ze i nek mû köd te té sé ben (EU vo nal, Eu ro pe Di rect Eu ró pai
In for má ci ós Pon tok vi dé ki há ló za ta, ci vil há ló zat, EU köz -
könyv tá ri há ló zat, ki ad vány ké szí tés, mul tip li ká tor-kép -
zés, egyéb pro jek tek).

d) Az EKTB kom mu ni ká ci ós ál lás fog la lá sa i nak meg -
fele lõen, a tár ca fe le lõ sök kel szo ros együtt mû kö dés ben
biz to sít ja az uni ós té mák ról  szóló ha zai hát tér-tá jé koz ta -
tást.

e) Mû köd te ti az EKTB 45. sz. Kom mu ni ká ció Szak ér -
tõi Mun ka cso port ját. En nek ke re té ben:

– kép vi se li Ma gyar or szá got az Eu ró pai Unió Ta ná csá -
nak In for má ci ós Mun ka cso port já ban – a Wor king Party on 
In for mat ion (WPI);

– a WPI EU-kom mu ni ká ció tárgy kö ré vel kap cso la tos
kér dé sek ben ko or di nál ja, il let ve össze han gol ja a kép vi se -
len dõ ál lás pont tal kap cso la tos vé le mé nye ket;

– összeg zi az EU in téz mé nyek és más tag ál la mok
EU-kom mu ni ká ci ós ta pasz ta la ta it és el jut tat ja azo kat a ha -
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zai ille té kesekhez. Tá jé koz tat ja a töb bi tár cát és in téz -
ményt az õket érin tõ irány el vek rõl és fel ada tok ról.

f) Részt vesz az Igaz ga tá si Part ner ség Ko or di ná ci ós
Cso port já nak ke re tei kö zött EU-kom mu ni ká ci ós pro jek -
tek ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban.

g) Vég re hajt ja az EU-in téz mé nyek ál tal kez de mé nye -
zett, a tag or szá gok köz vé le mé nyé nek tá jé koz ta tá sát cél zó
pro jek te ket, ese ten ként az Eu ró pai Bi zott ság, az Eu ró pai
Par la ment ál tal ki írt pá lyá za tok út ján.

h) Köz re mû kö dik az „Eu ró pai Tü kör” címû fo lyó irat
szer kesz té sé ben és ki adá sá ban.

i) EU-kom mu ni ká ci ós té má jú pá lyá za to kat ír ki ci vil
szer ve ze tek, ön kor mány za tok, cé gek szá má ra.

j) El ké szí ti a Mi nisz té ri um kom mu ni ká ci ós és köz kap -
cso la ti mun ka ter vét.

k) A kor mány za ti ci vil stra té gi á val össz hang ban, és tár -
sa dal mi egyez te tés le foly ta tá sá val el ké szí ti a Mi nisz té ri -
um ci vil stra té gi á ját.

l) Szer ve zi és ko or di nál ja a Mi nisz té ri um nak a köz- és
ci vil kap cso la tok te rén fel me rü lõ fel ada ta it.

m) A köz vé le mény nek a kül po li ti ká val és a Mi nisz té ri -
um te vé keny sé gé vel kap cso la tos jel zé se it ke ze li, és szük -
ség ese tén to váb bít ja az ille té keseknek.

n) A Mi nisz té ri um szol gál ta tó te vé keny sé gé nek ke re -
té ben hát tér-tá jé koz ta tó kat és fó ru mo kat szer vez a tár sa -
dal mi pár be széd, a kül po li ti kai köz gon dol ko dás elõ se gí té -
se ér de ké ben.

o) Fo lya ma tos kap cso la tot tart a ci vil szfé rá val, gon -
doz za a Mi nisz té ri um ci vil-adat bá zi sát.

p) Hír le vél út ján tá jé koz tat ja a ci vil szer ve ze te ket, az
ön kor mány za to kat, a kül po li ti kai mû he lye ket a Mi nisz té -
ri um te vé keny sé gé nek fõ irá nya i ról és idõ sze rû fel ada ta i -
ról, va la mint a köz kap cso la ti te vé keny sé gé rõl.

q) Szer ve zi, il let ve ko or di nál ja a Mi nisz té ri um meg je -
le né sét fesz ti vá lo kon, kor mány za ti és egyéb ren dez vé nye -
ken.

r) Ja vas la to kat tesz a Mi nisz té ri um ve ze té sé nek a tár sa -
da lom egyes cso port ja i nak ér dek lõ dé sé re szá mot tar tó kül -
po li ti kai kér dé sek nyil vá nos ság elõt ti ke ze lé sé nek kü lön -
bö zõ for má i ra. Tá mo gat ja és mód szer ta ni se gít sé get nyújt
a tár sa dal mi sze rep lõk ci vil dip lo má ci ai kezdeményezé -
seihez, nem zet kö zi kap cso la ta ik épí té sé hez.

s) Gon dos ko dik a „Ma gyar or szág kül föl di meg is mer te -
té se és a kül po li ti kai köz gon dol ko dás fej lesz té se” címû
pá lyá zat ki írá sá ról, a pá lyá zat tal kap cso la tos ad mi niszt ra -
tív te en dõk el lá tá sá ról és a Ci vil Tá jé koz ta tá si és Kom mu -
ni ká ci ós Mun ka bi zott ság dön té se i nek vég re haj tá sá ról.

t) Elõ se gí ti a szak fõ osz tá lyok köz kap cso la ti te vé keny -
sé gét és együtt mû kö dé sét a kül po li ti kai, po li ti ka tu do má -
nyi és egye te mi mû he lyek kel, a ci vil szer ve ze tek kel, az
ön kor mány za tok kal.

(5) Kul tu rá lis és Kül sõ Tá jé koz ta tá si Osz tály fel ada tai:
a) El ké szí ti a Kül ügy mi nisz té ri um kül föld re irá nyu ló

„pub lic dip lo ma cy” stra té gi á ját, meg ha tá roz za az e stra té -
gi á ból adó dó konk rét fel ada to kat, ki je lö li a vég re haj tá sért
fe le lõ sö ket, el vég zi azok szá mon ké ré sét és el len õr zé sét.

b) Ki dol goz za a kul tu rá lis dip lo má cia kül ügyi irány el -
ve it és részt vesz azok meg va ló sí tá sá ban. A Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal lal, va la mint a mi nisz té ri u mok és más in téz -
mé nyek kom mu ni ká ci ós köz pont ja i val együtt mû köd ve
részt vesz a kül föl di Ma gyar or szág-kép ala kí tá sá ban.

c) Köz re mû kö dik a nem ze ti év for du lók és a ma gyar
éva dok nak a kül kép vi se le tek köz re mû kö dé sé vel zaj ló
prog ram ja i nak ha zai ko or di ná lá sá ban, és irá nyít ja a kül -
kép vi se le tek ez zel kap cso la tos te vé keny sé gét. A ki emelt
nem ze ti év for du lók ra több nyel ven ván dor ki ál lí tást ké szít -
tet ön ál ló an vagy más tár cák kal, in téz mé nyek kel kö zö sen.
Köz re mû kö dik más ha zai irá nyí tó szer vek kül föl di fel -
hasz ná lás ra szánt anya ga i nak, ki ál lí tá sa i nak vé le mé nye zé -
sé ben és a kép vi se le tek re tör té nõ el jut ta tá sá ban.

d) Irá nyít ja a ma gyar kül kép vi se le tek saj tó- és kul tu rá -
lis mun ká ját.

e) Fi gye lem mel kí sé ri az egyes vi szony la to kat az or -
szág-fe le lõ sök ré vén, akik részt vesz nek a vo nat ko zó ha zai 
együtt mû kö dé si és ko or di ná ci ós fel ada tok ban, to váb bá
köz re mû köd nek a kül kép vi se le tek saj tó- és kul tu rá lis
prog ram ja i nak szer ve zé sé ben.

f) Biz to sít ja a kül kép vi se le tek el lá tá sát in for má ci ós
anya gok kal.

g) Ja vas la tot tesz a ha zán kat in do ko lat la nul ked ve zõt -
len szín ben fel tün te tõ, tár gyi té ve dé se ket tar tal ma zó kül -
föl di anya gok ra tör té nõ re a gá lás ra.

h) A nem zet kö zi saj tó ban meg je le nõ szak mai vo nat ko -
zá sú hí re ket, elem zé se ket el jut tat ja az érin tett szak tár cák -
hoz.

i) Meg szer ve zi a Kor mány te vé keny sé gét adek vát mó -
don meg je le ní tõ pub li ká ci ók el he lye zé sét a nem zet kö zi
saj tó ban.

j) A kül kép vi se le tek kul tu rá lis te vé keny sé gét be mu ta tó 
te ma ti kus össze fog la ló kat ké szít rend sze re sen, s gon dos -
ko dik azok el he lye zé sé rõl a Mi nisz té ri um kül sõ és bel sõ
hon lap ján.

k) El lát ja a tisz te let be li kon zu lo kat Ma gyar or szág ról
 szóló tá jé koz ta tó anya gok kal.

l) Részt vesz a Mi nisz té ri um Mun ka bi zott sá ga i nak te -
vé keny sé gé ben.

m) El lát ja az ille té kességi kö ré be tar to zó két- és több ol -
da lú nem zet kö zi fel ada to kat.

n) Fi gye lem mel kí sé ri – a ki ad vá nyok kal fog lal ko zó
szak re fe rens ré vén – a kül kép vi se le tek ál tal jól hasz no sít -
ha tó, a ked ve zõ kül föl di Ma gyar or szág-kép ápo lá sát, kul -
tu rá lis és más ér té ke ink be mu ta tá sát szol gá ló ma gyar és
ide gen nyel vû in for má ció hor do zók pi a cát, és ja vas la tot
tesz azok be szer zé sé re.

(6) Saj tó szer ve zõ és Elem zõ Osz tály fel ada tai:
a) A Ma gyar or szág ra lá to ga tó ál lam- és kor mány fõi,

va la mint kül ügy mi nisz te ri de le gá ci ók lá to ga tá sá hoz kap -
cso ló dó an részt vesz az elõ ké szí tõ tár gya lá so kon és a hely -
szí ni be já rá so kon. Elõ ké szí ti a de le gá ci ók kal ér ke zõ saj tó -
kí sé ret prog ram ját és köz re mû kö dik an nak le bo nyo lí tá sá -
ban, akk re di tál ja a be uta zó új ság író kat és el lát ja õket hát -
tér anyag gal.
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b) Köz re mû kö dik a je len tõ sebb nem zet kö zi ren dez vé -
nyek hez kap cso ló dó saj tó köz pon tok fel ál lí tá sá ban és mû -
köd te té sé ben, akk re di tál ja az ese mény re ér ke zõ tu dó sí tó -
kat, részt vesz az ese mény hez kap cso ló dó saj tó prog ram
meg va ló sí tá sá ban.

c) A fel me rü lõ igé nyek alap ján nem zet kö zi saj tó kon fe -
ren ci á kat és tá jé koz ta tó kat szer vez, köz re mû kö dik azok
le bo nyo lí tá sá ban.

d) Szer ve zi a ha zánk ba lá to ga tó kül föl di új ság írók, új -
ság író kül dött sé gek és for ga tó cso por tok prog ram ját, köz -
re mû kö dik a ma gas szin tû in ter júk elõ ké szí té sé ben, és
szük ség sze rint részt vesz a prog ram ki vi te le zé sé ben.

e) In té zi a Bu da pes ten dol go zó kül föl di tu dó sí tók akk -
re di tá lá sát, hi va ta los ügye ik ben (tar tóz ko dá si en ge dély,
vám ügyek stb.) se gít sé get nyújt. Elõ ké szí ti a kül föld re ki -
kül dött ma gyar ál lan dó tu dó sí tók akk re di tá lá sát. Igény
sze rint – a ma gyar kül kép vi se le tek kel együtt mû köd ve –
se gí ti a ri port ké szí tés cél já ból kül föld re uta zó ma gyar új -
ság írók ot ta ni mun ká ját.

f) Kap cso la tot tart a Bu da pes ten mû kö dõ kül föl di tu dó -
sí tók kal és a kül kép vi se le tek saj tó be osz tott ja i val, en nek
ke re té ben tá jé koz ta tó anya gok kal lát ja el õket, és prog ra -
mo kat szer vez szá muk ra.

g) A szó vi võ vel kö zö sen, éven te ja vas la tot tesz a kül -
ügy mi nisz ter nek a tár ca új ság írói ní vó dí já nak je lölt je i re.

h) A kül föl di saj tó ma gyar-, EU- és NA TO-vo nat ko zá -
sú cik ke i bõl ké szült kül kép vi se le ti je len té sek alap ján na -
pon ta nem zet kö zi saj tó fi gye lõt, az át la gos nál na gyobb fi -
gyel met ki vál tó, ese ten ként köz ve tett vagy köz vet len re a -
gá lást igény lõ té mák ból össze fog la ló, te ma ti kus elem zé se -
ket, ér té ke lé se ket ké szít.

i) Napi rend sze res ség gel össze ál lí tást ké szít a ma gyar
saj tó azon cik ke i bõl, me lyek a tár ca, a ma gyar kül po li ti ka
és gaz da ság ak tu á lis kér dé se i vel, a ha tá ron túli ma gyar ság
hely ze té vel, to váb bá a Kor mány te vé keny sé gé vel fog lal -
koz nak.

j) Elem zi és az érin tet tek nek to váb bít ja a Ma gyar or -
szág gal, a ma gyar kor mány te vé keny sé gé vel és a ma gyar -
ság gal kap cso la tos je len tõ sebb kül föl di pub li ká ci ó kat.

(7) A Do ku men tá ci ós és a Könyv tár Osz tály mun ka he -
lyi – kor lá to zot tan nyil vá nos – könyv tá rat mû köd tet po li ti -
ka tu do mány, dip lo má cia, dip lo má cia tör té net, nem zet kö zi
kap cso la tok és nem zet kö zi jog fõ gyûj tõ kör rel; új ko ri tör -
té ne lem, ma gyar ság tu do mány, nem ze ti sé gi kér dés, ki -
sebb sé gi kér dés és gaz da ság po li ti ka mel lék gyûj tõ kör rel.
Erre, mint for rás gyûj te mény re ala poz va:

– in teg rált bib li og rá fi ai adat bá zist épít és ezt hon lap ján
hoz zá fér he tõ vé te szi a Kül ügy mi nisz té ri um és a kül kép vi -
se le tek szá má ra;

– könyv tá ri szol gál ta tá so kat és gyûj te mény szer ve zé si
fel ada to kat vé gez;

– gya ra pít ja a kül kép vi se le tek alap könyv tá ra it, és mód -
szer ta ni se gít sé get nyújt a mû köd te té sük höz;

– be szer zi a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei szá má ra
a mun ka vég zés hez szük sé ges, könyv tá ri ál lo mány ba nem
ke rü lõ szak köny ve ket;

– meg ren de li, be szer zi és szét kül di a ha zai és ide gen
nyel vû új sá go kat, fo lyó ira to kat, DVD jog tá rat a Kül ügy -
mi nisz té ri um és a kül kép vi se le tek ré szé re;

– vég zi a Kül ügy mi nisz té ri um hi va ta los ira ta i nak for -
dí tá sát an gol nyelv re, il let ve meg szer ve zi a for dít ta tást
más ide gen nyel vek re és – in do kolt eset ben – ma gyar ra is;

– el lát ja a „DOKINFO” szol gál ta tást, sa ját adat tá rá ból,
egyéb ha zai és nem zet kö zi po li ti kai, tár sa da lom tu do má nyi 
adat bá zi sok ból, va la mint a szá mí tó gé pes vi lág há ló ról – az
igé nyek nek meg fele lõen – in for má ci ó kat szol gál tat.

(8) Az Eu ró pai Tü kör Szer kesz tõ sé ge:

a) Az Eu ró pai Tü kör a Mi nisz té ri um ál tal ki adott fo -
lyó irat, mely a ki adó ál tal meg bí zott fõ szer kesz tõ ve ze té -
sé vel, a Szer kesz tõ bi zott ság tar tal mi út mu ta tá sa i nak
figye lembe véte lével, a Kül ügy mi nisz té ri um ille té keseivel
(eu ró pai igaz ga tó/po li ti kai igaz ga tó/KKFO/az EU-Kom -
mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Osz tály) együtt mû köd ve
vég zi fel ada tát.

b) A fo lyó irat Ma gyar or szág uni ós tag sá gá val és mû -
kö dé sé vel össze füg gõ és eb bõl fa ka dó fel ada to kat és ki hí -
vá so kat elem zõ jogi, gaz da sá gi, köz igaz ga tá si kül po li ti kai
és kul tu rá lis tár gyú ta nul má nyo kat, esszé ket kö zöl.

c) A fo lyó irat szé les/meg ha tá ro zott kör ben ke rül ter -
jesz tés re.

d) A fo lyó irat szer kesz tõ sé ge el lát ja a fo lyó irat meg je -
len te té sé vel és ter jesz té sé vel kap cso la tos ten ni va ló kat
(ko or di ná ció a ki adó, a szer kesz tõk, a szer zõ és a nyom da
kö zött, a szer zõk kel kö ten dõ szer zõ dé sek elõ ké szí té se, a
fo lyó irat ol va só szer kesz té se, kor rek tú ra, a ter jesz té si lis ta
kar ban tar tá sa).

(9) A Hon lap Szer kesz tõ ség:

a) Gon dos ko dik a Mi nisz té ri um in ter ne tes meg je le né -
sé rõl, mû köd te ti a Mi nisz té ri um és a kül kép vi se le tek hon -
lap ja it.

b) A szer kesz tõ ség ön ál ló an, va la mint a tar ta lom szol -
gál ta tás ban ki emelt szer ve ze ti egy sé gek be vo ná sá val, se -
gí ti és össze han gol ja a társ szer kesz tõk te vé keny sé gét,
meg szer ve zi szak mai ok ta tá su kat és to vább kép zé sü ket.
Kez de mé nye zi a tar ta lom fej lesz té sét az ille té kes szer ve -
ze ti egy sé gek nél, el he lye zi az el ké szült anya go kat a tá jé -
koz ta tás cél ja sze rin ti hon lap ra.

c) Gon dos ko dik – az BI TáF-fal és a szer zõ dé ses kül sõ
cé gek kel együtt mû köd ve – a hon la pok kar ban tar tá sá ról. A 
hon la pok mû kö dé sé ben ta pasz talt mû sza ki prob lé mák
ese tén ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az BI TáF-ot és el vé gez -
te ti a szük sé ges ja ví tá so kat.

d) Fi gye lem mel kí sé ri és meg vá la szol ja az in ter ne ten
ér ke zett vissza jel zé se ket, vagy szük ség sze rint to váb bít ja
azo kat az ille té kes szer ve ze tek hez.

e) Ko or di nál ja a kor mány za ti hon la pok egy sé ge sí té sé -
vel össze füg gõ tar ta lom szol gál ta tá si és fej lesz té si fel ada -
to kat, kap cso la tot tart a kor mány za ti por tál mû köd te té sé ért 
fe le lõs szer ve zet tel (MeH Elekt ro ni kus Kor mány zat Köz -
pont), il let ve a meg va ló sí tás sal meg bí zott cég gel.
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(10) A kom mu ni ká ci ós szer kesz tõ ség:
a) El jut tat ja a Kor mány kom mu ni ká ci ós üze ne te it a

kül ügyi mun ka sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével a kül -
kép vi se le tek nek.

b) El ké szí ti a mi nisz ter köz éle ti ak ti vi tá sá val kap cso la -
tos írá sos anya go kat (be szé dek, kö szön tõk stb.).

c) Köz re mû kö dik a mi nisz ter nek cím zett po li ti kai tar -
tal mú le ve lek meg vá la szo lá sá ban.

(11) A Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Fõ osz tály a
ha tá lyos jog sza bá lyok nak és bel sõ uta sí tá sok nak meg fele -
lõen gaz dál ko dik a Mi nisz te ri Ér te kez let ja vas la ta alap ján
a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott elõ irány za tok kal.

VII.

Külpolitikai Stratégiai Tervezõ és Információs Fõosztály

A Kül po li ti kai Stra té gi ai Ter ve zõ és In for má ci ós Fõ -
osz tály (rö vi dí té se: KüS TIF) mû kö dé sé vel kap cso la tos
stra té gi ai kér dé sek ben a mi nisz ter dönt, a fõ osz tály fel -
ügye le tét a ka bi net fõ nök lát ja el, akit – tá vol lé te, aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén – e mi nõ sé gé ben a ka bi net iro da ve ze tõ je
he lyet te sít.

(1) A Kül po li ti kai Stra té gi ai Ter ve zõ és In for má ci ós
Fõ osz tály

– Stra té gi ai Ter ve zõ Osz tály ból és
– Dip lo má ci ai In for má ci ós Osz tály ból

áll.

(2) A Kül po li ti kai Stra té gi ai Ter ve zõ és In for má ci ós
Fõ osz tály fel ada tai:

a) Szer ve zi és ko or di nál ja a Mi nisz té ri um és a kül kép -
vi se le tek dip lo má ci ai in for má ci ós te vé keny sé gét, je len tõ -
mun ká ját.

b) Gyûj ti, rend sze re zi és fel dol goz za a dip lo má ci ai
szol gá lat ban ke let ke zõ ér te sü lé se ket, nyílt és mi nõ sí tett
dip lo má ci ai in for má ci ó kat, a kül po li ti kai, dip lo má ci ai tár -
gyú pub li kált in for má ci ó kat, s azo kat adat bá zi sok ban tá -
rol ja.

c) Az in for má ció fel dol go zás ke re té ben elem zi a ma -
gyar kül po li ti ka súly pont ja i hoz kap cso ló dó kér dé se ket, ja -
vas la tot tesz a kor mány za ti és tár ca szin tû kül po li ti kai stra -
té gi á ra, a fõ cse lek vé si irá nyok ra.

d) Ko or di nál ja a Mi nisz té ri um szak mai és te rü le ti fõ -
osz tá lya in fo lyó re lá ci ós elem zõ és ter ve zõ te vé keny sé get.

e) Az in for má ci ók és elem zé sek alap ján rend sze re sen
tá jé koz tat ja az ál la mi és kor mány za ti dön tés ho zó kat, a
 Minisztérium szer ve ze ti egy sé ge it és a kül kép vi se le te ket.

(3) A Kül po li ti kai Stra té gi ai Ter ve zõ és In for má ci ós
Ter ve zõ Fõ osz tály ve ze tõ je a Mi nisz te ri Ér te kez let ál lan -
dó meg hí vott ja. A mi nisz ter dön té se alap ján részt vesz az
itt hon és kül föl dön foly ta tott ma gas szin tû tár gya lá so kon.

(4) A fõ osz tály meg kap ja, és tá jé koz ta tá si te vé keny sé ge 
so rán szük ség sze rint fel hasz nál ja a Köz pont ban és a kül -

kép vi se le te ken ké szült va la mennyi po li ti kai tar tal mú rejt -
je le zett és a Vé dett Kül ügyi Há ló za ton (a továb biak ban:
VKH), il let ve nyílt for má ban ér ke zett táv ira tot, mi nõ sí tett
és nyílt je len tést, ál lás fog la lást és do ku men tu mot.

(5) A Stra té gi ai Ter ve zõ Osz tály fel ada tai:

Át fo gó elem zé se ket és táv la ti ter ve ket ké szít a ma gyar
kül po li ti kát érin tõ fon to sabb kér dés kö rök ben, és ja vas la -
to kat, aján lá so kat dol go z ki egye di kér dé sek meg ol dá sá ra.
Elõ se gí ti a ma gyar kül po li ti ka stra té gi ai cél jai, fõbb cse -
lek vé si irá nyai, va la mint a napi dip lo má ci ai te vé keny ség
kö zöt ti össz hang meg te rem té sét. En nek ke re té ben:

a) részt vesz a Ma gyar Köz tár sa ság Kül kap cso la ti Stra -
té gi á ja ki dol go zá sá ban, az ezt cél zó szé les körû kor mány -
za ti és szak ér tõi, il let ve ci vil elõ ké szí tõ mun ka ko or di ná lá -
sá ban,

b) a stra té gia kor mány za ti el fo ga dá sát köve tõen, a más
or szá gok kül ügy mi nisz té ri u ma i val fenn tar tott ter ve zõi
kap cso lat rend sze re ré vén hoz zá já rul an nak nem zet kö zi
meg is mer te té sé hez, a nem zet kö zi ta pasz ta la tok fi gye lem -
mel kí sé ré sé vel elõ se gí ti a kül kap cso la ti stra té gia idõ sza -
kos fe lül vizs gá la tá nak si ke res sé gét,

c) fi gye lem mel kí sé ri a kül kap cso la ti stra té gia pri o ri tá -
sa i nak meg va ló su lá sát, szak ma i lag se gí ti az ab ból követ -
kezõ rész stra té gi ák ki dol go zá sát mind kül ügy mi nisz té ri u -
mi, mind össz kor mány za ti szint en.

Se gí ti és össze han gol ja a Mi nisz té ri um szak mai és te rü -
le ti fõ osz tá lya in foly ta tott ter ve zõ és elem zõ mun kát.
Szük ség sze rint köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um ál tal ké szí -
tett tár gya lá si té ma váz la tok ki dol go zá sá ban.

(6) A Stra té gi ai Ter ve zõ Osz tály az érin tett szer ve ze ti
egy sé gek kel együtt mû köd ve részt vesz a re gi o ná lis és a re -
lá ci ós stra té gi ák, ja vas la tok, elõ ter jesz tések ki dol go zá sá -
ban.

(7) A Stra té gi ai Ter ve zõ Osz tály fel ada ta i nak el lá tá sa
so rán együtt mû kö dik az ál lam igaz ga tás más ter ve zõ és
elem zõ te vé keny sé get vég zõ szer ve ze ti egy sé ge i vel, va la -
mint kon zul tá ci ós kap cso la tot tart fenn más ál la mok kül -
ügy mi nisz té ri u mai és a fon to sabb in teg rá ci ós szer ve ze tek
ter ve zõ tes tü le te i vel és ku ta tó-elem zõ rész le ge i vel. Részt
vesz e tes tü le tek és rész le gek nem zet kö zi ta nács ko zá sa in
és ren dez vé nye in.

(8) Az elem zé sek és ter vek ké szí té se so rán a Stra té gi ai
Ter ve zõ Osz tály tá masz ko dik a kor mány za ti mun kát tá -
mo ga tó hát tér in téz mé nyek, ala pít vá nyok mun ká já ra. Kap -
cso la tot tart ha zai és kül föl di ku ta tó in té ze tek kel.

(9) A Dip lo má ci ai In for má ci ós Osz tály ko or di nál ja a
Mi nisz té ri um – a szak mai és a te rü le ti fõ osz tá lyok, va la -
mint a kül kép vi se le tek – dip lo má ci ai in for má ci ós te vé -
keny sé gét. En nek ré sze ként:

a) A szak mai és a te rü le ti fõ osz tá lyok kal együtt mû köd -
ve ja vas la tot tesz a dip lo má ci ai in for má ci ós po li ti ka ala kí -
tá sá ra, és el lát ja a meg va ló sí tá sá val kap cso lat ban rá há ru ló 
te en dõ ket.
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b) A szak mai és a te rü le ti fõ osz tá lyok kal együtt mû köd -
ve meg ha tá roz za az in for má ci ós igé nye ket, és el he lye zi
azo kat a dip lo má ci ai in for má ci ós könyv tá rak ban.

c) Fi gye lem mel kí sé ri és rend sze re sen ér té ke li a kül -
kép vi se le tek dip lo má ci ai in for má ci ós te vé keny sé gét, an -
nak ha té kony sá gát, az egyes ál lo más he lyek mi nõ sí tett in -
for má ci ót tar tal ma zó táv ira ti je len tõ mun ká já nak össze vet -
he tõ mi nõ sé gi és mennyi sé gi mu ta tó it, és er rõl tá jé koz tat ja 
a Mi nisz té ri um ve ze tõ it.

d) Éven te ér té ke lést ké szít a kül kép vi se le tek je len tõ -
mun ká já ról.

e) Részt vesz a dip lo ma ták nak a dip lo má ci ai in for má -
ci ós te vé keny ség re való fel ké szí té sé ben ok ta tá si anyag,
elõ adás, kon zul tá ció, szak mai gya kor lat biz to sí tá sá val.

f) Sa ját szá mí tó gé pes rend sze ré ben gyûj ti és fel hasz -
nál ja tá jé koz ta tó te vé keny sé gé ben a kül kép vi se le tek rõl ér -
ke zõ „szi go rú an tit kos” és „tit kos” mi nõ sí té sû rejt jel táv -
ira to kat.

g) A dip lo má ci ai in for má ci ós te vé keny ség koordiná -
ciója ér de ké ben rend sze re sen egyez te tõ ér te kez le tet tart a
szak mai és a te rü le ti fõ osz tá lyok kép vi se lõ i nek részvéte -
lével.

(10) A Dip lo má ci ai In for má ci ós Osz tály el lát ja és ko or -
di nál ja a dip lo má ci ai tá jé koz ta tó te vé keny sé get.

(11) A Dip lo má ci ai In for má ci ós Osz tály a dip lo má ci ai
ér te sü lé sek fel hasz ná lá sá val az aláb bi tá jé koz ta tá si fel ada -
to kat lát ja el:

a) Te ma ti ku san össze ál lí tott dip lo má ci ai je len tést ké -
szít heti 3–6 al ka lom mal – jú li us ban és au gusz tus ban heti
2–3 al ka lom mal – a leg fel sõ ál la mi dön tés ho za tal ban részt
vevõ sze mé lyek (a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök,
az Or szág gyû lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság és a Leg fel -
sõbb Bí ró ság el nö ke, a Kor mány tag jai, va la mint az or szá -
gos fõ ha tó sá gok, to váb bá az Or szág gyû lés ille té kes bi zott -
sá ga i nak ve ze tõi), to váb bá szük ség sze rint az érin tett tár -
cák ille té kes szak ál lam tit ká rai szá má ra.

b) A köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág -
gyû lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság és a Leg fel sõbb Bí ró -
ság el nö ke, a Kor mány tag jai, to váb bá a mi nisz té ri u mok
ál lam tit ká rai és szak ál lam tit ká rai, va la mint az or szá gos fõ -
ha tó sá gok ve ze tõi szá má ra szük ség ese tén meg kül di a hi -
va ta luk nál fog va õket érin tõ mi nõ sí tett dip lo má ci ai in for -
má ci ó kat. E te vé keny sé ge so rán szük ség sze rint egyez tet a 
VKH- és rejt jel táv ira ton a kül kép vi se let-ve ze tõ ál tal el sõ -
ként meg je lölt in for má ció gaz da-fõ osz tállyal.

c) Heti 3–6 al ka lom mal – jú li us ban és au gusz tus ban
heti 2–3 al ka lom mal – össze ál lí tást ké szít a köz pon ti rész -
le gek és a kül kép vi se le tek tá jé koz ta tá sa cél já ból, s azt ese -
ten ként ki egé szí ti az érin tett te rü le ti vagy szak mai fõ osz -
tály ál tal ké szí tett rö vid, ér tel me zõ hát tér anyag gal.

d) Heti össze fog la ló kat ál lít össze a tá jé koz ta tó anya -
gok ból a meg fe le lõ rejt je les tech ni kai kom mu ni ká ci ós
esz kö zök kel nem ren del ke zõ kül kép vi se le tek szá má ra.

e) Szük ség sze rint – a szak mai és a te rü le ti fõ osz tá lyok -
kal együtt mû köd ve – ki egé szí ti a dip lo má ci ai tá jé koz ta tó

je len té se ket a Mi nisz té ri um vé le mé nyét tar tal ma zó ér té ke -
lés sel és ál lás pont tal.

f) Tá jé koz ta tó te vé keny sé gé ben figye lembe ve szi a
fon tos nem zet kö zi ese mé nyek és ál la mi lá to ga tá sok idõ -
pont ját, ami hez meg kap ja a szük sé ges ada to kat a szak mai
és a te rü le ti fõ osz tá lyok tól.

(12) A Dip lo má ci ai In for má ci ós Osz tály el lát ja a dip lo -
má ci ai in for má ci ós te vé keny ség esz köz rend sze ré vel kap -
cso lat ban rá há ru ló fel ada to kat:

a) Ko or di nál ja a VKH mû kö dé sé vel kap cso la tos tar tal -
mi kér dé se ket, így a nyílt és a mi nõ sí tett dip lo má ci ai in for -
má ci ós adat bá zis, a dip lo má ci ai in for má ci ós könyv tá rak, a 
tárgy sza vas ke re sõ rend szer és a sta tisz ti kai ér té ke lés mû -
kö dé sé vel kap cso la tos te en dõ ket, és el vég zi a rá há ru ló
fel ada to kat.

b) Mû köd te ti, és a vál to zó igé nyek sze rint ala kít ja a
Dip lo má ci ai In for má ci ós Osz tály „szi go rú an tit kos” és
„tit kos” mi nõ sí té sû rejt jel táv ira to kat tá ro ló és ke ze lõ sa ját
szá mí tó gé pes rend sze rét.

c) Részt vesz a Mi nisz té ri um dip lo má ci ai in for má ci ós
és tá jé koz ta tó te vé keny sé gét érin tõ in for ma ti kai rend sze -
rek fej lesz té sé vel és hasz ná la tá val kap cso la tos fel ada tok
meg ha tá ro zá sá ban, il let ve meg ol dá sá ban.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

VIII.

Az Államtitkár Titkársága

Az ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt
Tit kár ság (rö vi dí té se: ÁT) lát ja el az ál lam tit kár dön té se i -
nek szak mai elõ ké szí té sét.

(1) A Tit kár sá got fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ve ze ti.

(2) A Tit kár ság fel ada tai kü lö nö sen:

– az ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó dön té -
sek Mi nisz té ri u mon be lü li ko or di ná lá sa, tar tal mi és jogi
elõ ké szí té se;

– a Mi nisz té ri um ban ké szült elõ ter jesz tések jogi vé le -
mé nye zé se;

– a Mi nisz té ri u mot érin tõ egyéb, ki emelt je len tõ sé gû
bel sõ jo gi és nem zet kö zi jogi kér dé sek re vo nat ko zó dön té -
sek elõ ké szí té se;

– a tár ca 2011-es EU el nök sé gi fel ké szü lé sét érin tõ
pénz ügyi és sze mély ügyi fel ada ta i nak ko or di ná lá sa
együtt mû köd ve az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tállyal.
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IX.

Nemzetközi és Európai Uniós Közjogi Fõosztály

A Nem zet kö zi és Eu ró pai Uni ós Köz jo gi Fõ osz tály (rö -
vi dí té se: NEUKF) az ál lam tit kár szak mai irá nyí tá sá val és
fel ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) A Nem zet kö zi és Eu ró pai Uni ós Köz jo gi Fõ osz tály
– Nem zet kö zi Köz jo gi Osz tály ból és
– Szer zõ dé ses Jogi Osz tály ból

áll.

(2) A Nem zet kö zi Köz jo gi Osz tály fel ada tai:
a) Ki dol goz za az egyes kül po li ti kai dön té sek nem zet -

kö zi jogi érv anya gát.
b) Fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi jog for rá sai fej lõ -

dé sé nek ál ta lá nos kér dé se it, a nem zet kö zi bí rói szer vek
ítél ke zé si gya kor la tát, az em ber i és ki sebb sé gi jo gok, va la -
mint a nem zet kö zi hu ma ni tá ri us jog ér vé nye sü lé sét.

c) Fi gye lem mel kí sé ri a glo bá lis és re gi o ná lis nem zet -
kö zi szer ve ze tek, va la mint egyéb nem zet kö zi fó ru mok na -
pi rend jén sze rep lõ nem zet kö zi köz jo gi kér dé se ket, ki dol -
goz za, il let ve ko or di nál ja a kép vi se len dõ ma gyar ál lás -
pon tot, va la mint szük ség sze rint részt vesz az ülé se ken.

d) Vizs gál ja kül föl dön mû kö dõ ma gyar, il let ve a Ma -
gyar or szá gon mû kö dõ kül föl di kép vi se le tek és sze mély ze -
tük nem zet kö zi jo gon ala pu ló ki vált sá ga it és men tes sé ge it
a fo ga dó or szág jog ha tó sá ga alól, ar ról az el já ró szerv vagy 
szer ve ze ti egy ség szá má ra ál lás fog la lást nyújt. A kül ügy -
mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben tá jé ko zó dik a vi -
szo nos ság fenn ál lá sá ról, és ar ról tá jé koz ta tást ad.

e) El lát ja a Bõs–Nagy ma ro si per ben és tár gya lá so kon a 
mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat.

f) Fi gye lem mel kí sé ri és szük ség ese tén vé le mé nye zi
az EU Kül- és Biz ton ság po li ti ká já nak jogi, in téz mé nyi és
pénz ügyi kér dé se it, egyez te ti és ki dol goz za a Kül kap cso -
la ti Ta ná cso sok (RELEX), il let ve a Kül kap cso la ti Ta ná -
cso sok Szank ci ós (RELEX/Sanc ti ons) ta ná csi mun ka cso -
port ülé se ken kép vi se len dõ ma gyar ál lás pon tot és szük ség
ese tén részt vesz az ülé se ken.

(3) A Szer zõ dé ses Jogi Osz tály fel ada tai:
a) El lát ja a nem zet kö zi szer zõ dés kö té si el já rás ról  szóló 

2005. évi L. tör vény ál tal a kül ügy mi nisz ter ha tás kö ré be
adott te vé keny sé gek in téz mé nyi, va la mint dön tés-elõ ké -
szí té si fel ada ta it.

b) Fo lya ma to san el lát ja a Ma gyar Köz tár sa ság két- és
több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé se i nek az Eu ró pai Unió
jog anya gá val való össz hang ja meg te rem té sé re irá nyu ló
fel ada to kat, en nek ke re té ben a meg lé võ szer zõ dé ses jog -
anya got az ille té kes mi nisz té ri u mok be vo ná sá val át te kin ti, 
a nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek össz hang já nak meg te -
rem té se ér de ké ben szük ség ese tén lé pé se ket tesz szer zõ dé -
sek meg szün te té sé re, mó do sí tá sá ra, va la mint új szer zõ dé -
sek lét re ho zá sá ra.

c) Vé le mé nye zi az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös sé gek
vagy az Eu ró pai Unió, il let ve azok tag ál la mai, más rész rõl

va la mely har ma dik ál lam, ál la mok vagy nem zet kö zi szer -
ve ze tek, va la mint kö zös sé gi jog sza bály alap ján a tag ál la -
mok kö zött lét re jö võ nem zet kö zi szer zõ dé se ket, ja vas la tot 
tesz a meg fe le lõ bel sõ jogi el já rás ki vá lasz tá sá ra és köz re -
mû kö dik an nak le foly ta tá sá ban; il le tõ leg ezen szer zõ dé -
sek bõl hi te les pél dányt õriz.

d) Fi gye lem mel kí sé ri az uni ós jog al ko tás nem zet kö zi
köz jo gi vo nat ko zá sa it, és vég re hajt ja az eb bõl ere dõ nem -
zet kö zi köz jo gi fel ada to kat, ide ért ve új el já rá sok nem zet -
kö zi köz jo gi ele me i nek ki dol go zá sát.

e) Mû köd te ti a Ma gyar Köz tár sa ság szer zõ dés tá rát.

X.

Koordinációs és Jogi Fõosztály

A Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály (rö vi dí té se: KJF) az
ál lam tit kár szak mai irá nyí tá sá val és fel ügye le te alatt mû -
kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) A Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály
– Jogi Osz tály ból és
– Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Osz tály ból

áll.

(2) A Jogi Osz tály fe le lõs a jog sza bá lyok és az ál la mi
irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek ko di fi ká lá sá ért, va la mint
a Mi nisz té ri um kö te le zett ség vál la lá sát tar tal ma zó szer zõ -
dé sek jog sze rû sé gé ért. En nek ér de ké ben:

a) gon dos ko dik a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar -
to zó jog sza bály ter ve ze tek és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi 
esz kö ze i nek ko di fi ká ci ó já ról, kü lö nös fi gye lem mel azok -
nak a bel sõ jog rend del való össz hang já ra; fél éven ként el -
vég zi az em lí tett jog anyag de re gu lá ci ós szem pon tú fe lül -
vizs gá la tát; nyil ván tart ja a Mi nisz té ri um ra vo nat ko zó,
vagy te vé keny sé gét érin tõ jog sza bá lyo kat és az ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö ze it; gon dos ko dik a mi nisz ter fel -
adat kö ré be tar to zó nem zet kö zi szer zõ dé sek ter ve ze tei bel -
sõ jog gal való össz hang já nak biz to sí tá sá ért;

b) vé le mé nye zi a köz be szer zé si el já rás ke re té ben meg -
kö ten dõ szer zõ dé sek ter ve ze te it; jogi ál lás fog la lást ad a
Mi nisz té ri um ke ze lé sé ben lévõ in gat lan ál lo mányt érin tõ
in téz ke dé sek rõl; vé le mé nye zi a Mi nisz té ri um va la mennyi
kö te le zett ség vál la lá sát tar tal ma zó szer zõ dés ter ve ze tet és a 
vég le ge sí tett szer zõ dé sek jog sze rû sé ge ese tén gon dos ko -
dik azok jogi el len jegy zé sé rõl;

c) min ta szer zõ dé se ket dol go z ki a Mi nisz té ri um ál tal
azo nos, vagy ha son ló cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben gyak ran, vagy nagy szám ban lét re ho zan dó ügy le tek re;

d) gon dos ko dik a Mi nisz té ri um pe res és nem pe res
ügyek ben való jogi kép vi se le té rõl; ki dol goz za és ko or di -
nál ja a Mi nisz té ri um jog vi tás ügye i re vo nat ko zó jogi ál lás -
fog la lást; nyil ván tar tást ve zet a Mi nisz té ri um jog vi tás
ügye i rõl;

e) szak ér tõi vé le mé nye ket ké szít ilyen irá nyú ha tó sá gi
meg ke re sés ese tén a Mi nisz té ri um fel adat kör ével kap cso -
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la tos pol gá ri pe res és nem pe res, bün te tõ-, sza bály sér té si és 
köz igaz ga tá si el já rá sok ban; ki dol goz za a köz ér de kû pa na -
szok kal és be je len té sek kel kap cso la tos jogi ál lás pon tot.

(3) A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Osz tály fe le lõs a
köz igaz ga tá si ko or di ná ci ó ért. En nek ér de ké ben:

a) gon dos ko dik a Mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei ál -
tal ké szí tett kormány-elõ ter jesz tések szak ma po li ti kai és
köz igaz ga tá si egyez te té sé rõl; azok nak az ál lam tit ká ri ér te -
kez let re, va la mint a kor mány ülés re tör té nõ be nyúj tá sá ról;
a Kor mány ré szé re ké szí tett rend sze res és ese ti je len té sek
be ter jesz té sé rõl;

b) jogi szem pont ból vé le mé nye zi más köz igaz ga tá si
szer vek kormány-elõ ter jesz téseit és az ál ta luk ké szí tett
jog sza bá lyok ter ve ze te it; ezek kel össze füg gés ben – a szer -
ve ze ti egy sé gek vé le mé nyé re fi gye lem mel – ki ala kít ja a
Mi nisz té ri um ál lás pont ját; gon dos ko dik an nak jó vá ha gya -
tá sá ról és to váb bí tá sá ról;

c) elõ ké szí ti az ál lam tit ká ri ér te kez le tek és a kor mány -
ülé sek anya ga it az ülé sen részt vevõ mi nisz té ri u mi ve ze tõ
ré szé re, a ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gek kel
együtt mû köd ve;

d) el ké szí ti a Mi nisz té ri um fél éves mun ka ter vét; ki dol -
goz za – az érin tett szer ve ze ti egy sé gek ja vas la ta it figye -
lembe véve – a Mi nisz té ri um rész anya gát az Or szág gyû lés 
tör vényalkotási prog ram já ra és a Kor mány mun ka ter vé re
vo nat ko zó an;

e) el ké szí ti – össz hang ban a köz igaz ga tás kor sze rû sí té -
sé nek re form kö ve tel mé nye i vel – a Mi nisz té ri um Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát;

f) nyil ván tart ja a Kor mány és a mi nisz ter el nök ha tá ro -
za ta it, szük ség sze rint gon dos ko dik a vég re haj tás el len õr -
zé sé rõl; el ké szí ti a kor mány ha tá ro za tok ból a kül ügy mi -
nisz ter re há ru ló fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló havi be -
szá mo lót;

g) el ké szí ti és nyil ván tart ja – az érin tett szer ve ze ti egy -
sé gek be vo ná sá val – a tár ca kö zi és egyéb bi zott sá gok ba
ki je lölt kép vi se lõk fel ha tal ma zá sát, és gon dos ko dik a Mi -
nisz té ri um kép vi se le té rõl a tár ca kö zi egyez te té se ken;

h) nyil ván tart ja – az érin tett szer ve ze ti egy sé gek be vo -
ná sá val – a tárgy évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sát sza bá lyo zó jog sza bály ha tá lya alá tar to zó
szer zõ dé se ket;

i) gon dos ko dik az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság -
ról  szóló 2005. évi XC. tör vény ben fog lal tak nak meg fele -
lõen a jog sza bály ter ve ze tek nyil vá nos sá gá ról.

XI.

Konzuli Fõosztály

A Kon zu li Fõ osz tály (rö vi dí té se: KONZ) az ál lam tit kár
fel ügye le te alatt és szak mai irá nyí tá sá val mû kö dõ szak mai 
fõ osz tály.

(1) A Kon zu li Fõ osz tály
– Kon zu li Ér dek vé del mi és Jogi Osz tály ból,
– Út le vél- és Ví zum ren dé sze ti Osz tály ból,
– Schen ge ni Ví zum Osz tály ból,
– Bel- és Igaz ság ügyi Stra té gi ai Osz tály ból,
– Fel ügye le ti és Tá jé koz ta tá si Osz tály ból

áll.

(2) A Kon zu li Fõ osz tály – a kon zu li szol gá lat ré sze -
ként – gon dos ko dik a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá rai,
ma gyar ho nos sá gú sze mé lyek, va la mint az uni ós pol gá rok
kon zu li vé del mé rõl, al kal maz za, vég re hajt ja és vég re haj -
tat ja a kon zu li te vé keny ség re és a kon zu li kap cso la tok ra
vo nat ko zó ha zai és nem zet kö zi sza bá lyo kat, irá nyít ja, fel -
ügye li és el len õr zi a kül kép vi se le tek kon zu li te vé keny sé -
gét. Fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a glo bá lis biz ton sá gi ki -
hí vá so kat, az Eu ró pai Unió bel sõ és kül sõ biz ton sá gá val
össze füg gõ fo lya ma to kat, az uni ós tag ál la mi po li ti ka fej lõ -
dé sét, részt vesz a kö zös sé gi stra té gia ala kí tá sá ban és a
jog al ko tás ban.

(3) A Kon zu li Fõ osz tály ál lást fog lal, és ja vas la to kat
dol go z ki az aláb bi ak te kin te té ben:

a) a kül kép vi se le tek kon zu li te vé keny sé gé nek ér té ke -
lé se,

b) kon zu li kép vi se le tek lé te sí té se és a kül kép vi se le tek
kon zu li ke rü le te i nek mó do sí tá sa,

c) a kon zu li tiszt vi se lõk és a kon zu li fel ada to kat el lá tó
igaz ga tá si sze mély zet lét szá má nak ki ala kí tá sa, e sze mé -
lyek ki ne ve zé se, ré szük re rang ado má nyo zá sa, tisztelet -
beli kon zu li kép vi se le tek lé te sí té se és meg szün te té se, a
tisz te let be li kon zu li kép vi se le tek ve ze tõ i nek ki ne ve zé se,
e ki ne ve zé sek vissza vo ná sa,

d) hoz zá já ru lás más ál la mok tisz te let be li kon zu li kép -
vi se le te i nek lé te sí té sé hez, va la mint más ál la mok tisz te let -
be li kon zu li kép vi se le tei ve ze tõi mû kö dé si en ge dé lye i nek
ki adá sa, il let ve an nak vissza vo ná sa,

e) a bel- és igaz ság ügyi po li ti kák, va la mint a kon zu li
kap cso la tok és a kon zu li te vé keny sé get érin tõ szak mai
ügyek.

(4) A Kon zu li Fõ osz tály
a) fel adat kör ében biz to sít ja a tag ál la mi ál lás pont ki ala -

kí tá sát és a tag ál la mi kö te le zett sé gek ér vény re jut ta tá sát a
kor mány za ti dön té sek elõ ké szí té se és gya kor la ti vég re haj -
tá sa so rán,

b) köz re mû kö dik az Eu ró pai Unió bel- és igaz ság ügyi
jog al ko tá sá ban, en nek ér de ké ben el jár az ille té kes ta ná csi,
bi zott sá gi mun ka cso por tok ban és részt vesz más uni ós fó -
ru mok mun ká já ban,

c) ve ze ti az EKTB 1. szá mú mun ka cso port ján be lül a
Ví zum Szak ér tõi Al cso por tot,

d) a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó te rü le te ken szak -
mailag elõ ké szí ti a kor mány zat és a kül ügyi ve ze tés, az
Or szág gyû lés érin tett bi zott sá gai, az EU és a tag ál la mok
bu da pes ti kép vi se le tei, az EU in téz mé nyei és más nemzet -
közi szer ve ze tek szá má ra ké szü lõ je len té se ket és tá jé koz -
ta tó kat,
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e) ve ze tõi ki je lö lés alap ján, a fel adat kö ré be tar to zó te -
rü le te ken, köz re mû kö dik az EKTB ülé se i nek elõ ké szí té sé -
ben, részt vesz azo kon, va la mint egyéb kor mány za ti, tár -
ca kö zi bi zott sá gok ülé se in,

f) fel adat- és ha tás kö ré ben részt vesz az EKTB szak ér -
tõi mun ka cso port ja i ban, az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak
mun ka cso port ja i ban, a ko mi to ló gi ai bi zott sá gok ban és az
Eu ró pai Bi zott ság mun ka cso port ja i ban,

g) fel adat kör ében je len té se ket, ér té ke lé se ket kér a kül -
kép vi se le tek tõl a ma gyar tag ál la mi ál lás pont kidolgozá -
sához.

(5) A Kon zu li Fõ osz tály gaz dál ko dik a mi nisz ter ál tal
ré szé re jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány za tok kal, ke ze li
a hoz zá ren delt fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat.

(6) A Kon zu li Fõ osz tály köz re mû kö dik a kül kép vi se le -
tek kon zu li te vé keny sé gé nek el len õr zé sé ben.

(7) A Kon zu li Fõ osz tály vég re hajt ja a kon zu li szak mai
ok ta tást és kép zést, gon dos ko dik a kül kép vi se le tek re ki he -
lye zet tek szak mai fel ké szí té sé rõl.

(8) A Kon zu li Fõ osz tály köz re mû kö dik a vál ság ke ze lés
tár ca szin tû fel ada ta i nak el lá tá sá ban.

(9) A Kon zu li Ér dek vé del mi és Jogi Osz tály fel ada tai:
a) Irá nyít ja a kon zu li szol gá lat ér dek vé del mi te vé keny -

sé gét, in té zi az egye di kon zu li ér dek vé del mi ügye ket.
b) Ha tó sá gi jog kört gya ko rol kon zu li ér dek vé del mi

ügyek ben, a fe let tes szerv jog kö rét gya ko rol ja, ha ilyen
ügy ben elsõ fo kon a kül kép vi se let jár el.

c) Mû köd te ti a Kon zu li Igaz ga tó ság ügy fél szol gá la tát,
ügy fe le ket fo gad, ré szük re tá jé koz ta tást ad.

d) A kon zu li kap cso la to kat és a kon zu li te vé keny sé get
sza bá lyo zó bel sõ és nem zet kö zi jogi sza bá lyok al kal ma zá -
si gya kor la tá nak egy sé ge ér de ké ben a kon zu li szol gá lat ra
kö te le zõ ál ta lá nos és egye di uta sí tá so kat, ál lás fog la lá so -
kat, te ma ti kus tá jé koz ta tó kat ké szít. Szer kesz ti a Kon zu li
Ké zi köny vet.

e) El ké szí ti és egyez te ti a kon zu li kap cso la to kat és a
kon zu li te vé keny sé get sza bá lyo zó bel sõ jog sza bá lyok és
nem zet kö zi szer zõ dé sek ter ve ze tét, ja vas la tot tesz az
e tárgy kör be tar to zó nor mák meg al ko tá sá ra és módosítá -
sára.

f) El lát ja a tisz te le be li kon zu lok ki ne ve zé sé vel és
vissza hí vá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

g) El lát ja a Kül ügy mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zó
hi te le sí té si te vé keny sé get.

h) Mû köd te ti a kon zu li vál ság stá bot.

(10) Az Út le vél- és Ví zum ren dé sze ti Osz tály fel ada tai:
a) Ha tó sá gi jog kör gya kor lá sa ví zum ren dé sze ti, va la -

mint a dip lo ma ta- és kül ügyi szol gá la ti út le ve lek kel kap -
cso la tos ügyek ben.

b) Ér de mi dön tés ho za tal a Mi nisz té ri um ha tás kö ré be
tar to zó ví zu mok ki adá sá ról.

c) Dip lo ma ta és szol gá la ti, va la mint ezek kel össze füg -
gõ ma gán cé lú ví zu mok be szer zé se.

d) A dip lo ma ta- és kül ügyi szol gá la ti út le ve lek kel kap -
cso lat ban a Mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok el -
lá tá sa.

(11) A Schen ge ni Ví zum Osz tály fel ada tai:
a) Fi gye lem mel kí sé ri és részt vesz az uni ós és a to -

vább fej lesz tett schen ge ni jog anyag ala kí tá sá ban.
b) Fel adat- és ha tás kö ré ben biz to sít ja a kö zös sé gi ví -

zum po li ti kát meg va ló sí tó kül ügy mi nisz té ri u mi te en dõk
el lá tá sát.

c) El lát ja az EKTB Ví zum Szak ér tõi Al cso port te vé -
keny sé gé vel össze füg gõ fel ada to kat.

d) Fel adat kör ében részt vesz az EU Ta ná csa mun ka -
cso port ja i nak te vé keny sé gé ben, a Ví zum Mun ka cso port -
ban el lát ja a kor mány kép vi se le tét.

e) Ko or di nál ja a kon zu li fej lesz tés sel kap cso la tos kül -
ügy mi nisz té ri u mi fel ada to kat.

f) Gon dos ko dik a ha tás kö ré be tar to zó kormány-elõ ter -
jesz tések el ké szí té sé rõl.

g) Ter ve zi és el vég zi a kon zu li együtt mû kö dés meg va -
ló sí tá sá hoz szük sé ges jogi és gya kor la ti fel ada to kat (meg -
ál la po dá sok, ví zum ki adás jo gá nak át adás-át vé te le, kép vi -
se let, kö zös köz pon tok lét re ho zá sa).

h) Az EU egye di pénz ügyi prog ram ja i ban (így a Kül sõ
Ha tá rok Alap ese té ben) el lát ja a tár ca szak mai kép vi se le -
tét, a prog ram szak mai tar tal mát az érin tett társ fõ osz tá -
lyok kal együtt ter ve zi, il let ve vég re haj tá suk ban részt vesz.

(12) A Bel- és Igaz ság ügyi Stra té gi ai Osz tály fel ada tai:
a) Részt vesz a glo bá lis ki hí vá sok kal fog lal ko zó stra té -

gi ák elõ ké szí té sé ben. Tár ca szint en ko or di nál ja és ki ala -
kít ja az uni ós in téz mé nyek ben és más nem zet kö zi fó ru mo -
kon kép vi se len dõ, a glo bá lis biz ton sá gi ki hí vá sok kal kap -
cso la tos ma gyar ál lás pon tot.

b) Részt vesz a bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés jö -
võ jé re vo nat ko zó ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sá ban, stra té -
gi ai ter ve zé sé ben. Elem zi a bel- és igaz ság ügyi együtt mû -
kö dés kül kap cso la ti ve tü le té hez kap cso ló dó kér dé se ket.

c) Fel adat- és ha tás kö ré ben kép vi se li a ma gyar ál lás -
pon tot az EU ta ná csi mun ka cso port ja i ban és más nem zet -
kö zi fó ru mo kon.

d) Fel adat kör ében köz re mû kö dik az EKTB bel- és
igaz ság ügyi na pi ren di pont ja i nak elõ ké szí té sé ben, részt
vesz az EKTB szak ér tõi mun ka cso port ja i ban.

e) Ko or di nál ja az Eu ró pai Unió bel- és igaz ság ügyi
együtt mû kö dé sé vel kap cso la tos fel ada to kat a tár cán be lül.

f) Gon dos ko dik a szak te rü le tét érin tõ EU dön té sek ér -
vény re jut ta tá sá ról a Kül ügy mi nisz té ri um fel ada ta i ban.

(13) A Fel ügye le ti és Tá jé koz ta tá si Osz tály fel ada tai:
a) Fi gye lem mel kí sé ri a kül kép vi se le tek kon zu li te vé -

keny sé gét, el len õr zi a vo nat ko zó jog sza bá lyok, uta sí tá sok
vég re haj tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek meg va ló su lá sát.

b) Gon dos ko dik a kon zu li sta tisz ti kák össze ál lí tá sá ról,
át fo gó elem zé se ket ké szít és az erõ for rá sok ha té kony fel -
hasz ná lá sa ér de ké ben ja vas la to kat tesz.

c) Gon dos ko dik a jó vá ha gyott elõ irány za tok kal, ke ze li
a tu ris ta köl csön ke re tet.
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d) Vég zi a kon zu li szak mai ok ta tás sal és kép zés sel kap -
cso la tos fel ada to kat.

e) Ál lást fog lal a kon zu li szol gá lat ál tal ke zelt ada tok ra
vo nat ko zó meg ke re sé sek ben, a kon zu li te vé keny ség gel
össze füg gõ köz ér de kû be je len té sek és pa na szok ügyé ben.

f) Szer kesz ti a Kül ügy mi nisz té ri um hon lap já nak kon -
zu li fe je ze tét és a kon zu li tá jé koz ta tást szol gá ló egyéb ki -
ad vá nyo kat.

XII.

Protokoll Fõosztály

A Pro to koll Fõ osz tály (rö vi dí té se: PF) az ál lam tit kár
irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) A Pro to koll Fõ osz tály
– Ál la mi Pro to koll Osz tály ból,
– Dip lo má ci ai Pro to koll Osz tály ból,
– Pro to koll Iro dá ból és
– Ren dez vény szer ve zé si Osz tály ból

áll.

(2) A Pro to koll Fõ osz tály fel ada tai:
a) El lát ja az ál lam fõ, a kor mány fõ, va la mint a Mi nisz -

té ri um ve ze tõi hi va ta los kül föl di uta zá sa i val, to váb bá az
elõb bi ek ál tal Ma gyar or szág ra meg hí vott kül föl di sze mé -
lyi sé gek és kül dött sé gek tar tóz ko dá sá val kap cso la tos, reá
vo nat ko zó pro to kol lá ris és szer ve zé si fel ada to kat.

b) A nem ze ti és ál la mi ün nep sé gek, va la mint ki emelt
fon tos sá gú ren dez vé nyek szer ve zé sé vel kap cso lat ban elõ -
ké szí ti és le bo nyo lít ja a szá má ra elõ írt fel ada to kat.

c) Köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um és más szer vek, va la -
mint a Ma gyar or szá gon mû kö dõ dip lo má ci ai és más kép -
vi se le tek kö zöt ti érint ke zés ben, se gít sé get nyújt a kép vi se -
le tek za var ta lan mû kö dé sé nek biz to sí tá sá hoz.

d) Fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi pro to kol lá ris szer -
tar tás rend ala ku lá sát, és szük ség sze rint ja vas la tot tesz a
ma gyar gya kor lat mó do sí tá sá ra.

e) Ja vas la tot tesz az ál la mi ren dez vé nyek egy sé ges pro -
to koll gya kor la tá ra és szer tar tás rend jé re, va la mint a hi va -
ta los pro to koll lis tá ra, ál lást fog lal az ál la mi pro to kol lal
össze füg gõ szer tar tás rend és rang so ro lás kér dé se i ben.

f) El lát ja az ál la mi ki tün te té sek kel kap cso la tos, szá má -
ra elõ írt fel ada to kat.

g) Dip lo má ci ai pro to kol lá ris ügyek ben el lát ja a szak ta -
nács adói fel ada to kat és köz re mû kö dik a ki he lye zés re ke -
rü lõk fel ké szí té sé ben.

h) Gon dos ko dik az ál la mi pro to koll fel ada tok el lá tá sá -
ra üze mel te tett, ága za ti célú gép jár mû vek be szer zé sé rõl,
üze mel te té sé rõl és ér té ke sí té sé rõl, a kap cso ló dó do ku men -
tá ció el ké szí té sé rõl.

i) In té zi az ál ta la üze mel te tett ága za ti célú gép ko csi -
park kar ban tar tá sát, szak szer viz ben tör té nõ ja vít ta tá sát, a
gép jár mû park biz to sí tá sát, el jár a kár ese mé nyek ben és ve -
ze ti az üzem anyag fel hasz ná lá sok nyil ván tar tá sát.

j) A vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fele lõen üze mel -
te ti az ál la mi pro to koll fel ada to kat el lá tó, nem ága za ti célú
gép ko csi park ját.

k) Az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tállyal együtt mû -
köd ve köz re mû kö dik a 2011-es EU-el nök ség elõ ké szí té -
sé ben.

(3) Az Ál la mi Pro to koll Osz tály fel ada tai:
a) El lát ja a köz tár sa sá gi el nök és a mi nisz ter el nök meg -

hí vott ja ál tal ve ze tett kül föl di de le gá ci ók, va la mint a mi -
nisz ter el nök ál tal egyéb ok ból ma gas szin tû nek mi nõ sí tett
kül föl di de le gá ci ók ér ke zé sé vel, ma gyar or szá gi tar tóz ko -
dá sá val és el uta zá sá val kap cso la tos fel ada to kat, va la mint
meg szer ve zi a köz tár sa sá gi el nök és a mi nisz ter el nök ál tal
ve ze tett kül dött ség kül föl di lá to ga tá sát, be le ért ve ne ve zet -
tek hi va ta li ide jé nek le jár tát kö ve tõ kül föl di pro to kol lá ris
uta zá sa it.

b) A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal, a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal, il let ve a Mi nisz té ri um te rü le ti fõ osz tá lya i nak fel -
ké ré sé re in té zi az ál lam és kor mány fõk kel való érint ke zés -
sel járó ügye ket.

c) A nem ze ti és ál la mi ün nep sé gek, va la mint ki emel ke -
dõ fon tos sá gú ren dez vé nyek szer ve zé sé vel kap cso lat ban
elõ ké szí ti és le bo nyo lít ja az Ál la mi Pro to koll ra há ru ló fel -
ada to kat

d) Részt vesz a Dip lo má ci ai Tes tü let nek a leg fõbb köz -
jo gi mél tó sá gok ál tal vagy je len lé tük ben szer ve zett ren -
dez vé nyek elõ ké szí té sé ben, szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá -
sá ban.

e) Köz re mû kö dik a köz tár sa sá gi el nök és a miniszter -
elnök új évi üd vöz le te i nek el ké szí té sé ben és ki kül dé sé ben.

f) Az a) pont ban meg ha tá ro zott ese mé nyek kap csán
gon dos ko dik a meg fe le lõ szin tû aján dé kok be szer zé sé rõl.

g) Gon dos ko dik az ál la mi pro to koll-ke ret elõ írásszerû
fel hasz ná lá sá ról, vég zi az ez zel kap cso la tos elszámolá -
sokat.

h) Nyil ván tart ja a te vé keny sé gi kö ré be esõ lá to ga tá -
sok ra, ren dez vé nyek re vo nat ko zó ada to kat.

(4) A Dip lo má ci ai Pro to koll Osz tály fel ada tai:
a) Köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um és más szer vek, va la -

mint a kül kép vi se le tek kö zöt ti érint ke zés ben. Se gít sé get
nyújt a kép vi se le tek za var ta lan mû kö dé sé nek biz to sí tá sá -
hoz.

b) In té zi a Ma gyar Köz tár sa ság ba ki je lölt nagy kö ve tek
ag ré ment ké ré sét, a ka to nai at ta sék és a fõ kon zu lok mû kö -
dé si en ge dé lyét.

c) In té zi a ma gyar nagy kö ve tek és ka to nai at ta sék ag ré -
ment ké ré sét, a ki ne ve zen dõ fõ kon zu lok mû kö dé si en ge -
dé lyét, a pá ten sek, va la mint a meg bí zó- és vissza hí vó le ve -
lek el ké szí té sét.

d) A Bu da pest re akk re di tált nagy kö ve tek ré szé re
– együtt mû köd ve az Ál la mi Pro to koll Osz tállyal – meg -
szer ve zi a meg bí zó le vél át adá sát, va la mint a vég leg tá vo -
zó nagy kö ve tek bú csú lá to ga tá sát a köz tár sa sá gi el nök nél.

e) Meg szer ve zi a Bu da pest re akk re di tált nagy kö ve tek
hi va ta los ér ke zé sét, a köz jo gi mél tó sá gok nál és a Kül ügy -
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mi nisz té ri um fel sõ ve ze tõ i nél te en dõ lá to ga tá sa it, bu da -
pes ti, va la mint vi dé ki prog ram ja it.

f) A Kül kép vi se le te ket jegy zék ben, il let ve kör jegy zék -
ben tá jé koz tat ja mind ar ról, amit a Mi nisz té ri um, il let ve a
Kor mány ezen az úton kí ván tu do má suk ra hoz ni.

g) Fo lya ma to san el len õr zi a DT lis ta ada ta i nak he lyes -
sé gét.

h) In té zi a kül kép vi se le te ket érin tõ biz ton sá gi kér dé se -
ket. Együtt mû kö dik a Jogi Fõ osz tállyal a kül kép vi se le tek
sze mély ze tét érin tõ, jogi ter mé sze tû ügyek ben.

i) A re pü lõ té ri ha tó sá gok nál el jár a re pü lõ té ri be lé põ és
a kor mány vá ró le fog la lá sa ügyé ben.

j) Össze ál lít ja a napi pro to koll kö röz vényt.

k) In té zi és ko or di nál ja a ki tün te té si ügye ket.

(5) A Pro to koll Iro da fel ada tai:

a) El lát ja a Ma gyar or szá gon mû kö dõ Dip lo má ci ai és
Kon zu li Tes tü let és a dip lo má ci ai men tes sé get él ve zõ
nem zet kö zi szer ve ze tek ma gyar or szá gi kép vi se le tei sze -
mély ze té nek nyil ván tar tá sát. El bí rál ja és ki ad ja a sze mély -
zet tag jai ré szé re be ér ke zett iga zol vány ké rel me ket, a kül -
kép vi se le tek és mun ka tár sa ik adó- és il le ték men tes sé gét,
az ál ta lá nos for gal mi és jö ve dé ki adó vissza té rí tés re vo nat -
ko zó jo go sult sá gát.

b) A Dip lo má ci ai és Kon zu li Tes tü let ré szé re vég zi a
vám men tes sé gi iga zo lá sok, be ho za ta li és ki vi te li en ge dé -
lyek ki ál lí tá sát és az ez zel kap cso la tos ügy in té zést. El jár a
Dip lo má ci ai és Kon zu li Tes tü let és a kül kép vi se le ti al kal -
ma zot tak gép ko csi for gal mi rend szám igény lé se ügyé ben.

c) A Nem zet kö zi és Eu ró pai Uni ós Köz jo gi Fõ osz tály
ál lás fog la lá sa alap ján in té zi a kül föl dön mû kö dõ ma gyar
és Ma gyar or szág ra akk re di tált dip lo má ci ai és kon zu li kép -
vi se le tek sze mély ze té nek tag jai és csa lád tag ja ik, va la mint
a nem zet kö zi szer ve ze tek és tiszt vi se lõ ik men tes sé ge i vel
és ki vált sá ga i val össze füg gõ ügye ket.

(6) A Ren dez vény szer ve zé si Osz tály fel ada tai:

a) Vég zi az ál lam- és kor mány fõi kon fe ren ci ák szer ve -
zé sé vel, va la mint egyéb nem zet kö zi kon fe ren ci ák ra meg -
hí vott ha zai, il let ve ven dég ál lam- és kor mány fõ vel, vé dett 
ve ze tõk kel kap cso la tos pro to kol lá ris fel ada to kat.

b) El lát ja a mi nisz ter és az ál lam tit kár kül föl di lá to ga tá -
sa i nak, va la mint a part ne rei ma gyar or szá gi lá to ga tá sa i nak
pro to kol lá ris és szer ve zé si te en dõ it.

c) In té zi a Ma gyar or szá gon ren de zen dõ kül ügy mi nisz -
te ri szin tû több ol da lú ta nács ko zá so kat, il let ve nem zet kö zi
szer ve ze tek ma gyar or szá gi ülé se i nek pro to kol lá ris és
szer ve zé si te en dõ it.

d) In té zi a Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rai, kül föl di lá -
to ga tá sa i nak, va la mint part ne re ik lá to ga tá sá nak a mi nisz -
té ri um pro to koll-ke re tét érin tõ ese mé nye it.

e) Köz re mû kö dik a tar to má nyi szin tû és eu ró pa ügyi
mi nisz te rek lá to ga tá sa i val kap cso lat ban a Mi nisz té ri um
ve ze tõi ál tal adott pro to kol lá ris ren dez vé nyek le bo nyo lí tá -
sá ban.

f) Több ol da lú nem zet kö zi ta nács ko zás al kal má ból
– kül ügy mi nisz té ri u mi költ ség vi se lés ese tén – részt vesz a
ren dez vé nyek szer ve zé sé ben.

g) Elõ ze tes jó vá ha gyás ese tén – se gít sé get nyújt más
mi nisz té ri u mok, or szá gos ha tás kö rû szer vek rendezvé -
nyeinek szer ve zé sé ben.

h) Gon dos ko dik a Mi nisz té ri um pro to koll-ke re té nek
elõ írásszerû fel hasz ná lá sá ról, vég zi az ez zel kap cso la tos
el szá mo lá so kat.

i) Or szá gon ként és nem zet kö zi szer ve ze ten ként do ku -
men tál ja és nyil ván tart ja a te vé keny sé gi kö ré be esõ ren -
dez vé nyek re vo nat ko zó ira to kat.

j) El lát ja a ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sa so rán szük sé -
ges sé váló te rem ren de zé si és stú dió-ke ze lé si fel ada to kat,
be le ért ve a stú dió üze mel te té se tárgy kö ré ben kö ten dõ
szer zõ dé sek elõ ké szí té sét, meg kö té sét.

XIII.

Humán Erõforrások Fõosztálya

A Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tá lya (rö vi dí té se: HEFO)
az ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szak -
mai fõ osz tály.

(1) A Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tá lya
– Sze mély ügyi Osz tály ból,
– Kép zé si Osz tály ból,
– Köz szol gá la ti Osz tály ból és
– Kül kép vi se le ti Fel ké szü lé si Osz tály ból

áll.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ irá nyít ja a fõ osz tály mun ká ját, tá -
vol lé te ese tén a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sí ti, aki
az ál ta lá nos fel ada tai mel lett el lát ja az aláb bi a kat:

a) Kap cso la tot tart a Kor mány za ti Sze mély ügyi Ál lam -
tit kár ság gal, gon dos ko dik az össz kor mány za ti fel ada tok
mi nisz té ri u mon be lü li vég re haj tá sá ról.

b) Kap cso la tot tart a társ tár cák kal és társ szer vek kel,
hu mán po li ti kai szem pont ból vé le mé nye zi az ál ta luk ké -
szí tett ja vas la to kat, elõ ter jesz téseket.

c) Ja vas la tot tesz a Fõ osz tály fel adat kö rét érin tõ jog -
sza bá lyok, mi nisz te ri uta sí tá sok ki dol go zá sá ra, fe lül vizs -
gá la tá ra.

d) Meg fe le lõ in for ma ti kai tá mo ga tás sal tel je sí ti a Mi -
nisz té ri um jog sza bály ban elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gét.

e) Fel ügye li a Sze mély ügyi Nyil ván tar tót, el lát ja a sze -
mé lyi hí rek kel kap cso la tos in téz mé nyi kom mu ni ká ci ós
fel ada to kat.

f) Együtt mû kö dik a há zas tár sa kat tö mö rí tõ tár sa dal mi
szer ve zet, a KÜLDTE ve ze té sé vel.

g) Gon dos ko dik a fog lal koz ta tás-egész ség ügyi szol gá -
lat mû köd te té sé rõl, meg ha tá roz za az ál lo más hely ne héz
kö rül mé nye i re te kin tet tel ki emelt kül kép vi se le tek kö rét,
ko or di nál ja ezek spe ci á lis ügye i nek in té zé sét.
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h) Ko or di nál ja a pa na szok ki vizs gá lá sát, gon dos ko dik
a fe gyel mi el já rá sok tör vényes le foly ta tá sá nak feltéte -
leirõl.

(3) A Sze mély ügyi Osz tály fel ada tai:

a) Fo lya ma tos kap cso lat tar tás a kül kép vi se le tek kel és a 
bel föl di szer ve ze ti egy sé gek kel, il let ve a kép vi se le tek és a
bel föl di ál lo mány sze mély ügyi ügye i nek in té zé se.

b) Nyil ván tar tást ve zet, és be szá mol a Mi nisz té ri um
bel sõ és kül sõ lét szám hely ze té nek ala ku lá sá ról, ja vas la tot
ké szít a Mi nisz té ri um lét szám gaz dál ko dá sá ra.

c) El lát ja a dip lo má ci ai rang ado má nyo zá sá val és a
rang eme lés sel kap cso la tos fel ada to kat.

d) A pá lyáz ta tás rend jé re vo nat ko zó kül ügy mi nisz te ri
uta sí tás alap ján gon dos ko dik a kül szol gá la ti he lyek be töl -
té sé rõl, éves vál tá si terv el ké szí té sé rõl, szer ve zi a vál tás
fo lya ma tát és köz re mû kö dik a kül szol gá lat hoz kap cso ló dó 
mun ka kö ri le írá sok el ké szí té sé ben, vé le mé nyez te ti, jó vá -
ha gyat ja azo kat. Gon dos ko dik a ki he lye zés re ke rü lõk és
csa lád juk tech ni kai fel ké szí té sé rõl, el ké szí ti az ezek hez
kap cso ló dó ok ira to kat. Ja vas la tot ké szít a be ren del tek nek
a köz pont ban tör té nõ el he lye zé sé re.

e) In té zi a más köz igaz ga tá si szer vek ál tal át he lye zett
szak dip lo ma ták kül szol gá la ti ügye it.

f) Ja vas la tot tesz a kül szol gá lat in do kolt meg szün te té -
sé re, és el vég zi az eh hez kap cso ló dó te en dõ ket.

g) Kez de mé nye zi a köz szol gá la ti jog vi szony, mun ka -
vi szony lé te sí té sét, mó do sí tá sát, il let ve meg szün te té sét.

h) Kül kép vi se le te ken össze fér he tet len ség ese tén be -
szer zi a mi nisz te ri fel men tést, ko or di nál ja a ki ren del tek
hoz zá tar to zói mun ka vál la lá sá nak en ge dé lyez te té si el já rá -
sát a fo ga dó or szág sza bá lya i val össz hang ban.

i) Vé le mé nye zi, ko or di nál ja és a Gaz dál ko dá si Fõ osz -
tállyal együtt en ge dé lye zi a 4/2007-es KüM uta sí tás alap -
ján ja va solt kül kép vi se le ti idõ sza kos fog lal koz ta tá so kat.

j) Gon dos ko dik a misszi ók sza bad sá go lá si ter ve i nek
vé le mé nye zé si, jó vá ha gya tá si el já rá sá ról, a dön tést köve -
tõen a misszi ók tá jé koz ta tá sá ról, va la mint en ge dé lye zi a
rend kí vü li ha za uta zá si ké rel me ket. Köz re mû kö dik a he -
lyet te sí té si terv össze ál lí tá sá ban.

k) Kez de mé nye zi a dip lo ma ta és kül ügyi szol gá la ti út -
le ve lek ki ál lí tá sát és ki adá sát, il let ve ví zum be szer zés re
en ge dély ki adá sát, és vé le mé nye zi a dip lo ma ta út le vél ma -
gán cé lú igény be vé te lé re vo nat ko zó ké rel me ket.

l) Ér té ke li a kül kép vi se le tek sze mély ügyi je len té se it,
vé le mé nye zi a ja vas la to kat és in téz ke dik a dön té sek vég re -
haj tá sá ról.

m) El ké szí ti és nyil ván tart ja a kül kép vi se let-ve ze tõi
vál tá sok kal kap cso la tos elõ ter jesz téseket és in téz ke dik a
misszió ve ze tõk ki-, il let ve be ren de lé sé rõl.

n) Összeg zi, vé le mé nye zi, majd a ha tás kör rel ren del ke -
zõ szer ve ze ti egy sé gek kel egyez te ti a ju tal ma zá si ja vas la -
to kat, és dön tés re elõ ké szí ti azo kat.

(4) A Kép zé si Osz tály fel ada tai:

a) Össze ál lít ja a Kül ügy mi nisz té ri um éves kép zé si ter vét.

b) A kül szol gá lat tal kap cso la tos ér de kek figye lembe -
véte lével gon dos ko dik a mi nisz té ri u mi köz tiszt vi se lõk és
mun ka vál la lók (a to váb bi ak ban: fog lal koz ta tot tak) után -
pót lá sát biz to sí tó fel vé te li és pá lya al kal mas sá gi vizs gák
meg szer ve zé sé rõl, a fog lal koz ta tot tak kép zé sé rõl és
tovább képzésérõl, az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ról.

c) Ko or di nál ja és szer ve zi a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek -
bõl szak mai gya kor lat ra je lent ke zõ vég zõs hall ga tók szak -
mai fel ké szí té sét.

d) Szer ve zi, ko or di nál ja és nyil ván tart ja a kül szol gá la -
tot tel je sí tõk és eh hez kap cso ló dó an a bel föl dön fog lal koz -
ta tot tak kül ügyi szak mai, köz igaz ga tá si szak mai kép zé sét,
ké pe sí té si elõ írásokhoz szük sé ges to vább kép zé sét és a
kap cso ló dó vizs gáz ta tá so kat, kü lö nös te kin tet tel a kül ügyi 
szol gá lat hoz kö tõ dõ spe ci á lis is me re tek re.

e) Szer ve zi és ko or di nál ja szak dip lo ma ták fel ké szí té -
sét, kép zé sét, vizs gáz ta tá sát.

f) Köz re mû kö dik a ki he lye zés re ke rü lõ mun ka tár sak
fel ké szü lé sé hez szük sé ges po li ti kai, szak mai és gya kor la ti
is me re tek bõ ví té sét szol gá ló to vább kép zé sek le bo nyo lí tá -
sá ban.

g) A Mi nisz té ri um min den ko ri szak mai igé nyei sze rint
vé le mé nye zi a fog lal koz ta tot tak ta nul má nyi tá mo ga tás
irán ti ké rel me it.

h) Ko or di nál ja a Mi nisz té ri um ré szé re a nem zet kö zi
szer ve ze tek, kül föl di ál lam igaz ga tá si szer vek és egyéb in -
téz mé nyek ál tal fel aján lott ösz tön dí jak pá lyáz ta tá sát. A
ha tá lyos kül ügy mi nisz te ri uta sí tás alap ján szer ve zi a rész -
vé telt.

i) Köz re mû kö dik a nem ze ti szak ér tõi pá lyá za tok kal
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ban.

j) Fo lya ma to san tá jé ko zó dik a kül föl di to vább kép zé si
le he tõ sé gek rõl.

k) Tá jé koz ta tást nyújt a kül dõ ál la mok kép vi se le te i nek
a kül szol gá lat fel té te le it és a Kül ügy mi nisz té ri um eh hez
kap cso ló dó te vé keny sé gét il le tõ kér dé sek ben. Részt vesz
az EU Bi zott sá ga ille té kes mun ka cso port já nak rend sze res
ülé sén az Eu ró pai Uni ós kül szol gá la ti kép zés vo nat ko zá -
sá ban. Gon dos ko dik az osz tály te vé keny sé gé vel össze füg -
gõ in for má ci ók köz zé té te lé rõl a Mi nisz té ri um bel sõ és
kül sõ hon lap ján.

l) Akk re di tált nyelv vizs ga köz pont ként köz re mû kö dik
a nyel vi kép zés ben és a vizs gáz ta tás ban.

m) Gon dos ko dik a Jogi Szak vizs ga Bi zott ság ré szé re a
jogi szak vizs gát meg elõ zõ kö te le zõ jog gya kor lat tel je sí té -
sét iga zo ló ta nú sít vány ki ál lí tá sá ról.

n) El lát ja a kül szol gá la tos dol go zók gyer me ke i nek is -
ko láz ta tá sá val kap cso la tos te vé keny sé get és meg fele lõen
gaz dál ko dik az eh hez tar to zó költ ség ve té si elõ irány zat tal.

(5) A Köz szol gá la ti Osz tály fel ada tai:

a) El vég zi a fel vé telt meg elõ zõ te en dõ ket: a ki ké rõk, il -
let ve egyéb meg ál la po dá sok el ké szí té sét, az or vo si vizs gá -
lat ra tör té nõ be uta lást, a szük sé ges ok ira tok, össze fér he tet -
len sé gi nyi lat ko za tok, mun ka kö ri le írá sok be gyûj té sét.

2007/122. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9275



b) A köz szol gá la ti jog vi szonnyal kap cso la tos össze fér -
he tet len ség ese tén be szer zi a mi nisz te ri fel men tést, fi gye -
lem mel kí sé ri az össze fér he tet len ség meg szün te té sét.

c) Nyil ván tart ja, és el ké szí ti a fog lal koz ta tot tak köz -
szol gá la ti jog vi szo nyá nak, mun ka vi szo nyá nak lé te sí té sé -
vel, meg szün te té sé vel kap cso la tos ok ira to kat.

d) El ké szí ti a köz tiszt vi se lõk ki ne ve zés-mó do sí tá sá val, 
il let ve a mun ka vál la lók mun ka szer zõ dé sé nek mó do sí tá sá -
val kap cso la tos ok ira to kat.

e) A mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõ vel egyez tet -
ve ja vas la tot tesz a ve ze tõi meg bí zás, il let ve az elõ me ne -
telt biz to sí tó köz igaz ga tá si cí mek ado má nyo zá sá ra és
vissza vo ná sá ra. Dön tést köve tõen gon dos ko dik az ok ira -
tok el ké szí té sé rõl.

f) El lát ja a va gyonnyi lat ko za tok kal kap cso la tos fel ada -
to kat, ez zel össze füg gés ben kap cso la tot tart a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal ille té kes szer ve ze ti egy sé gé vel.

g) Ko or di nál ja a mi nõ sí té sek és a tel je sít mény ér té ke lé -
sek el ké szí té sét. Gon dos ko dik a TÉR-rel kap cso la tos ad -
mi niszt rá ci ós fel ada tok el lá tá sá ról, ez zel össze füg gés ben
kap cso la tot tart a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ille té kes szer ve -
ze ti egy sé gé vel.

h) Be ké ri, és nyil ván tart ja a bel föl di ál lo mány sza bad -
sá go lá si ter ve it.

i) Köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um ke ze lé sé ben lévõ szo -
ci á lis jel le gû la ká sok kal kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá -
sá ban és a Mi nisz té ri um esély egyen lõ sé gi, csa lád jo gi, szo -
ci á lis, ke gye le ti és idõs ügyi te vé keny sé gé ben.

(6) A Kül kép vi se le ti Fel ké szü lé si Osz tály a kül szol gá -
lat ra tör té nõ fel ké szü lés ide jén a mun ka tár sak ide ig le nes
szer ve ze ti egy sé ge, a szá muk ra ki je lölt mun ka vég zés he -
lyé tõl füg get le nül.

XIV.

Biztonsági, Iratkezelési és Távközlési Fõosztály

A Biz ton sá gi, Irat ke ze lé si és Táv köz lé si Fõ osz tály (rö -
vi dí té se: BITÁF) az ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te
alatt mû kö dõ funk ci o ná lis fõ osz tály. Irá nyít ja, fel ügye li és 
el len õr zi a Köz pont és a kül kép vi se le tek biz ton ság gal és
mi nõ sí tett adat ke ze lés sel össze füg gõ mun ká ját.

(1) Biz ton sá gi, Irat ke ze lé si és Táv köz lé si Fõ osz tály
– Kül kép vi se le ti Biz ton sá gi Osz tály,
– Sze mé lyi és Ob jek tum biz ton sá gi Osz tály ból,
– Fu tár és Re pü lés biz ton sá gi Osz tály ból,
– Irat ke ze lé si Osz tály ból,
– In for ma ti kai és Táv köz lé si Osz tály ból,
– Elekt ro ni kus Biz ton sá gi és Rejt jel zõ Szol gá la ti Osz -

tály ból,
– Rejt jel fel ügye let bõl és
– Szol gál ta tá si Iro dá ból

áll.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ jé nek köz vet len irá nyí tá sa alá tar -
to zik:

a) a Vál ság ke ze lõ Köz pont (VK) – e te vé keny sé gi kö -
ré ben, ha mi nisz te ri uta sí tás et tõl el té rõ en nem rendel -
kezik,

– irá nyít ja és ko or di nál ja a VK te vé keny sé gét, biz to sít -
ja a VK mû kö dé sé hez szük sé ges in for ma ti kai, tech ni kai,
kom mu ni ká ci ós és egyéb esz kö zö ket,

– irá nyít ja és fel ügye li a Vál ság ke ze lõ Köz pont ban
mû kö dõ nyílt for rás ból szár ma zó in for má ci ók elem zé sé -
vel fog lal ko zó cso port (OSINT cso port) mû kö dé sét, a cso -
port ál tal ké szí tett hír le vél szer kesz té sét és ki adá sát,

– fel ügye li az OSINT cso port és az EU „Cri sis Room”
kö zöt ti együtt mû kö dés bõl adó dó fel ada to kat;

b) a pénz ügyek
– e te vé keny sé gi kö ré ben irá nyít ja és fel ügye li a mi -

nisz ter ál tal a fõ osz tály ré szé re jó vá ha gyott költ ség ve té si
elõ irány za tok kal való gaz dál ko dást, a fõ osz tály hoz ren -
delt fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ke ze lé sét, az elõ irány -
zat-mó do sí tá so kat, a pót elõ irány za to kat, a zá ra dé ko lá so -
kat, a kö te le zett ség vál la lá so kat, el len jegy zé se ket, és min -
den más pénz ügyi vo nat ko zá sú fel ada tot;

c) a nem zet kö zi, jogi és szer zõ dé ses ügyek
– e te vé keny sé gi kö ré ben irá nyít ja és fel ügye li fõ osz -

tály ha tás kö ré be tar to zó jog al ko tá si, a nem zet kö zi szer zõ -
dé ses, a nem zet kö zi szer ve ze tek kel és más két, il let ve
több ol da lú kül kap cso la ti együtt mû kö dés sel kap cso la tos
fel ada to kat, a nem ze ti és Eu ró pai Uni ós köz be szer zé si el -
já rá so kat, a schen ge ni köz be szer zé si és együtt mû kö dé si
fel ada to kat, a szer zõ dés kö té si és szer zõ dé ses kö te le zett sé -
gek bõl szár ma zó fel ada to kat, a vo nat ko zó mi nisz te ri ren -
de le tek, uta sí tá sok, sza bály za tok szö ve ge zé sét, a fõ osz tály 
Szer zõ dés tá rá val kap cso la tos te vé keny sé get.

(3) A fõ osz tály ve ze tõ je, tá vol lé té ben ál ta lá nos he lyet -
te se:

a) a NATO, EU, NYEU vo nat ko zá sá ban, gya ko rol ja a
biz ton sá gi meg bí zott jog kö rét;

b) fel ügye le ti, el len õr zé si és vizs gá la ti jog kört gya ko -
rol a Köz pont és a kül kép vi se le tek fe lett a két- és több ol da -
lú nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján át vett, il let ve át adás ra
ke rü lõ mi nõ sí tett in for má ci ók ra vo nat ko zó biz ton sá gi elõ -
írások be tar tá sa te kin te té ben;

c) vé le mé nye zé si és együtt dön té si jog kört gya ko rol a
mi nõ sí tett in for má ci ók hoz hoz zá fé rés re ki je lölt sze mé -
lyek ki ne ve zé se, a be te kin té si jo go sult ság meg adá sa vo -
nat ko zá sá ban.

(4) A fõ osz tály ve ze tõ je, vagy az ál ta la ki je lölt sze mély:
a) részt vesz a két-, és több ol da lú nem zet kö zi biz ton sá -

gi meg ál la po dá sok meg kö té sé ben, szö ve ge zé sé ben, kez -
de mé nyez he ti ezen meg ál la po dá sok meg kö té sét, mó do sí -
tá sát, il let ve fel mon dá sát, to váb bá vé le mé nye zi a más hon -
nan ér ke zõ ilyen irá nyú kez de mé nye zést;

b) kép vi se li a mi nisz té ri u mot a biz ton sá gi te rü le te ket
(is) érin tõ ha zai és nem zet kö zi fó ru mo kon, tár ca kö zi
egyez te té sen, szak bi zott sá gok ban;
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c) kép vi se li a mi nisz té ri u mot az ille té kességi kö ré be
tar to zó kor mány za ti és tár ca kö zi bi zott sá gok ban, így kü lö -
nö sen a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság ban (KKB),
a lég ügyi, a nuk le á ris-bal eset el há rí tá si, a ter ror-el há rí tá si
bi zott ság ban, az Orszá gos Atom ener gia Hi va tal Fel sõ szin -
tû Mun ka cso port já ban, a ka taszt ró fa vé del mi vé de ke zé si
mun ka bi zott sá gok ban, és az ope ra tív törzs ben.

(5) A Kül kép vi se le ti Biz ton sá gi Osz tály fel ada tai:
a) Össze han gol ja a kül kép vi se le tek biz ton sá gi rend -

sze re i nek te le pí té sét és mû kö dé sét, se gí ti az adott te rü le ten 
je lent ke zõ fel ada tok hoz tör té nõ iga zí tá sát.

b) Ki dol goz za a kül kép vi se le tek biz ton sá gi vé del mé -
nek alap el ve it, jó vá hagy ja és el len õr zi biz ton sá gi sza bá -
lya i kat, vész hely ze ti és ké szült sé gi ter ve i ket. Össze han -
gol ja a kül kép vi se le tek sze mé lyi va gyon- és adat vé del mé -
vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sát.

c) Vég zi, il let ve irá nyít ja a mi nõ sí tett biz ton sá gi te rü -
let tel ren del ke zõ kül kép vi se le te ken a biz ton sá gi rend sze -
rek ter ve zé sét, ki vi te le zé sét, a biz ton ság-tech ni kai be ren -
de zé sek, esz kö zök sze re lé si és kar ban tar tá si mun ká it.

d) A mi nõ sí tett biz ton sá gi te rü let tel nem ren del ke zõ,
de biz ton sá gi szem pont ból fo ko zot tan ve szé lyez te tett kül -
kép vi se le te ken is ma gá hoz von hat ja a va gyon vé del mi
rend szer ter ve zé si fel ada ta it, ki vi te le zé si, kar ban tar tá si
mun ká it.

e) Ko or di nál ja a Vé dett Kül ügyi Há ló zat (VKH) akk re -
di tá ci ós fo lya ma tá ban részt ve võ szer ve ze ti egy sé gek te -
vé keny sé gét, vég zi az akk re di tá ci ó val kap cso la tos el já rá si
fel ada to kat.

f) Ki ala kít ja a kül kép vi se le te ken a mi nõ sí tett adat ke ze -
lés fel té te le it. Részt vesz a VKH fi zi kai biz ton sá gi ele me i -
nek meg va ló sí tá sá ban.

g) Biz to sít ja az arra ki je lölt kül kép vi se le tek nem zet kö -
zi szer zõ dés alap ján át vett vagy nem zet kö zi kö te le zett ség -
vál la lás alap ján ké szült, mi nõ sí tett vagy kor lá to zot tan
meg is mer he tõ ada tok ke ze lé sé re al kal mas sá té te lét.

h) Részt vesz a schen ge ni kö ve tel mény rend szer biz ton -
sá gi fel té te le i nek ki ala kí tá sá ban, mû köd te té sé ben.

i) Szak ma i lag vé le mé nye zi és jó vá hagy ja a he lyi ki vi -
te le zé sû va gyon vé del mi ter ve ket.

j) Biz ton sá gi szem pont ból vé le mé nye zi a kül kép vi se let 
cél já ra ki vá lasz tott épü le te ket, he lyi sé ge ket, szak mai ja -
vas la to kat tesz a biz ton sá gi kör nye zet ki ala kí tá sá ra, a ki vi -
te le zés mód já ra.

k) Biz ton sá gi szem pont ból vé le mé nye zi a kül kép vi se -
le tek sze mé lyi ál lo má nyá ra vo nat ko zó ja vas la to kat.

l) Vé le mé nye zi, il let ve en ge dé lye zi a he lyi al kal ma zot -
tak fog lal koz ta tá sát.

m) Vé le mé nye zi vagy el ké szí ti és fo lya ma to san
 karbantartja a biz ton sá gi mun ká la tok mû sza ki dokumentá -
cióját.

n) Fi gye lem mel kí sé ri, elem zi és ér té ke li a kül kép vi se -
le tek és a fo ga dó ál la mok biz ton sá gi hely ze tét.

o) Il le té kes sé gi te rü le tén kap cso la tot lé te sít het a fo -
gadó or szág kül ügy mi nisz té ri u má nak ille té kes ve ze tõ i vel,

va la mint a kül kép vi se le te ink biz ton sá gá ért fe le lõs he lyi
szer vek kel.

p) Részt vesz a kül kép vi se le tek kel kap cso la tos be ru há -
zá si és re konst ruk ci ós te vé keny ség ben.

q) Részt vesz a Mi nisz té ri um ba ke rü lõk alap- és szak -
kép zé sé ben, il let ve gon dos ko dik a kül kép vi se let re ki ren -
delt mun ka tár sak biz ton sá gi fel ké szí té sé rõl, szak ok ta tá sá -
ról.

r) Vég re hajt ja a kül kép vi se le te ken biz ton sá gi fel ada to -
kat el lá tó mun ka tár sak rend sze res be szá mol ta tá sát.

s) Az osz tály ve ze tõ je fel ügye li és el len õr zi a Rak tár -
hoz és az Irat tár hoz kap cso ló dó te vé keny sé get.

(6) A Sze mé lyi- és Ob jek tum-biz ton sá gi Osz tály fel -
ada tai:

a) Biz to sít ja a mi nisz té ri um ob jek tu ma i ban a be lép te -
tõ-rend sze re ke és biz ton sá gi be ren de zé sek mû köd te té sét,
gon dos ko dik a be lép te tõ ok má nyok (mun kál ta tói iga zol -
vány, ál lan dó, ide ig le nes és cso por tos be lép te tõ) ki adá sá -
ról, nyil ván tar tá sá ról és vissza vo ná sá ról.

b) Szer ve zi és irá nyít ja a Köz pont mi nõ sí tett biz ton sá gi 
te rü le te i nek vé del mét.

c) Együtt mû kö dik a Köz tár sa sá gi Õr ez red Pa rancs nok -
sá gá val.

d) Ér vé nyes két ol da lú meg ál la po dás alap ján köz re mû -
kö dik a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ írt sze mé lyi biz -
ton sá gi fel ada tok el lá tá sá ban.

e) Köz re mû kö dik a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má nyá -
nak nem zet biz ton sá gi el len õr zé sé ben.

f) Kez de mé nye zi és el lát ja a mi nisz té ri um mal szer zõ -
dé ses kap cso lat ba ke rü lõ vagy ab ban lévõ cé gek, a cé gek
ve ze tõ i nek/mun ka tár sa i nak/tag ja i nak/al vál lal ko zó i nak és
egyéb ter mé sze tes és jogi sze mé lyek nek nem zet biz ton sá gi 
el len õr zé sét.

g) In té zi a mi nõ sí tett EU/NATO/NYEU in for má ci ók ba 
be te kin tés re jo go sí tó sze mé lyi biz ton sá gi ta nú sít vá nyok
be szer zé sét és nap ra kész nyil ván tar tá sát.

h) In té zi a mi nõ sí tett nem ze ti in for má ci ók ba be te kin -
tés re jo go sí tó sze mé lyi biz ton sá gi ta nú sít vá nyok be szer zé -
sét és nap ra kész nyil ván tar tá sát.

i) Biz to sít ja a mi nisz té ri um köz pon ti ügye le té nek szak -
mai irá nyí tá sát és mû kö dé sé nek fel ügye le tét.

(7) A Fu tár és Re pü lés biz ton sá gi Osz tály fel ada tai:
a) Szer ve zi és irá nyít ja a Ma gyar Köz tár sa ság dip lo má -

ci ai és kon zu li fu tár szol gá la tát, gon dos ko dik a diplomá -
ciai és kon zu li kül de mé nyek to váb bí tá sá ról.

b) El lát ja a „Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa” al cím hez tar -
to zó, bel föl di gép ko csi park fenn tar tá sá val, va la mint a mo -
no ri kül kép vi se le ti lo gisz ti kai bá zis õr zé sé vel kap cso la tos
fel ada to kat.

c) Dönt a ha zai szer vek, in téz mé nyek, tár sa dal mi és
köz hasz nú szer ve ze tek dip lo má ci ai kül de mény ként tör té -
nõ szál lí tás ra irá nyu ló ké rel me i rõl.

d) El lát ja a dip lo má ci ai en ge dély meg adá sá hoz kö tött,
va la mint a ma gyar lég tér hasz ná la tá ra vo nat ko zó egyéb
be-, ki-, át re pü lé sek kel kap cso la tos fel ada to kat.
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(8) Az Irat ke ze lé si Osz tály fel ada tai:
a) Az ál lam ti tok ról és szol gá la ti ti tok ról  szóló

1995. évi LXV. tör vény, va la mint a köz ira tok ról, 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 alap ján irá nyít ja a Mi nisz té ri um
irat ke ze lé sét, nyil ván tar tá si, le vél tá ri elõ ké szí tõi és mi nõ -
sí tett irat-fe lül vizs gá la ti fel ada to kat lát el, va la mint õrzi a
mi nisz té ri um ira ta it.

b) A Ma gyar Köz tár sa ság Köz pon ti EU Nyil ván tar tó -
ja ként – a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let tel együtt mû kö -
dés ben – szak mai fel ügye le tet gya ko rol a kor mány za ti
szer vek EU Nyil ván tar tói fe lett, és mû köd te ti a mi nõ sí tett
EU irat tá rat.

c) A mi nisz té ri um he lyi EU és NATO-NYEU Nyil ván -
tar tó fel adat kör ében ke ze li az EU/NATO/NYEU ira to kat,
mû köd te ti a ma ga san mi nõ sí tett EU/NATO/NYEU adat -
hor do zó esz kö zök vé del mét, ke ze lé sét és el osz tá sát biz to -
sí tó irat tá rat.

d) A Mi nõ sí tett Ira to kat Fe lül vizs gá ló Bi zott ság el lát ja
a tör vény ben elõ írt irat-fe lül vizs gá la ti és vissza mi nõ sí té si
fel ada to kat.

e) El ké szí ti a mi nisz té ri um irat tá ri ter vét, in té zi az ira -
tok se lej te zé sét és a 15 év nél ré geb bi, ma ra dan dó ér té kû
irat anya got meg õr zés re át ad ja az Ma gyar Orszá gos Le vél -
tár nak. Szer ve zi a mi nisz té ri um ira ta i ban való ku ta tás en -
ge dé lye zé sét és el lát ja a ku ta tó szol gá la tot a le vél tá ri meg -
õr zés re még át nem adott ira tok ban.

f) Szak ma i lag fel ügye li a nyílt és mi nõ sí tett ira to kat ke -
ze lõ elekt ro ni kus és pa pír ala pú irat nyil ván tar tó és ik ta tó
prog ra mo kat, és részt vesz azok to vább fej lesz té sé ben.

g) Vég zi a rejt jel táv ira tok irat ke ze lé sé vel kap cso la tos
fel ada to kat.

h) Részt vesz szer ve ze ti egy sé gek és a kül kép vi se le tek
irat ke ze lé sé nek és ti tok vé del mé nek el len õr zé sé ben.

i) Részt vesz a nem ze ti, EU és NATO ira tok ha tó sá gi ti -
tok vé del mi el len õr zé sé ben.

j) Fo lya ma to san kor sze rû sí ti a mi nisz té ri um Irat ke ze lé -
si és Ti tok vé del mi Sza bály za tát.

k) Ok tat ja a mi nisz té ri um szak mai alap tan fo lya mán az
irat ke ze lést, és részt vesz a vizs gáz ta tás ban.

l) Részt vesz a he lyi EU/NATO/NYEU biz ton sá gi
meg bí zot tak és ügy ke ze lõk fel ké szí té sé ben, és éven te be -
szá mol tat ja a NATO/EU/NYEU és TÜK ügy ke ze lõ ket.

m) Hi va tal ból bont ja, és a ha tás kör rel ren del ke zõ szer -
ve ze ti egy ség felé to váb bít ja a pon tos cím zés nél kül ér ke -
zett kül de mé nye ket. Át ve szi, kéz be sí ti, pos táz za az ügy -
ira to kat, és az egyéb kül de mé nye ket.

n) El lát ja az ira tok sok szo ro sí tá sát, a ki sebb nyom dai
mun ká kat. Gon dos ko dik az eh hez szük sé ges esz kö zök be -
szer zé sé rõl, ja ví tá sá ról és kar ban tar tá sá ról.

(9) Az In for ma ti kai és Táv köz lé si Osz tály fel ada tai:
a) Fo gad ja és to váb bít ja a hi va ta los üze net for gal mat a

kül kép vi se le tek és a köz pont, to váb bá meg ál la po dás alap -
ján a köz pont és egyéb kor mány szer vek kö zött.

b) Gon dos ko dik a köz pont és a kül kép vi se le tek in for -
ma ti kai és táv köz lé si inf ra struk tú rá já nak hard wa re és soft -

wa re ele me i nek be szer zé se i rõl, te le pí té sé rõl, üze mel te té -
sé rõl és fenn tar tá sá ról; a rend kí vü li hely ze tek ben szük sé -
ges össze köt te té si esz kö zök be szer zé sé nek idõ be ni ja vas -
la tá ról.

c) El lát ja a kül kép vi se le ti re gi o ná lis rend szer gaz dák,
he lyi rend szer gaz dák, in for ma ti kai fe le lõ sök, to váb bá a
más szer ve ze ti egy sé gek nél mû kö dõ rend szer gaz dák szak -
mai fel ügye le tét, irá nyí tá sát.

d) Üze mel te ti a te le pí tett in for ma ti kai rend sze re ket.

e) El lát ja a rend szer gaz dai fel ada to kat azo kon a kül -
kép vi se le te ken, ahol nincs ki he lye zett in for ma ti kai fel ada -
to kat el lá tó mun ka társ.

f) El lát ja a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi kö te le zett -
sé ge i bõl fa ka dó, a mi nisz té ri um fel adat kö ré be tar to zó táv -
köz lé si és in for ma ti kai fel ada to kat.

g) El lát ja a mi nisz té ri um köz pon ti te le fon ke ze lõi szol -
gá la tát, fo lya ma tos hi ba el há rí tá si mun kát vé gez, nap ra ké -
szen tart ja a mi nisz té ri um bel sõ te le fon köny vét.

h) Szak ma i lag fel ügye li és irá nyít ja a mi nisz té ri um mal
szer zõ dé ses kap cso lat ban álló kül sõ szol gál ta tók ál tal vég -
zett in for ma ti kai és táv köz lé si te le pí té si, ja ví tá si és kar -
ban tar tá si mun ká kat.

i) Gon dos ko dik az in for ma ti kai és táv köz lé si fej lesz té -
sek egy sé ges alap el ve i nek és gya kor la tá nak ki dol go zá sá -
ról és be tar tá sá ról.

j) Ter ve zi, ko or di nál ja és vég re hajt ja az in for ma ti kai
fej lesz té sek kel kap cso la tos mun ká kat.

k) Gon dos ko dik a mi nisz té ri um In for ma ti kai Stra té gi ai 
Ter vé nek el ké szí té sé rõl, an nak vég re haj tá sá ról.

l) Köz re mû kö dik a mi nisz té ri um tár ca kö zi koordiná -
ciós fel ada ta i hoz kap cso ló dó kor mány za ti in for ma ti kai és
táv köz lé si rend szer ki épí té sé ben és mû köd te té sé ben.

m) Fi gye lem mel kí sé ri és adap tál ja a schen ge ni fel ada -
tok kal kap cso la tos in for ma ti kai vo nat ko zá sú nor má kat és
kö ve tel mény rend szert.

n) Mû köd te ti a mi nisz té ri um zárt lán cú há ló za ta it.

o) Az osz tály ve ze tõ je fel ügye li és el len õr zi a rak tár hoz 
és a köz pon ti lel tá ro zás hoz kap cso ló dó te vé keny sé get.

(10) Az Elekt ro ni kus Biz ton sá gi és Rejt jel zõ Szol gá la ti
Osz tály fel ada tai:

a) Nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján el lát ja az
INFOSEC fel ada to kat.

b) Ki dol goz za az elekt ro ni kus biz ton ság ra vo nat ko zó
bel sõ sza bá lyo kat és el já rás ren det, el len õr zi azok vég re -
haj tá sát a Köz pont ban és a kül kép vi se le te ken.

c) Gon dos ko dik a mi nõ sí tett in for má ci ót tar tal ma zó
üze ne tek táv köz lé si, il let ve más adat át vi te li csa tor nán való 
to váb bí tá sá hoz szük sé ges vé de lem rõl.

d) Gon dos ko dik a rejt jel zõi mun ka kört be töl tõ mun ka -
tár sak kép zé sé rõl, vizs gáz ta tá sá ról.

e) Biz to sít ja a rejt jel zõ esz kö zök fo lya ma tos el lá tá sát,
te le pí té sét és cse ré jét, ve ze ti az eh hez kap cso ló dó nyil ván -
tar tást.
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(11) A Rejt jel fel ügye let fel ada tai:
a) El len õr zi a rejt jel te vé keny ség re vo nat ko zó elõ írások 

be tar tá sát.
b) A rejt jel zés sel kap cso la tos szak mai, tech ni kai, fej -

lesz té si kér dé sek ben kép vi se li a mi nisz té ri u mot az ille té -
kes ha tó sá gok és szak mai szer ve ze tek felé.

c) Ki dol goz za a mi nisz té ri um rejt jel sza bály za tát, sza -
bály zó kat ad ki a rejt jel te vé keny ség gel össze füg gõ kér dé -
sek re vo nat ko zó an.

d) Be szer zi és el len õr zi a rejt jel esz kö zök tí pus-, hasz -
ná la ti és te le pí té si en ge dé lye it, to váb bá a rejt jel kul cso kat a 
rejt jel zõ szol gá la tok szá má ra.

(12) A Szol gál ta tá si Iro da (a to váb bi ak ban: Iro da) a
BITÁF egyik osz tá lya ként mû kö dik; osz tály ve ze tõ je a
Mi nisz té ri u mi Szol gál ta tás Ve ze tõ. A Szol gál ta tá si Iro da
fe lett a BITÁF fõ osz tály ve ze tõ je az irá nyí tá si jo go kat a
Kül ügy mi nisz té ri um és a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz -
ga tó ság (a to váb bi ak ban: KSZF) kö zött lét re jött meg ál la -
po dás sze rint gya ko rol ja. Az Iro da fel ada ta a mi nisz té ri um
szá má ra nyúj tott el lá tá si szol gál ta tá sok (esz kö zök, anya -
gok, gép jár mû vek kel, iro dai el he lye zés sel kap cso la tos
szol gál ta tá sok) ko or di ná lá sa, va la mint szak mai irá nyí tá sa. 
Az Iro da együtt mû kö dik a KSZF szak mai szer ve ze te i vel, a 
gaz da sá gi igaz ga tó ság gal. Fe le lõs a szol gál ta tá sok kal kap -
cso la to san fel me rült prob lé mák ke ze lé sé ért, a mi nisz té ri -
um igé nye i nek, a fel hasz ná lók kö ré ben bekövet kezõ vál -
to zá sok nak a KSZF felé tör té nõ jel zé sé ért.

(13) A Fõ osz tály az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz -
tállyal együtt mû köd ve köz re mû kö dik a 2011-es
 EU-elnökség elõ ké szí té sé ben.

XV.

Gazdálkodási Fõosztály

A Gaz dál ko dá si Fõ osz tály (rö vi dí té se: GF) az ál lam tit -
kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ funk ci o ná lis fõ -
osz tály, amely irá nyít ja és össze han gol ja a Kül ügy mi nisz -
té ri um szá má ra ál la mi fel adat ként meg ha tá ro zott alap te vé -
keny ség el lá tá sá hoz biz to sí tott köz pén zek kel való ha té -
kony gaz dál ko dást. Osz tá lya i val, il let ve a fõ osz tály ve ze tõ
ál tal köz vet le nül irá nyí tott, az egyes osz tá lyok kö te lé ké be
nem tar to zó mun ka tár sak kal ki ala kít ja a gaz dál ko dás ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat, gon dos ko dik azok vég re haj tá sá ról 
és fo lya mat ba épí tett el len õr zé sé rõl.

A GF1 fe le lõs a XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um költ ség ve -
té si fe je zet hez tar to zó Ma gyar Kül ügyi In té zet te kin te té -
ben a Kül ügy mi nisz té ri um – mint fel ügye le ti szerv – szá -
má ra jog sza bály ban elõ írt fel ada tok el lá tá sá ért (az MKI
fel ügye le té ért, pénz el lá tá sá ért és el len õr zé sé ért, il let ve
mind ezek sza bá lyo zá sá ért).

(1) A Gaz dál ko dá si Fõ osz tály
– Költ ség ve té si és Pénz ügyi Osz tály ból,
– Szám vi te li Osz tály ból,

– Bér gaz dál ko dá si Osz tály ból és
– a Kül kép vi se le tek Gaz dál ko dás-fel ügye le ti Osz tá -

lyá ból
áll.

(2) A Költ ség ve té si és Pénz ügyi Osz tály fel ada tai:
a) Az Igaz ga tás és fe je zet költ ség ve té si és pénz ügyi

rész leg fe le lõs a „Köz pon ti igaz ga tás” al cím, a „Fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok” cím költ ség ve té si ja vas la tá nak,
költ ség ve té si alap ok má nyá nak, kincs tá ri és ele mi költ ség -
ve té sé nek, az elõ irány zat-meg osz tá si ja vas la tá nak el ké szí -
té sé ért. Fi gye lem mel kí sé ri a jó vá ha gyott elõ irány za tok
fel hasz ná lá sát, ve ze ti az elõ irány zat-mó do sí tá so kat, és in -
téz ke dik a szük sé ges sé váló pót elõ irány za tok, va la mint
zá ro lá sok ügyé ben. Tel je sí ti a költ ség ve té si elõ irány zat tal
ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gek bank i és kész pén zes ki fi -
ze té se it. A Kül kép vi se le tek költ ség ve té si és pénz ügyi
rész leg együtt mû kö dé sé vel el ké szí ti a „Külügyminiszté -
rium” fe je zet költ ség ve té si ja vas la tát.

b) A Kül kép vi se le tek költ ség ve té si és pénz ügyi rész leg 
fe le lõs a „Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa” al cím költ ség ve té si 
ja vas la tá nak, költ ség ve té si alap ok má nyá nak, kincs tá ri és
ele mi költ ség ve té sé nek, elõ irány zat-meg osz tá si ja vas la tá -
nak el ké szí té sé ért, a jó vá ha gyott elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sá nak fi gye lem mel kis éré sé ért. Bo nyo lít ja a KüM de vi -
za-át uta lá sa it, de vi za-ár fo lyam tá jé koz ta tót bo csát ki;
éven ként fe lül vizs gál ja a de vi za el lát má nyok és na pi dí jak
össze gét. A Kül kép vi se le tek Gaz dál ko dás-fel ügye le ti
Osz tá lya ál tal elõ ze tesen vé le mé nye zett lik vi di tá si ter vek
alap ján üte me zi az ál lo más he lyek pénz el lá tá sát.

c) Az Utaz ta tás, úti-el szá mo lás rész leg mun ka tár sai
meg szer ve zik és se gí tik a tar tós és ide ig le nes ki kül döt tek
ki uta zá sát (re pü lõ jegy fog la lá sa, elõ leg ki uta lás, sze mé lyi
in gó sá gok ki szál lí tá sá val kap cso la tos pénz ügyi el szá mo -
lá sok). Ha za té rés kor pén zü gyi leg ren de zik a költ sé gek el -
szá mo lá sát.

d) A Költ ség ve té si és Pénz ügyi Osz tály üze mel te ti a
Pénz tá rat.

e) Együtt mû köd ve az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz -
tállyal ko or di nál ja a 2011-es ma gyar EU-el nök ség hez
kap cso ló dó költ ség ve té si, pénz ügyi fel ada to kat.

(3) A Szám vi te li Osz tály fel ada tai:
a) Az Igaz ga tás és fe je zet szám vi te li rész leg ki ala kít ja

a „Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok” cím, a „Köz pon ti igaz -
ga tás” al cím szám vi te li po li ti ká ját, fi gye lem mel kí sé ri
költ ség ve té sé nek vég re haj tá sát, el ké szí ti a szám sza ki és
szö ve ges be szá mo ló kat. Tá jé koz tat ja a Mi nisz té ri um ve -
ze tõ it, az ön ál ló elõ irány zat tal ren del ke zõ szer ve ze ti egy -
sé ge ket az elõ irány zat-fel hasz ná lás hely ze té rõl. Fel dol -
goz za az (al)cí mek há zi pénz tá ra i nak, kincs tá ri és bank -
szám lá i nak napi for gal mát, rög zí ti a köny ve lé si bi zony la -
to kat. Vég zi a „Köz pon ti igaz ga tás” al cím hez tar to zó esz -
kö zök nyil ván tar tá sát, lel tá ro zá sát.

b) A Kül kép vi se le tek szám vi te li rész le ge – Lel tár Cso -
port fe le lõs a „Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa” al cím szám vi -
te li po li ti ká já nak, szö ve ges és szám sza ki be szá mo ló i nak
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el ké szí té sé ért. Fel dol goz za a kül kép vi se le ti pénz tár nap lók 
havi össze sí tett ada ta it. Ha von ta tá jé koz tat ja a kül kép vi se -
le te ket elõ irány zat-fel hasz ná lá suk nyil ván tar tá sá ról. A
Lel tár Cso port el ké szí ti az év végi, a fo lya ma tos és az idõ -
sza ki lel tá ro kat. Ve ze ti a tár gyi esz kö zök nyil ván tar tá sát,
va la mint a kész le tek ér ték nyil ván tar tá sát, össze sí ti és ki ér -
té ke li az ál lo más he lyek rõl fel adott esz köz lel tá ra kat, és ha -
tás kö ré ben en ge dé lye zi a kül kép vi se le te ken a se lej te zé si
el já rá sok le foly ta tá sát, hasz ná lat ból ki vont va gyon tár gyak 
hasz no sí tá sát.

c) Ke ze li a kép zõ mû vé sze ti rak tárt, in té zi a kép zõ mû -
vé sze ti al ko tá sok ál lo más he lyek re tör té nõ ki- és on nan tör -
té nõ be szál lí tá sát.

(4) A Bér gaz dál ko dá si Osz tály/Köz pon ti Il let mény -
szám fej tõ Hely fel ada tai:

a) Ki dol goz za a „Köz pon ti igaz ga tás” és „Kül kép vi se -
le tek Igaz ga tá sa” al cím lét szám mal össze füg gõ bér gaz dál -
ko dá sá nak ter vét; ke ze li a jó vá ha gyott sze mé lyi jut ta tá sok
elõ irány za tát, és ha von ta be szá mol an nak vég re haj tá sá ról,
a lét szám ala ku lá sá ról; tel je sí ti a rend sze res és ese ti leg elõ -
írt kül sõ és bel sõ adat szol gál ta tá so kat; éven te nyil ván tar -
tás ba ve szi és ke ze li a mun ka tár sak sza bad ság nap ja i nak
ala ku lá sát; ke ze li a kom plex kül ügyi hu mán biz to sí tá si
szer zõ dést.

b) A MÁK il let mény szám fej tõ kö ré hez tar to zó ön ál ló
ki fi ze tõ hely, mint Köz pon ti Il let mény szám fej tõ Hely el -
lát ja a köz pon to sí tott il let mény szám fej té si kör be tar to zó
bér szám fej tés sel, adó zás sal, tár sa da lom biz to sí tá si kér dé -
sek kel össze füg gõ fel ada to kat.

c) A Kül kép vi se le tek il let mény-, el lát mány szám fej tõ
és TB ki fi ze tõ hely a KIR prog ram hoz csat la ko zó SZEM-E 
prog ram se gít sé gé vel vég zi a kül kép vi se le tek net tó el lát -
mány szám fej té sét a kül kép vi se le tek ál tal be kül dött ada -
tok alap ján, és elekt ro ni kus úton meg kül di a kül kép vi se le -
tek nek az el lát mány ki fi ze té sé hez és el szá mo lás hoz szük -
sé ges ada to kat. Az FPEP-vel kö tött meg ál la po dás alap ján
össze ál lít ja a kül föl dön lévõ tar tós ki kül döt tek gyógy el lá -
tá sá val kap cso la tos el szá mo lá so kat, vissza igény li az ál lo -
más he lye ken va lu tá ban meg elõ le ge zett egész ség ügyi el lá -
tá sok fo rint el len ér té két. Elõ ze te sen en ge dé lyez te ti a kü -
lön le ges el bí rá lást igény lõ kül föl di be teg el lá tá so kat az
OEP-nél. Ke ze li és ve ze ti a kül szol gá la to sok és hoz zá tar -
to zó ik or vo si al kal mas sá gi iga zo lá sa i nak nyil ván tar tá sát.
Vám men te sí tés hez szük sé ges és egyéb ok ira to kat ál lít ki.

(5) A Kül kép vi se le tek Gaz dál ko dás-fel ügye le ti Osz tá -
lya fel ada tai:

a) A Re vi zo ri rész leg fe le lõs a kül kép vi se le tek gaz dál -
ko dá sá nak el len õr zé sé ért, pénz tár nap ló i nak au di tá lá sá ért.
Alap do ku men tá ci ót ál lít össze a kül kép vi se le tek gaz dál -
ko dá sát meg ha tá ro zó in for má ci ók ból és gon dos ko dik an -
nak nap ra ké szen tar tá sá ról. Vé le mé nye zi a he lyi al kal ma -
zot ti lét szám gaz dál ko dás sal, kül kép vi se le tek lé te sí té sé -
vel, be zá rá sá val kap cso la tos elõ ter jesz téseket, a kül kép vi -
se le tek be ren de zé si igé nye it. Vé le mé nye zi, en ge dé lye zi,
és nyil ván tart ja a kül kép vi se le tek ál tal kö tött szer zõ dé se -

ket. Köz re mû kö dik a Szám vi te li Osz tály ré szé re nyúj tan -
dó össze vont adat szol gál ta tá sok ban, az ál lo más he lye ken
ve ze tett ana li ti kus nyil ván tar tá sok Szám vi te li Osz tállyal
tör té nõ idõ sza ki egyez te té sé ben.

b) A Köz be szer zé si rész leg fe le lõs a tárgy év re vo nat -
ko zó (köz)be szer zé si terv el ké szí té sé ért, a szer ve ze ti egy -
sé gek és a kül kép vi se le tek ál tal kez de mé nye zett köz be -
szer zé si el já rá sok elõ ké szí té sé nek vé le mé nye zé sé ért,
szük ség ese tén az el já rás sal kap cso la tos va la mennyi köz -
zé té te li kö te le zett ség tel je sí té sé ért. A szer ve ze ti egy sé gek
és a kül kép vi se le tek (köz)be szer zé se i rõl ne gyed éven ként
összeg zõ je len tést ké szít a Mi nisz té ri um ve ze té se, éves
sta tisz ti kai összeg zést ké szít a Köz be szer zé sek Ta ná csa
ré szé re. A Kbt. ha tá lya alól men te sí tett be szer zé sek rõl ne -
gyed éven ként összeg zõ je len tést ké szít az Or szág gyû lés
Kül ügyi és Ha tá ron Túli Ma gya rok Bi zott sá ga ré szé re.
 Figyelemmel kí sé ri a köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá -
sát, a szer zõ dé sek tel je sí té sét.

c) Az In gat lan ke ze lé si és épí té si rész leg fe le lõs a bel -
föl di és kül föl di in gat lan ál lo mánnyal kap cso la tos va gyon -
ke ze lé si fel ada tok el lá tá sért, ke ze li a Mi nisz te ri Ér te kez let
ál tal jó vá ha gyott be ru há zá si, fel újí tá si elõ irány za tot, fe le -
lõs an nak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért. En nek ke re té ben
 koordinálja, el len õr zi a kül föl di és bel föl di in gat la nok kal
kap cso la tos épí té si be ru há zá so kat. Ki dol goz za az in gat -
lan fej lesz té si kon cep ci ót, nyil ván tar tást ve zet a bel föl di és
kül föl di in gat lan ál lo mány ról.

d) A Kül kép vi se le tek Gaz dál ko dás-fel ügye le ti Osz tá -
lya üze mel te ti a Pro to koll aján dék rak tárt, vé le mé nye zi és
kez de mé nye zi az ál lo más he lyek hi va ta li gép jár mû ve i nek
be szer zé sét, cse ré jét, el len õr zi azok üze mel te té sét, se lej te -
zé sét és hasz no sí tá sát.

e) Ko or di nál ja a Kül ügy mi nisz té ri um ar cu la tá val kap -
cso la tos te en dõ ket (köz be szer zé si el já rás, ter vez te tés,
meg ren de lés stb.). Fe le lõs a cse re-dip lo ma ta la ká sok üze -
mel te té sé vel, fenn tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok tel je sí -
té sé ért.

IV. Fejezet

SZAKÁLLAMTITKÁR – POLITIKAI IGAZGATÓ –
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

XVI.

A Politikai Igazgató Titkársága

A Po li ti kai Igaz ga tó Tit kár sá ga a po li ti kai igaz ga tó köz -
vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szer ve ze ti
egy ség.

(1) A Tit kár sá got osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek te vé -
keny sé gét a po li ti kai igaz ga tó irá nyít ja.

(2) A Tit kár ság fel ada tai:
– A po li ti kai igaz ga tó sze mé lyes hi va ta li és köz éle ti te -

vé keny sé gé nek szer ve zõ je és se gí tõ je.
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– Szer ve zi a po li ti kai igaz ga tó bel- és kül föl di prog -
ram ja it.

– Rend sze re zi, ke ze li és dön tés re elõ ké szí ti a po li ti kai
igaz ga tó nak cím zett ügy irat- és le vél for gal mat, el jut tat ja a
po li ti kai igaz ga tó ál tal in téz ke dés re ki adott anya go kat a
ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség hez.

– El lát ja a po li ti kai igaz ga tó ál tal rá bí zott ese ti fel ada -
to kat.

XVII.

Európai Levelezõ

Az Eu ró pai Le ve le zõ (rö vi dí té se: EULEV) a po li ti kai
igaz ga tó irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szak mai
osz tály, élén fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes sel. Az Eu ró pai
 Levelezõ fel ada tai:

a) Ko or di nál ja a Po li ti kai Igaz ga tó két ol da lú és mul ti -
la te rá lis tár gya lá sa i nak elõ ké szí té sét, va la mint részt vesz a 
meg be szé lé se ken.

b) Kap cso la tot tart az EU tag ál la mok eu ró pai levele -
zõivel, tá jé koz ta tást ad a ma gyar ál lás pon tok ról, il let ve az
ille té kes szer ve ze ti egy sé gek nek to váb bít ja a part ne rek
po zí ci ó it.

c) Rend sze re zi és össze fog lal ja a COREU rend sze ren
be ér ke zõ kö zös kül-, biz ton ság- és vé de lem po li ti kai vo -
nat ko zá sú in for má ci ó kat, do ku men tu mo kat.

d) Gon dos ko dik ar ról, hogy a Mi nisz té ri um ve ze tõi, az
ille té kes szer ve ze ti egy sé gek, az arra jo go sult más kor -
mány za ti szer vek, il let ve kül kép vi se le tek a COREU rend -
sze ren be ér ke zõ üze ne te ket meg kap ják. In téz ke dést igény -
lõ üze ne tek ese té ben ér te sí tést küld az érin tett szer ve ze ti
egy sé gek nek, és fi gye lem mel kö ve ti a ha tár idõk be tar tá -
sát.

e) Vé le mé nye zi és to váb bít ja a COREU rend sze ren a
Mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei ál tal ké szí tett anya go -
kat. A ki me nõ üze ne tek a le ve le zõ el len jegy zé sé vel ke rül -
nek ki kül dés re.

f) A Mi nisz té ri um ille té kes szak mai szer ve ze ti egy sé -
ge i vel együtt mû köd ve részt vesz a COREU rend szert érin -
tõ in for ma ti kai fej lesz té sek, biz ton sá gi és irat ke ze lé si elõ -
írások elõ ké szí té sé ben, fe lül vizs gá la tá ban.

g) Az EU Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tállyal, il let -
ve a Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li fe rá ci ós Fõ osz tállyal
szo ros együtt mû kö dés ben ko or di nál ja az EU Po li ti kai és
Biz ton sá gi Bi zott sá gá ban (PSC) kép vi se len dõ ma gyar po -
zí ci ók ki ala kí tá sát, el ké szí ti és a Po li ti kai Igaz ga tó jó vá ha -
gyá sá val, to váb bít ja a Ma gyar Köz tár sa ság EU mel let ti
Ál lan dó Kép vi se le te Kül- és Biz ton ság po li ti kai Hi va ta lá -
nak  szóló uta sí tá so kat.

h) Köz re mû kö dik az Eu ró pai Ta nács, il let ve az Ál ta lá -
nos Ügyek és Kül kap cso la tok Ta ná csa ülé se i nek elõ ké szí -
té sé ben.

i) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
ko or di nál ja és elõ ké szí ti a Mi nisz ter rész vé te lét az

 Európai Unió in for má lis kül ügy mi nisz te ri ta lál ko zá sa in
(Gymnich).

j) Részt vesz a Mi nisz té ri um Vál ság ke ze lõ Köz pont já -
nak mun ká já ban.

XVIII.

EU Kül- és Biztonságpolitikai Fõosztály

Az EU Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tály (rö vi dí té se: 
EU KBF) a po li ti kai igaz ga tó irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt 
mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) Az EU Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tály
– EU Tár su lá si és Part ner sé gi Kap cso la tok Osz tá lyá ból,
– EU Kül sõ Kap cso la tok és Vál ság hely ze tek Osz tá lyá -

ból és
– Re gi o ná lis Együtt mû kö dé si Osz tály ból

áll.

(2) Az EU Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tály fi gye -
lem mel az EU kül kap cso la tai ál tal fel ölelt kér dés kör re,
köz re mû kö dik a kül- és biz ton ság po li ti kai kér dé sek ben a
ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sá ban. Részt vesz az eh hez kap -
cso ló dó dön té sek elõ ké szí té sé ben, il let ve vég re haj tá sá -
ban. Az EU kül kap cso la tok kö ré be tar to zó ügyek ko or di -
ná ci ó já ért el sõ he lyi fe le lõs ként gon dos ko dik az ál lás pon -
tok és te vé keny sé gek Mi nisz té ri u mon be lü li, il let ve tár ca -
kö zi össze han go lá sá ról. A po li ti kai igaz ga tó irá nyí tá sa
mel lett ko or di nál ja az eu ró pai uni ós dön tés ho za ta li fó ru -
mok, ta nács ko zá sok (töb bek kö zött ta ná csi mun ka cso por -
tok, PSC, COREPER, AKÜT, Gymnich, EiT) kül kap cso -
la ti na pi ren di pont ja i nak tar tal mi elõ ké szí té sét. Az EU
kül kap cso la ta it érin tõ uni ós fó ru mok és ügyek te kin te té -
ben részt vesz a ma gyar EU-el nök ség elõ ké szí té sé nek és
le bo nyo lí tá sá nak ko or di ná ci ós fel ada tai el lá tá sá ban.

(3) Az egyes té mák hoz kap cso ló dó an az érin tett szer ve -
ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve, fel adat- és ha tás kö ré ben
ki ala kít ja, il let ve ko or di nál ja az irá nyí tá sa alá tar to zó
mun ka cso por tok ban, az Eu ró pai Unió Po li ti kai és Biz ton -
sá gi Bi zott sá gá ban, az Ál lan dó Kép vi se lõk Bi zott sá gá ban, 
il let ve az EU más dön tés ho zó szer ve i ben kép vi se len dõ
ma gyar ál lás pon tot.

(4) Ki dol goz za a Po li ti kai Igaz ga tó és a Mi nisz té ri um
más ve ze tõi szá má ra az EU Kö zös Kül- és Biz ton ság po li ti -
ká já val, an nak le het sé ges fej lõ dé si irá nya i val, po li ti kai és
pénz ügyi ve tü le te i vel, tag ál la mi vég re haj tá sá val kap cso la -
tos ma gyar kon zul tá ci ós és tár gya lá si ál lás pon to kat.

(5) Köz re mû kö dik a fel adat kö ré be tar to zó kér dé sek ben
a ma gyar ál lás pont kép vi se le té ben az eu ró pai uni ós tes tü -
le tek ben. A Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li fe rá ci ós Fõ -
osz tállyal, va la mint a Kül ügy mi nisz té ri um más érin tett
szak mai fõ osz tá lya i val, to váb bá az ille té kes kor mány za ti
szer vek kel szo ro san együtt mû kö dik az EU kül kap cso la tok 
kö ré be tar to zó kér dé sek ben a ma gyar ál lás pont egy sé ges
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meg je le ní té se ér de ké ben az EU-ban és más nem zet kö zi
szer ve ze tek ben, va la mint két ol da lú kap cso lat rend sze -
rünk ben.

(6) Fel adat kör ében gon dos ko dik a ma gyar kül kép vi se -
le tek fo lya ma tos tá jé koz ta tá sá ról, és a te rü le ti fõ osz tá lyok -
kal egyez tet ve, köz re mû kö dik azok szak mai irá nyí tá sá -
ban.

(7) Ve ze ti az EKTB kül-, biz ton ság- és vé de lem po li ti -
kai szak ér tõi cso port ját.

(8) Részt vesz a Mi nisz té ri um Vál ság ke ze lõ Köz pont já -
nak mun ká já ban.

(9) Az EU Tár su lá si és Part ner sé gi Kap cso la tok Osz tá -
lya fel ada tai:

a) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az EU ke le ti szom széd ság po -
li ti ká ját és az EU Kö zép-Ázsi á val, Orosz or szág gal, va la -
mint a Nyu gat-Bal kán nal, il let ve an nak or szá ga i val kap -
cso la tos po li ti ká ját.

b) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
ja vas la to kat dol go z ki

– az EU ke le ti szom széd ság po li ti ká já val, Orosz or szág -
gal, Kö zép-Ázsi á val, il let ve Nyu gat-Bal kán po li ti ká já val
kap cso la tos ma gyar ál lás pont ra,

– a ma gyar hoz zá já ru lás ra az uni ós po li ti ka meg va ló sí -
tá sá hoz.

c) Gon dos ko dik az EU ke le ti és dél ke le ti szom szé da i -
val lé te sí tett/lé te sí ten dõ szer zõ dé ses vi szony ra vo nat ko zó
meg ál la po dá sok lét re ho zá sá val, il let ve meg va ló sí tá sá val
kap cso la tos ma gyar ál lás pont Mi nisz té ri u mon be lü li, va la -
mint tár ca kö zi ko or di ná ci ó já ról.

d) Ko or di nál ja az érin tett or szá gok kal fog la ko zó eu ró -
pai ta ná csi mun ka cso por tok ban kép vi se len dõ ál lás pon tot.

(10) Az EU Kül sõ Kap cso la tok és Vál ság hely ze tek
Osz tá lya fel ada tai:

a) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a tran szat lan ti kap cso la to kat,
ko or di nál ja az EU-USA pár be széd fó ru ma in kép vi se len dõ 
ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sát.

b) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az EU mul ti la te rá lis te vé -
keny sé gét, a nem zet kö zi szer ve ze tek kel kap cso la tos po li -
ti ká ját, ko or di nál ja a vo nat ko zó ma gyar ál lás pont ki ala kí -
tá sát.

c) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az EU Eu ró pán kí vü li tér sé -
gek kel kap cso la tos po li ti ká ját, a kap cso lat tar tás fó ru ma i -
nak (ASEM, EU-LAC, Eu ro med) mû kö dé sét. Ko or di nál ja 
a fen ti tér sé gek kel fenn tar tott kap cso la tok fó ru ma in kép vi -
se len dõ ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sát.

d) Más szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve fi gye -
lem mel kí sé ri és elem zi az EU kö zös kül- és biz ton ság po li -
ti ká já nak na pi rend jén sze rep lõ ak tu á lis vál ság hely ze te ket, 
ja vas la to kat dol go z ki az EU fó ru ma in kép vi se len dõ ma -
gyar ál lás pont ra, il let ve ko or di nál ja azok ki ala kí tá sát.

e) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az EU kö zös sé gi po li ti ká i nak 
kül po li ti kai ve tü le te it.

f) Ko or di nál ja az érin tett or szá gok kal fog la ko zó eu ró -
pai ta ná csi mun ka cso por tok ban kép vi se len dõ ál lás pon tot.

(11) A Re gi o ná lis Együtt mû kö dé si Osz tály feladat -
körében:

a) Fi gye lem mel kí sé ri az Unió és más nem zet kö zi szer -
ve ze tek kö zép-, ke let- és dél ke let-eu ró pai re gi o ná lis po li -
ti ká ját; kép vi se li a Kor mány re gi o ná lis po li ti ká ját EU fó -
ru mo kon.

b) Össz hang ban eu ro at lan ti in teg rá ci ós po li ti kánk kal,
va la mint szom széd ság po li ti kai cél ki tû zé se ink kel köz re -
mû kö dik a kor mány zat re gi o ná lis együtt mû kö dé si po li ti -
ká já nak ki dol go zá sá ban és gya kor la ti meg va ló sí tá sá ban.

c) Ko or di nál ja a Vi seg rá di Együtt mû kö dés sel (V4), a
Re gi o ná lis Part ner ség gel, a Kö zép-Eu ró pai Kez de mé nye -
zés sel (KEK), a Dél ke let-Eu ró pai Együtt mû kö dé si Kez de -
mé nye zés sel (SECI), a Sta bi li tá si Pak tum mal (SP), az
 SEECP-vel, a Qu ad ri la te ra le-val (Q4, ma gyar–olasz– 
szlo vén–hor vát), az EU Észa ki Di men zi ó já val kap cso la tos 
te en dõ ket.

d) Ko or di nál ja az érin tett szer ve ze tek kel fog la ko zó eu -
ró pai ta ná csi mun ka cso por tok ban kép vi se len dõ ál lás pon -
tot.

XIX.

Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Fõosztály

A Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li fe rá ci ós Fõ osz tály
(rö vi dí té se: BpNF) a po li ti kai igaz ga tó irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) A Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li fe rá ci ós Fõ osz tály
– az Ál ta lá nos Biz ton ság po li ti kai és Eu ró pai Vé del mi

Osz tály ból,
– a NATO és Bé ke part ner sé gi Osz tály ból és
– a Fegy ver zet el len õr zé si és Non-pro li fe rá ci ós Osz -

tály ból
áll.

(2) Fel ada ta i nak el lá tá sa so rán a Biz ton ság po li ti kai és
Non-pro li fe rá ci ós Fõ osz tály

a) a fel adat kö ré be tar to zó té mák ban biz to sít ja a fel sõ
szin tû és egyéb lá to ga tá sok tar tal mi elõ ké szí té sét, ja vas la -
to kat tesz, tá jé koz ta tó anya go kat ké szít, vé le mé nye zi a fel -
adat kör ével kap cso la tos anya go kat;

b) az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
ki dol goz za és kép vi se li a ma gyar ál lás pon tot a NATO és
az Eu ró pai Unió szak ér tõi mun ka cso port ja i nak ülé se in;

c) kap cso la tot tart az ál lam igaz ga tás biz ton ság- és vé -
de lem po li ti kai, va la mint le sze re lé si és non-pro li fe rá ci ós
kér dé sek kel fog lal ko zó szer ve ze ti egy sé ge i vel, nem kor -
mány za ti szer ve ze tek kel, ha zai és kül föl di ku ta tó in té ze -
tek kel;
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d) szak mai se gít sé get nyújt az Or szág gyû lés szá má ra
biz ton ság- és vé de lem po li ti kai, va la mint non-pro li fe rá ci ós 
kér dé sek ben.

(3) Az Ál ta lá nos Biz ton ság po li ti kai és Eu ró pai Vé del mi 
Osz tály fel ada tai:

a) Fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li a nem zet kö zi biz ton -
ság po li ti kai hely zet ala ku lá sát, a tran szat lan ti kap cso la tot
és az eu ro-at lan ti tér ség biz ton sá gát meg ha tá ro zó fo lya -
ma to kat, va la mint azok ha tá sát Ma gyar or szág hely ze té re.

b) Össze han gol ja az eu ro-at lan ti és más nem zet kö zi in -
téz mé nyek ben kép vi se len dõ egy sé ges ma gyar biz ton ság-
és vé de lem po li ti ka irány el ve it. Részt vesz az eh hez kap -
cso ló dó dön té sek elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban.

c) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li a nem zet kö zi ter ro riz mus és
a tö meg pusz tí tó fegy ve rek el ter je dé se ál tal oko zott biz ton -
sá gi ki hí vá so kat, és po li ti kát dol go z ki ezek ke ze lé sé re, il -
let ve vé le mé nye zi az ezek kel kap cso la tos ja vas la to kat.

d) Az érin tett tár cák kal és fõ ha tó sá gok kal egyez tet ve
gon dos ko dik az eu ró pai vé de lem po li ti ká val kap cso la tos
ma gyar ál lás pon tok, man dá tu mok ki dol go zá sá ról és köz -
re mû kö dik az azok ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ban.

e) Fi gye lem mel kí sé ri az EU kül föl di misszi ó i nak te vé -
keny sé gét, ja vas la tot tesz a ma gyar rész vé tel, hoz zá já ru lás 
for má já ra.

f) Köz re mû kö dik a NATO és az Eu ró pai Unió kö zöt ti
stra té gi ai part ner ség gel, s az azon ala pu ló együtt mû kö dés -
sel kap cso la tos egy sé ges ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sá ban.

g) Köz re mû kö dik az eu ró pai ka to nai és pol gá ri vál ság -
ke ze lõ ké pes sé gek fej lesz té sé vel kap cso la tos ma gyar ál -
lás pont ki dol go zá sá ban.

(4) A NATO és Bé ke part ner sé gi Osz tály fel ada tai:

a) A NATO ke re té ben fel me rü lõ biz ton ság- és vé de -
lem po li ti kai kér dé se kért el sõd le ge sen fe le lõs szer ve ze ti
egy ség ként el lát ja az ezek kel kap cso la tos mi nisz té ri u mon
be lü li, il let ve tár ca kö zi ko or di ná ci ót és ki ala kít ja a Szö vet -
ség ben kép vi se len dõ ma gyar ál lás pon tot.

b) El lát ja Ma gyar or szág Ál lan dó NATO Kép vi se le té -
nek köz vet len szak mai irá nyí tá sát.

c) Ko or di nál ja a NATO mû ve le te i vel, va la mint a
NATO pol gá ri ve szély hely ze ti ter ve zés sel kap cso lat ban a
Mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada to kat.

d) Részt vesz a nem zet kö zi vál ság ke ze lés sel össze füg -
gõ, a Mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada tok el lá tá sá ban, il let ve
az ezek kel kap cso la tos gya kor la to kon.

e) Biz to sít ja a NATO bõ ví té sé vel, a NATO Bé ke part -
ner sé gi Prog ram já val és a NATO Tag sá gi Ak ció terv vel
össze füg gõ fel ada tok és két ol da lú mun ka ter vek vég re haj -
tá sát.

f) A NATO part ner sé gi együtt mû kö dé sé hez kö tõ dõ te -
rü le te ken ki dol goz za a kér dé sek kel kap cso la tos ma gyar
ál lás pon tot, gon dos ko dik a Mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada -
tok el lá tá sá ról, ko or di nál ja a ma gyar rész vé telt ezek ren -
dez vé nye in.

g) Ki dol goz za a NATO és Orosz or szág, to váb bá a
NATO és Uk raj na kö zöt ti együtt mû kö dés re vo nat ko zó
ma gyar ál lás pon tot.

h) Kap cso la tot tart a NATO tá jé koz ta tá si szer ve ze té -
vel, ko or di nál ja a NATO össze kö tõ nagy kö vet sé gi rend -
sze ré ben részt vevõ ma gyar nagy kö vet ség(ek) te vé keny sé -
gét.

i) El lát ja a NATO Kom mu ni ká ci ós Bi zott ság és az
 Atlanti Mun ka bi zott ság tit kár sá gi te en dõ it; ke ze li a Kom -
mu ni ká ci ós, az At lan ti és a Bé ke part ner sé gi Ala pot; el lát ja 
a tag díj jal kap cso la tos fel ada to kat.

j) Szak mai se gít sé get nyújt a NATO Par la men ti Köz -
gyû lés mun ká já ban részt vevõ ma gyar de le gá ci ó nak.

(5) A Fegy ver zet el len õr zé si és Non-pro li fe rá ci ós Osz -
tály fel ada tai:

a) Kö ve ti és elem zi a glo bá lis fegy ver zet el len õr zé si,
le sze re lé si, non-pro li fe rá ci ós és ex port el len õr zé si te vé -
keny ség gel, va la mint az eu ró pai ha gyo má nyos fegy ver -
zet el len õr zés sel és -kor lá to zás sal kap cso la tos fej le mé nye -
ket.

b) Köz re mû kö dik az aláb bi misszi ók szak mai irá nyí tá -
sá ban: NATO Ál lan dó Kép vi se let; EU Ál lan dó Kép vi se -
let; a bé csi, gen fi és New York-i Ál lan dó ENSZ-kép vi se le -
tek; Há gai Nagy kö vet ség.

c) Részt vesz a bé csi ma gyar EBESZ-kép vi se let man -
dá tum mal való el lá tá sá ban.

d) Köz re mû kö dik a fel adat kö ré be tar to zó szer zõ dé sek
és re zsi mek vég re haj tá sá ra ala kult nem ze ti ha tó sá gok
mun ká já ban.

e) Kép vi se li a Mi nisz té ri u mot a Non-pro li fe rá ci ós Tár -
ca kö zi Bi zott ság, a Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi En ge -
dé lye zé si Bi zott ság, va la mint en nek Szak ér tõi Mun ka cso -
port ja ülé sén. A Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi Tár ca kö -
zi Bi zott ság ülé se it meg elõ zõ en fel ké szí ti az ál lam tit kárt.
Min den ko ri ve ze tõ je el lát ja a társ el nö ki fel ada to kat a
Non-pro li fe rá ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság ban.

f) Fi gye lem mel kí sé ri az ENSZ, EBESZ és EU ha di -
tech ni kai esz kö zök re és szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó em -
bar gós ren del ke zé sit, va la mint nyo mon kö ve ti azok ha zai
vég re haj tá sát.

g) El lát ja a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó nem zet kö zi
szer zõ dé sek kel, il let ve más együtt mû kö dé si for mák kal
kap cso la tos fel ada to kat. Össze han gol ja a ma gyar rész vé -
telt a vo nat ko zó szer zõ dé sek vég re haj tá sá ra ala kult fó ru -
mok mun ká já ban.

h) Kép vi se li a Mi nisz té ri u mot a Fegy ver zet el len õr zé si
Tár ca kö zi Bi zott ság ban. A bi zott ság ülé se i re fel ké szí ti a
fe le lõs szak ál lam tit kárt, a bi zott ság társ el nö két.

i) Kép vi se li a Mi nisz té ri u mot a Nyi tott Ég bolt Ope ra tív 
Bi zott ság ülé se in.

j) Mû köd te ti az EBESZ nem zet kö zi hír adó há ló za tá nak 
hi va ta los ma gyar vég pont ját, biz to sít ja a CFE-szer zõ dés, a 
Nyi tott Ég bolt Szer zõ dés és az 1999. évi Bé csi Do ku men -
tum sze rin ti in for má ció áram lás ban való ma gyar rész vé telt.
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V. Fejezet

SZAKÁLLAMTITKÁR – EURÓPAI IGAZGATÓ –
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

XX.

Az Európai Igazgató Titkársága

Az Eu ró pai Igaz ga tó Tit kár sá ga az eu ró pai igaz ga tó
köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szerve -
zeti egy ség.

(1) A Tit kár sá got osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek te vé -
keny sé gét az eu ró pai igaz ga tó irá nyít ja.

(2) A Tit kár ság fel ada tai:
– Az eu ró pai igaz ga tó sze mé lyes hi va ta li és köz éle ti te -

vé keny sé gé nek szer ve zõ je és se gí tõ je.
– Szer ve zi az eu ró pai igaz ga tó bel- és kül föl di prog -

ram ja it.
– Rend sze re zi, ke ze li és dön tés re elõ ké szí ti az eu ró pai

igaz ga tó nak cím zett ügy irat- és le vél for gal mat, el jut tat ja
az eu ró pai igaz ga tó ál tal in téz ke dés re ki adott anya go kat a
ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség hez.

– In dít ja és fo gad ja az Eu ró pai Unió mel lett mû kö dõ
Ál lan dó Kép vi se let fu tár pos tá ját.

– El lát ja az eu ró pai igaz ga tó ál tal rá bí zott ese ti fel ada -
to kat.

XXI.

Bõvítési Önálló Osztály

A Bõ ví té si Ön ál ló Osz tály az eu ró pai igaz ga tó köz vet len
irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szer ve ze ti egy ség.

(1) A Bõ ví té si Ön ál ló Osz tályt osz tály ve ze tõ ve ze ti.

(2) A Bõ ví té si Ön ál ló Osz tály fel ada tai:
a) fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az Eu ró pai Unió bõ ví -

té si fo lya ma tá val össze füg gõ kér dé se ket, to váb bá az uni ós 
tag ál la mok bõ ví té si po li ti ká ját, va la mint a bõ ví tés fo lya -
mat kü lön bö zõ szint jén álló or szá gok in teg rá ci ós fel ké szü -
lé sét,

b) ko or di nál ja kor mány za ti szint en és a Mi nisz té ri u -
mon be lül a bõ ví té si fo lya mat tal össze füg gõ fel ada to kat,
biz to sít ja a ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sát és köz re mû kö dik 
an nak kép vi se le té ben,

c) el lát ja az EKTB bõ ví tés szak ér tõi cso port já nak el nö -
ki és tit kár sá gi fel ada ta it.

XXII.

EU Koordinációs és Jogi Fõosztály

Az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály (a továb biak ban: 
EUKJF) az eu ró pai igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa és fel -

ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály. Az eu ró pai igaz -
ga tó fel adat- és ha tás kö ré ben köz re mû kö dik az Eu ró -
pa-po li ti ka ala kí tá sá val kap cso la tos kor mány za ti és a Mi -
nisz té ri u mon be lü li fel ada tok el lá tá sá ban.

(1) Az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály
– EKTB Tit kár ság Osz tály ból,
– Ko or di ná ci ós Osz tály ból,
– Jogi, Kö te le zett ség sze gé si és Eu ró pai Bí ró sá gi Osz -

tály ból,
– In téz mé nyi Osz tály ból és
– EU-el nök sé gi Osz tály ból

áll.

(2) Az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály fel ada tai:
a) Köz re mû kö dik az eu ró pai igaz ga tó fel adat- és ha tás -

kö ré be tar to zó uni ós po li ti kák ki dol go zá sá ban és vég re -
haj tá sá ban, va la mint a ma gyar tag ál la mi ál lás pont ki dol -
go zá sá ban és kép vi se le té ben.

b) El lát ja az eu ró pai uni ós tag ság ból fa ka dó fel ada tok
kor mány za ti ko or di ná ci ó ját, a kö zös kül- és biz ton ság po li -
ti ka ki vé te lé vel. Fel ada ta az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca -
kö zi Bi zott ság (EKTB) mû köd te té se, tit kár sá gi fel ada ta i -
nak el lá tá sa.

c) Elõ ké szí ti az Ál ta lá nos Ügyek és Kül kap cso la tok
Ta ná csa, va la mint az Eu ró pai Ta nács ülé se it.

d) Össze han gol ja az Or szág gyû lés és a Kor mány eu ró -
pai ügyek ben való együtt mû kö dé sé nek kor mány za ti fel -
ada ta it.

e) Össze han gol ja az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk kel
való együtt mû kö dést.

f) El lát ja az Eu ró pai Bi zott ság ál tal Ma gyar or szág el len 
in dí tott kö te le zett ség sze gé si el já rá sok kor mány za ti ko or -
di ná ci ó ját, va la mint az Eu ró pai Bí ró ság gal kap cso la tos
ügyek ko or di ná ci ó ját.

g) Fel ada ta az Unió alap szer zõ dé se i nek re form já val,
mó do sí tá sá val, a kö zös sé gi köz jog gal, az Unió in téz mény -
rend sze ré vel össze füg gõ fel ada tok ko or di ná ci ó ja, a
 magyar ál lás pont ki ala kí tá sa és kép vi se le te.

h) Össze han gol ja Eu ró pa jö võ jé vel kap cso la tos
 magyar ál lás pont ki ala kí tá sát és kép vi se le tét.

i) El lát ja az EKTB In téz mé nyi kér dé sek szak ér tõi cso -
port já nak és az Egye bek szak ér tõi cso port já nak, va la mint
az Eu ró pai bí ró sá gi és kö te le zett ség sze gé si el já rá sok szak -
ér tõi cso port já nak el nö ki és tit kár sá gi funk ci ó it.

j) Fel ada ta a 2011-es ma gyar EU-el nök ség elõ ké szí té -
sé nek ko or di ná lá sa.

k) Össze ál lít ja az eu ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ
ak tu á lis kül- és Eu ró pa-po li ti kai kér dé sek rõl, va la mint az
azok ból ere dõ ha zai fel ada tok ról  szóló heti kor mány je len -
tést.

l) Részt vesz az Eu ró pa-po li ti kai stra té gia ki ala kí tá sá -
ban, vég re haj tá sá ban.

m) Elõ ké szí ti a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó elõ ter -
jesz téseket, je len té se ket, tá jé koz ta tó kat, hát tér anya go kat.

n) A köz igaz ga tá si egyez te tés ke re té ben vé le mé nyez
min den kormány-elõ ter jesz tést.
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(3) Az EUKJF ve ze tõ je az EKTB tit ká ra.

(4) Az EKTB Tit kár ság Osz tály fel ada tai:
a) Az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság

(a továb biak ban: EKTB) mû köd te té se, tit kár sá gi fel ada ta i -
nak el lá tá sa. Ezen be lül kü lö nö sen:

– az ülé sek elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa, tár gya lá si man -
dá tu mok ko or di ná lá sa, a jó vá ha gyott tár gya lá si man dá tu -
mok meg kül dé se az Ál lan dó Kép vi se let nek (COREPER I., 
COREPER II.);

– az Ál lam tit ká ri Ér te kez let és a Kor mány tá jé koz ta tá -
sa az EKTB mun ká já ról, em lé kez te tõ és tá jé koz ta tó ké szí -
té se az EKTB ülé sé rõl;

– EKTB mû kö dé sé vel össze füg gõ egyéb fel ada tok (ta -
gok, szak ér tõi cso por tok, szak ér tõi cso por tok tag ja i nak
nyil ván tar tá sa, ta ná csi mun ka cso por tok ban részt ve võ tár -
cák, ta nács ülé se ket elõ ké szí tõ tár cák nyil ván tar tá sa, ad mi -
niszt rá lá sa);

– ál ta lá nos tá jé koz ta tás az EKTB mun ká já ról.
b) Az Eu ró pai Uni ó ból ér ke zõ ta ná csi do ku men tu mok

fo ga dá sa, szét osz tá sa a kor mány za ton be lül, az U32 rend -
szer mû köd te té se, eu ró pai uni ós do ku men tu mok ke ze lé se.

c) Az EKTB mû kö dé sé vel, mun ká já val össze füg gõ
sza bály rend szer (kor mány ha tá ro za tok, ügy rend, irány -
mutatások) ki ala kí tá sa, vég re haj tá sa.

d) Az Eu ró pai Unió so ros el nök sé gi prog ram já ról ké -
szü lõ kormány-elõ ter jesz tések elõ ké szí té se, ko or di ná lá sa.

(5) A Ko or di ná ci ós Osz tály fel ada tai:
a) Az Eu ró pai Ta nács ülé se i nek elõ ké szí té se, fel adat-

és ha tás kö ré ben man dá tu mok ko or di ná lá sa.
b) Az Ál ta lá nos Ügyek és Kül kap cso la tok Ta ná csá nak

elõ ké szí té se, fel adat- és ha tás kö ré ben a man dá tu mok ko -
or di ná lá sa.

c) A társ tár cák és a kül kép vi se le tek tá jé koz ta tá sa az
Eu ró pai Ta nács és az Ál ta lá nos Ügyek és Kül kap cso la tok
Ta ná csán kép vi se len dõ man dá tum ról.

d) A társ tár cák és a kül kép vi se le tek tá jé koz ta tá sa az
uni ós kér dé sek kel kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada tok ról,
ál lás pont ról.

e) Rész vé tel az Eu ró pai Unió so ros el nök sé gei prog -
ram já ból adó dó ha zai fel ada tok kor mány za ti ko or di ná ci ó -
já ban.

f) Az Or szág gyû lés és a Kor mány eu ró pai uni ós ügyek -
ben tör té nõ együtt mû kö dé sé rõl  szóló 2004. LIII. tör vény -
ben meg ha tá ro zott kor mány za ti fel ada tok ko or di ná lá sa.
Az EKTB ré szé re rend sze res tá jé koz ta tó anya gok ké szí té -
se az Or szág gyû lés eu ró pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó
mun ká já ról.

g) Az EKTB ré szé re rend sze res tá jé koz ta tó anya gok
ké szí té se az Eu ró pai Bi zott ság mun ká já ról.

h) Az Eu ró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i vel
való kap cso lat tar tás ko or di ná ci ó ja. Az EKTB ré szé re
rend sze res tá jé koz ta tók ké szí té se az Eu ró pai Par la ment
mun ká já ról.

i) Az EUKJF-nek a kül sõ és bel sõ hon lap pal kap cso la -
tos tá jé koz ta tá si fel ada ta i nak ko or di ná ci ó ja.

j) Az eu ró pai igaz ga tó ál tal fel ügyelt fõ osz tá lyok kal
együtt mû köd ve a fel sõ szin tû lá to ga tá sok hoz szük sé ges
tár gya lá si te ma ti kák és hát tér anya gok el ké szí té se.

k) A ta ná csi uta zá sok fe de zé sé re szol gá ló nem ze ti bo rí -
ték ke ze lé se.

l) Az EKTB egye bek szak ér tõi cso port já nak el nö ki és
tit kár sá gi fel ada tai.

(6) A Jogi, Kö te le zett ség sze gé si és Eu ró pai Bí ró sá gi
Osz tály a tag ság gal össze füg gõ jogi kér dé sek, tag ál la mi
kö te le zett sé gek és az Eu ró pai Bí ró ság el já rá sá hoz kap cso -
ló dó fel ada tok tel je sí té se ér de ké ben:

a) Az Eu ró pai Bi zott ság ál tal Ma gyar or szág el len in dí -
tott kö te le zett ség sze gé si el já rá sok ban ko or di nál ja és irá -
nyít ja a ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sát, el lát ja a ma gyar
Kor mány kép vi se le tét a bi zott sá gi el já rá sok ban.

b) Össze han gol ja és gon dos ko dik a hi va ta los fel szó lí -
tás és in do kolt vé le mé nyek meg vá la szo lá sá ról, biz to sít ja
azok össz hang ját.

c) Kö ve ti a más tag or szá gok el len in dí tott kö te le zett -
ség sze gé si el já rá so kat, és tá jé koz tat ja a tár cá kat, a Mi nisz -
té ri um ve ze té sét és en nek dön té se ér tel mé ben a Kor mányt
az ezek bõl fa ka dó ha zai lé pé sek rõl.

d) Ve ze ti a kö te le zett ség sze gé si el já rá sok nyil ván tar tá -
sát, részt vesz az ez zel kap cso la tos bi zott sá gi mun ká ban.

e) Fo gad ja, szét oszt ja és nyil ván tart ja az Eu ró pai Bí ró -
ság tól ér ke zõ pe res ira to kat, il let ve to váb bít ja a Bí ró ság ré -
szé re a ma gyar pe res ira to kat.

f) Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um mal
együtt mû köd ve részt vesz az eu ró pai bí ró sá gi el já rá sok -
ban és a ma gyar pe res ira tok ki ala kí tá sá ban, kép vi se li a
Ma gyar Köz tár sa sá got az eu ró pai bí ró sá gi el já rá sok ban,
to váb bá biz to sít ja az EKTB, va la mint szük ség sze rint az
Ál lam tit ká ri Ér te kez let és a Kor mány tá jé koz ta tá sát.

g) El lát ja az EKTB eu ró pai bí ró sá gi szak ér tõi cso port -
já nak társ ve ze té sét és tit kár sá gi fel ada ta it.

h) El lát ja a Kor mány mun ka ter vé hez és az Or szág gyû -
lés tör vényalkotási prog ram já hoz kap cso ló dó eu ró pai
 uniós tag ság ból fa ka dó jog al ko tá si fel ada tok koordiná -
cióját.

i) El lát ja az uni ós au di o vi zu á lis po li ti ká val kap cso la tos 
ko or di ná ci ós fel ada to kat.

j) A jog har mo ni zá ci ós fel ada tok el lá tá sa ke re té ben:
– nyo mon kö ve ti az eu ró pai uni ós tag ság ból fa ka dó

jog har mo ni zá ci ós kö te le zett sé gek tel je sí té sét, er rõl az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um mal együtt mû kö -
dés ben tá jé koz tat ja a Kor mányt;

– gon dos ko dik az irány el ve ket át ül te tõ ha zai jog sza bá -
lyok Eu ró pai Bizott ság hoz tör té nõ be je len té sé rõl, va la -
mint el lát ja az egyéb no ti fi ká ci ós kö te le zett sé ge ket az Eu -
ró pai Bi zott ság és a Ta nács felé;

– részt vesz a kormány-elõ ter jesz tések kö zös sé gi jogi
szem pon tú vé le mé nye zé sé ben.

k) Részt vesz az uni ós tag ság hoz kap cso ló dó kö zös sé gi 
köz jo gi fel ada tok ban és az Unió nem zet kö zi szer zõ dé se i -
vel kap cso la tos ha zai mun ká ban, együtt mû köd ve a Mi -
nisz té ri um ille té kes más fõ osz tá lya i val.
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(7) Az In téz mé nyi Osz tály fel ada tai:
a) Az Eu ró pai Unió alap szer zõ dé se i nek re form já val,

mó do sí tá sá val kap cso la tos kor mány za ti ál lás pont elõ ké -
szí té se, ko or di ná ci ó ja, kép vi se le te.

b) A tag ál la mok nak az Unió jö võ jé vel, az alap szer zõ -
dé sek hez kap cso ló dó ál lás pont já nak elem zé se, ér té ke lé se,
az uni ós in téz mé nyek nek és a tag ál la mok nak az eu ró pai
épít ke zés sel kap cso la tos ál lás pont já nak vizs gá la ta.

c) Az Eu ró pai Unió in téz mé nyei mun ká já nak nyo mon
kö ve té se, ja vas lat té tel az eb bõl adó dó kor mány za ti fel ada -
tok meg ha tá ro zá sá ra.

d) Az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek fej lõ dé sé vel, sza -
bá lyo zá sá val kap cso la tos ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sa,
ko or di ná ci ó ja, kép vi se le te.

e) Az EKTB in téz mé nyi szak ér tõi cso port já nak ve ze té -
sé vel kap cso la tos fel ada tok és a tit kár sá gi fel ada tok ellá -
tása.

f) Az Eu ró pai Unió in téz mé nye i ben való ma gyar rész -
vé tel nyo mon kö ve té se, a ma gyar je lö lé sek be je len té se,
nyil ván tar tá sa, az Eu ró pai Unió sze mély ze ti sza bály za ta
ala ku lá sá nak kö ve té se, a ma gyar ál lás pont meg ha tá ro zá sa, 
kép vi se le te.

g) Az ál ta lá nos ügyek ta ná csi mun ka cso port hoz kap -
cso ló dó fel ada tok el lá tá sa, ko or di ná lá sa, a ma gyar ál lás -
pont meg ha tá ro zá sa, kép vi se le te.

h) Az uni ós in téz mé nyek ben dol go zó ma gyar tiszt vi se -
lõk kel való kap cso lat tar tás rend sze ré nek ki ala kí tá sa, mû -
köd te té se.

(8) Az EU-el nök sé gi Osz tály fel ada ta a 2011-es ma gyar
EU-el nök ség elõ ké szí té sé nek ko or di ná lá sa, a fel ada tok
meg ha tá ro zá sa, vég re haj tá sa, a vég re haj tás nyo mon kö ve -
té se. Ezen be lül:

a) A 2011-es ma gyar EU-el nök ség gel össze füg gõ kor -
mány za ti ko or di ná ci ós fel ada tok meg ha tá ro zá sa.

b) A 2011-es ma gyar EU-el nök ség gel össze füg gõ kor -
mány dön té sek, kormány-elõ ter jesz tések elõ ké szí té se.

c) A 2011-es ma gyar EU-el nök ség gel össze füg gés ben
a hu mán po li ti kai, kép zé si, tar tal mi, szer ve zé si, költ ség ve -
té si szem pon tok ki dol go zá sa, ko or di ná ci ó ja.

d) A 2011-es ma gyar EU-el nök ség re való fel ké szü lés
ke re té ben az Or szág gyû lés sel, a ci vil és gaz da sá gi szer ve -
ze tek kel való együtt mû kö dés ko or di ná ci ó ja.

e) A 2011-es ma gyar EU-el nök ség ar cu la ti szem pont -
ja i nak meg ha tá ro zá sa és az ar cu lat ki dol go zá sá nak ko or di -
ná lá sa.

f) Az el nök sé gi fel ké szü lés hez kap cso ló dó tár ca ko or -
di ná ci ós fel ada tok.

g) Az el nök sé gi fel ké szü lés sel össze füg gés ben együtt -
mû kö dés a cso por tos el nök ség má sik két or szá gá val, az
uni ós in téz mé nyek kel.

h) El lát ja az EU-el nök ség bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta it.
i) Részt vesz a Mi nisz té ri u mot mint szak tár cát érin tõ

el nök sé gi fel ké szü lé si fel ada tok és ja vas la tok ki dol go zá -
sá ban, vég re haj tá sá ban. En nek so rán a Mi nisz té ri um más
szer ve ze ti egy sé gei az EUKJF-fel együtt mû köd nek, te vé -

keny sé gük so rán iga zod nak az EU-el nök sé gi fel ké szü lés
kor mány za ti ko or di ná ci ós fel ada ta i hoz.

j) Az eu ró pai uni ós kép zés ke re té ben, kü lö nös te kin tet -
tel az el nök sé gi fel ké szü lés re:

– szer ve zi a köz pon ti köz igaz ga tás ban dol go zó köz -
tiszt vi se lõk eu ró pai uni ós fel ké szí té sét szol gá ló szak mai
tan fo lya mo kat, sze mi ná ri u mo kat, tár gya lá si (és ko mi to ló -
gi ai) gya kor la to kat, elõ adá so kat, an gol, né met, fran cia
szak nyel vi fel ké szí tõ ket a sza ko sí tott eu ró pai in téz mé -
nyek kel és az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val együtt mû köd ve;

– kap cso la tot tart az Eu ró pai Unió Sze mély ügyi Hi va -
ta lá val (EPSO).

XXIII.

EU Gazdaságpolitikai Fõosztály

Az EU Gaz da ság po li ti kai Fõ osz tály (rö vi dí té se:
EUGPF) az eu ró pai igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) Az EU Gaz da ság po li ti kai Fõ osz tály
– Bel sõ Pi a ci Osz tály ból,
– Gaz da ság po li ti kai Osz tály ból és
– Sol vit Köz pont Osz tály ból

áll.

(2) Az EU Gaz da ság po li ti kai Fõ osz tály fel ada tai:
a) Köz re mû kö dik az eu ró pai uni ós stra té gia és a fel -

adat kö ré be tar to zó uni ós po li ti kák ki dol go zá sá ban és vég -
re haj tá sá ban, a tag ál lam ként tör té nõ mû kö dés hez szük sé -
ges kor mány za ti ko or di ná ci ós rend szer mû köd te té sé ben,
va la mint a ma gyar tag ál la mi ál lás pont ki dol go zá sá ban és
kép vi se le té ben.

b) Az EUGPF ve ze tõ je el lát ja az EKTB „Nem pénz -
ügyi szol gál ta tá sok” szak ér tõi cso port já nak ve ze tõi fel -
ada ta it, gon dos ko dik a ma gyar ál lás pont ki dol go zá sá ról,
össze han go lá sá ról és kép vi se le té rõl a ta ná csi mun ka cso -
port ban, el lát ja a bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról  szóló
2006/123/EK irány elv ha zai vég re haj tá sá nak koordiná -
cióját.

c) Az EUGPF el lát ja az Unió pénz ügyi pers pek tí vá ja
mun ka cso port tit kár sá gi fel ada ta it.

d) Az EUGPF el lát ja az EKTB „Ver seny ké pes sé gi és
Nö ve ke dé si” szak ér tõi cso port já nak társ ve ze tõi és tit kár -
sá gi fel ada ta it.

e) Az EUGPF kép vi se li a ma gyar ál lás pon tot az Eu ró -
pai Bi zott ság Bel sõ Pi a ci Ta nács adó Bi zott sá gá ban.

f) A ho ri zon tá lis kor mány za ti ko or di ná ció biz to sí tá sa
cél já ból részt vesz a Gaz da sá gi és Pénz ügy mi nisz te rek; a
Fog lal koz ta tás, Szo ci ál po li ti ka, Egész ség ügy és Fo gyasz -
tó vé de lem; a Ver seny ké pes sé gi; Ok ta tás, Kul tú ra, If jú ság
Ta nács ülé se in.

g) Részt vesz az Eu ró pa-po li ti kai stra té gia ki ala kí tá sá -
ban, vég re haj tá sá ban.
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h) Elõ ké szí ti a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó elõ ter -
jesz téseket, je len té se ket, tá jé koz ta tó kat, hát tér anya go kat.

i) A köz igaz ga tá si egyez te tés ke re té ben vé le mé nye zi a
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó kormány-elõ ter jesz téseket.

j) Fel adat- és ha tás kö ré ben részt vesz a 2011-es ma gyar 
EU-el nök ség elõ ké szí té sé ben.

(3) A Bel sõ Pi a ci Osz tály fel ada tai:

a) El lát ja a bel sõ pi a ci kér dé sek kor mány za ti ko or di ná -
ci ó ját, biz to sít ja a bel sõ pi a ci stra té gi át és kom mu ni ká ci ót,
össze ál lít ja a bel sõ pi a ci ered mény táb lát, együtt mû köd ve
az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tállyal.

b) El lát ja az EKTB „Nem pénz ügyi szol gál ta tá sok”
szak ér tõi mun ka cso port já nak tit kár sá gi fel ada ta it.

c) Fel adat- és ha tás kö ré ben fe le l a Ver seny ké pes sé gi
Ta nács elõ ké szí té sé ért.

d) A Bel sõ Pi a ci Osz tály fel adat kö ré be tar to zó kö zös -
sé gi po li ti kák és szak te rü le tek:

– áruk sza bad moz gá sa,

– tõke sza bad áram lá sa,

– szol gál ta tá sok sza bad nyúj tá sa,

– sze mé lyek sza bad moz gá sa,

– dip lo mák és szak ké pe sí té sek köl csö nös el is me ré se,

– a tár sa da lom biz to sí tá si rend sze rek ko or di ná ci ó ja,

– fo gyasz tó vé de lem,

– pi ac fel ügye let,

– tár sa sá gi jog,

– szám vi tel,

– köz be szer zés,

– jobb jog al ko tás,

– vál la la ti ver seny jog,

– adat vé de lem.

(4) A Gaz da ság po li ti kai Osz tály fel ada tai:

a) Ja vas la tot tesz a kö zös költ ség ve tés vi tá já ban kép vi -
se len dõ kor mány za ti ál lás pont ra. Mû köd te ti az Unió pénz -
ügyi pers pek tí vá ja tár ca kö zi mun ka cso por tot, gon dos ko -
dik az Eu ró pai Unió 2007–2013 kö zöt ti pénz ügyi ke re té -
rõl és an nak fe lül vizs gá la tá ról ki ala kí tan dó ál lás pont lét re -
ho zá sá ról és kép vi se le té rõl a társ mi nisz té ri u mok kal
együtt mû köd ve.

b) Elem zi a lissza bo ni stra té gi át, együtt mû köd ve a
nem ze ti lissza bo ni ko or di ná tor hi va ta lá val.

c) A Gaz da ság po li ti kai Osz tály fel adat kö ré be tar to zó
kö zös sé gi po li ti kák és szak te rü le tek:

– az Unió kö zös költ ség ve té se,
– Gaz da sá gi és Mo ne tá ris Unió,
– mak ro gaz da sá gi kér dé sek, gaz da ság stra té gi ai elem -

zé sek,
– lissza bo ni stra té gia,
– fog lal koz ta tás- és szo ci á lis po li ti ka,
– nép egész ség ügy,
– esély egyen lõ ség,
– adó zás,
– sta tisz ti ka,

– pénz ügyi el len õr zés,

– pénz ügyi szol gál ta tá sok,
– pénz mo sás el le ni küz de lem,
– OLAF,
– ok ta tás, kép zés, kul tú ra.

(5) A Sol vit Köz pont Osz tály el lát ja a bel sõ pi a ci in for -
má lis prob lé ma meg ol dó uni ós Sol vit-há ló zat ma gyar or -
szá gi köz pont já nak fel ada ta it. Kap cso la tot tart fenn eu ró -
pai pol gá rok kal és vál lal ko zá sok kal; a ha zai sza bá lyo zó
ha tó sá gok kal, a tag ál la mi sza bá lyo zó ha tó sá gok kal, va la -
mint az Eu ró pai Bi zott ság Sol vit Köz pont já val.

XXIV.

EU Ágazati és Kereskedelempolitikai Fõosztály

Az EU Ága za ti és Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz tály (rö -
vi dí té se: EUÁKF) az eu ró pai igaz ga tó köz vet len irá nyí tá -
sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) Az EU Ága za ti és Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz tály

– Inf ra struk tú ra, Ver seny ké pes ség és Kör nye zet vé de -
lem Osz tály ból,

– Me zõ gaz da sá gi Osz tály ból és

– Ke res ke de lem po li ti kai Osz tály ból

áll.

(2) Az EU Ága za ti és Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz tály
fel ada tai:

a) Köz re mû kö dik az eu ró pai uni ós stra té gia és a fel -
adat kö ré be tar to zó kö zös sé gi po li ti kák ki dol go zá sá ban és
vég re haj tá sá ban, a tag ál lam ként tör té nõ mû kö dés hez
szük sé ges kor mány za ti ko or di ná ci ós rend szer mû köd te té -
sé ben, va la mint a ma gyar tag ál la mi ál lás pont ki dol go zá sá -
ban és kép vi se le té ben.

b) A ho ri zon tá lis kor mány za ti ko or di ná ció biz to sí tá sa
cél já ból részt vesz a Köz le ke dé si, Táv köz lé si és Ener gia;
Kör nye zet vé del mi; Me zõ gaz da sá gi és Ha lá sza ti; Ál ta lá -
nos Ügyek és Kül kap cso la tok Ta ná csa (ke res ke de lem po li -
ti kai na pi rend) ülé se in.

c) Részt vesz az Eu ró pa-po li ti kai stra té gia ki ala kí tá sá -
ban, vég re haj tá sá ban.

d) Elõ ké szí ti a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó elõ ter -
jesz téseket, je len té se ket, tá jé koz ta tó kat, hát tér anya go kat.

e) A köz igaz ga tá si egyez te tés ke re té ben vé le mé nye zi a
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó kormány-elõ ter jesz téseket.

f) Fel adat- és ha tás kö ré ben részt vesz a 2011-es ma gyar 
EU-el nök ség elõ ké szí té sé ben.

(3) Az Inf ra struk tú ra, Ver seny ké pes ség és Kör nye zet -
vé de lem Osz tály fel adat kö ré be tar to zó kö zös sé gi po li ti kák 
és szak te rü le tek:

– kör nye zet vé de lem,

– köz le ke dés po li ti ka,

– re gi o ná lis és ko hé zi ós po li ti ka,
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– táv köz lés,
– in for má ci ós tech no ló gi ák,
– pos tai szol gál ta tá sok,
– kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té se,
– ipar po li ti ka,
– tu riz mus,
– ener gia po li ti ka, nuk le á ris biz ton ság.

(4) Az Inf ra struk tú ra, Ver seny ké pes ség és Kör nye zet -
vé de lem Osz tály részt vesz a fel adat kö ré be tar to zó kö zös -
sé gi po li ti kák és szak te rü le tek elem zé sé ben, köz re mû kö -
dik a ma gyar tag ál la mi ál lás pont ki dol go zá sá ban és kép vi -
se le té ben, az uni ós tag ság gal össze füg gõ ága za ti stra té gi ai
fel ada tok meg ol dá sá ban, a lissza bo ni stra té gia elem zé sé -
ben. Fi gye lem mel kí sé ri a fel adat kö ré be tar to zó ha zai ága -
za ti irá nyí tó ha tó sá gi in téz mény rend szer mû kö dé sét, és ja -
vas la tot tesz en nek fej lesz té sé re.

(5) A Me zõ gaz da sá gi Osz tály fel adat kö ré be tar to zó kö -
zös sé gi po li ti kák és szak te rü le tek:

– kö zös ag rár po li ti ka,
– ha lá szat,
– me zõ gaz da sá gi ke res ke de lem,
– ál lat- és nö vény egész ség ügy,
– vi dék fej lesz tés,
– ku ta tás és fej lesz tés.

(6) A Me zõ gaz da sá gi Osz tály részt vesz a fel adat kö ré be 
tar to zó kö zös és kö zös sé gi po li ti kák, va la mint egyéb szak -
te rü le tek elem zé sé ben, köz re mû kö dik a ma gyar tag ál la mi
ál lás pont ki dol go zá sá ban és kép vi se le té ben, az uni ós tag -
ság gal össze füg gõ ága za ti stra té gi ai fel ada tok meg ol dá sá -
ban. Fi gye lem mel kí sé ri a fel adat kö ré be tar to zó ha zai ága -
za ti irá nyí tó ha tó sá gi in téz mény rend szer mû kö dé sét, és ja -
vas la tot tesz an nak fej lesz té sé re.

(7) A Me zõ gaz da sá gi Osz tály el lát ja a Mi nisz té ri um
kép vi se le tét az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi
XVI. tör vény alap ján mû kö dõ – dön tés-elõ ké szí tõ és ta -
nács adó funk ci ó val fel ru há zott – ter mék pá lya bi zott sá -
gok ban.

(8) A Ke res ke de lem po li ti kai Osz tály fel adat kö ré be tar -
to zó kö zös sé gi po li ti kák és szak te rü le tek:

– kö zös ke res ke de lem po li ti ka,
– vám po li ti ka,
– ál la mi tá mo ga tá sok,
– pi ac vé del mi in téz ke dé sek,
– szel lem i tu laj don jog vé de lem,
– ipar jog vé de lem.

(9) A Ke res ke de lem po li ti kai Osz tály köz re mû kö dik a
kö zös ke res ke de lem po li ti ka jö võ jé rõl fo lyó vi ták ban kép -
vi se len dõ ál lás pont ki dol go zá sá ban; a ma gyar ál lás pont
ki ala kí tá sá ban, kü lö nös te kin tet tel a WTO-tár gya lá sok ra.

(10) A Ke res ke de lem po li ti kai Osz tály részt vesz a be je -
len té si kö te le zett ség alá tar to zó ál la mi tá mo ga tá sok vé le -
mé nye zé sé ben, az ál la mi tá mo ga tás po li ti kai stra té gi ai kér -
dé se i nek meg ha tá ro zá sá ban.

VI. Fejezet

SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

XXV.

A Szakállamtitkár Titkársága

A Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga a szak ál lam tit kár köz vet -
len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szer ve ze ti egy -
ség.

(1) A Tit kár sá got osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek te vé -
keny sé gét a szak ál lam tit kár irá nyít ja.

(2) A Tit kár ság fel ada tai:
– A szak ál lam tit kár sze mé lyes hi va ta li és köz éle ti te vé -

keny sé gé nek szer ve zõ je és se gí tõ je.
– Szer ve zi a szak ál lam tit kár bel- és kül föl di prog ram ja it.
– Rend sze re zi, ke ze li és dön tés re elõ ké szí ti a szak -

államtitkárnak cím zett ügy irat- és le vél for gal mat, el jut tat -
ja a szak ál lam tit kár ál tal in téz ke dés re ki adott anya go kat a
ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség hez.

– El lát ja a szak ál lam tit kár ál tal rá bí zott ese ti fel ada to -
kat.

XXVI.

Afrikai és Közel-keleti Fõosztály

Az Af ri kai és Kö zel-ke le ti Fõ osz tály (rö vi dí té se:
AKKF) szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû -
kö dõ te rü le ti fõ osz tály.

(1) A fõ osz tály a tér ség meg ha tá ro zott or szá ga i ért, va la -
mint in teg rá ci ós és egyéb együtt mû kö dé si szerveze teiért
fe le lõs re fe ren sek se gít sé gé vel lát ja el fel ada ta it.

(2) A fõ osz tály irá nyít ja és fel ügye li a ha tás kö ré be tar to -
zó kül kép vi se le tek te vé keny sé gét.

(3) Az Af ri kai és Kö zel-ke le ti Fõ osz tály ha tás kö ré be
tar to zó or szá gok, il let ve fon to sabb re gi o ná lis és egyéb
szer ve ze tek:

a) Al gé ria, An go la, Bah re in, Be nin, Bis sau-Gu i nea,
Bots wa na, Bur ki na Faso, Bu run di, Co mo re-Szi ge tek,
Csád, Dél-af ri kai Köz tár sa ság, Dzsi bu ti, Egyen lí tõi
Gu i nea, Egye sült Arab Emír sé gek, Egyip tom,
Ele fánt csont part, Erit rea, Eti ó pia, Ga bon, Gam bia, Ghá na, 
Gu i nea, Irak, Irán, Iz ra el, Je men, Jor dá nia, Ka me run,
Ka tar,  Kenya, Kon gó, Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság, Ku va it,
 Lesotho, Li ba non, Li bé ria, Lí bia, Ma da gasz kár, Ma la wi,
Mali, Ma rok kó, Ma u ri tá nia, Ma u ri ti us, Mo zam bik,
Na mí bia, Ni ger, Ni gé ria, Nyu gat-Sza ha ra, Omán,
Pa lesz tin Nem ze ti Ha tó ság, Ru an da, Sao Tomé és
Prín ci pe,  Seychelle-szigetek, Si er ra Le o ne, Sza úd-Ará bia, 
Sze ne gál, Szí ria, Szu dán, Szo má lia, Szvá zi föld, Tan zá nia, 
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Togo, Tu né zia, Ugan da, Za i re, Zam bia, Zim bab we,
Zöld-fo ki Köz tár sa ság;

b) Arab Liga, Af ri kai Unió, Öböl Együtt mû kö dé si
 Tanács, Arab Magh reb Unió, Isz lám Kon fe ren cia Szerve -
zete, Eu ro-me di ter rán Együtt mû kö dés, nem zet kö zi zsi dó -
szer ve ze tek.

XXVII.

Amerikai Fõosztály

Az Ame ri kai Fõ osz tály (rö vi dí té se: AMEF) szak ál lam -
tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ te rü le ti fõ osz -
tály.

(1) A fõ osz tály a tér ség meg ha tá ro zott or szá ga i ért, va la -
mint in teg rá ci ós és egyéb együtt mû kö dé si szerveze teiért
fe le lõs re fe ren sek se gít sé gé vel lát ja el fel ada ta it.

(2) Az Ame ri kai Fõ osz tály

– Észak-ame ri kai Osz tály ból és

– La tin-ame ri kai és Ka ri bi Osz tály ból

áll.

(3) A fõ osz tá lyon kü lön re fe rens mû kö dik az
EU-együtt mû kö dé si fel ada tok, to váb bá a fõ osz tály ha tás -
kö ré be tar to zó ho ri zon tá lis te en dõk el lá tá sa ér de ké ben.

(4) A fõ osz tály ke re té ben vég zi te vé keny sé gét a bu da -
pes ti szék hellyel mû kö dõ uta zó nagy kö vet, aki az
 Andok-térség or szá ga i ban – Bo lí vi á ban, Ecu a dor ban,
 Kolumbiában, Pe ru ban, va la mint Ve ne zu e lá ban – el lát ja
ha zánk dip lo má ci ai kép vi se le tét.

(5) A fõ osz tály irá nyít ja és fel ügye li a ha tás kö ré be tar to -
zó kül kép vi se le tek te vé keny sé gét.

(6) Az Ame ri kai Fõ osz tály ha tás kö ré be tar to zó or szá -
gok, il let ve fon to sabb re gi o ná lis szer ve ze tek és ezek kel
össze füg gés ben ke zelt kér dé sek:

a) Ame ri kai Egye sült Ál la mok, An ti gua és Bar bu da,
Ar gen tí na, Ba ha mai Kö zös ség, Bar ba dos, Be li ze, Bo lí via,
Bra zí lia, Chi le, Cos ta Rica, Do mi ni kai Kö zös ség, Do mi ni -
kai Köz tár sa ság, Ecu a dor, El Sal va dor, Gre na da, Gu a te -
ma la, Gu y a na, Ha i ti, Hon du ras, Ja ma i ca, Ka na da, Ko lum -
bia, Kuba, Me xi kó, Ni ca ra gua, Pa na ma, Pa ra gu ay, Peru,
Sa int Kitts és Ne vis, Sa int Lu cia, Sa int Vin cent és Gren da -
di ne, Su ri na me, Tri ni dad és To ba go, Uru gu ay, Ve ne zu e la;

b) Ame ri kai Ál la mok Szer ve ze te, Dél-Ame ri kai Nem -
ze tek Uni ó ja, Riói Cso port, va la mint az Ibe ro-ame ri kai fó -
rum mal, a La tin-Ame ri kai Gaz da sá gi Rend szer rel, a
 Latin-Amerikai Fej lesz té si és In teg rá ci ós Tár su lás sal, a
NAF TA-val, a Mer co sur-ral, az An dok Kö zös ség gel, a
Ka ri bi Kö zös ség gel és a Kö zép-Ame ri kai Kö zös Pi ac cal
össze füg gõ po li ti kai kér dé sek, to váb bá az EU, va la mint a
la tin-ame ri kai és ka ri bi in teg rá ci ós szer ve ze tek kö zöt ti
együtt mû kö dést érin tõ té mák.

XXVIII.

Ázsiai és Csendes-óceáni Fõosztály

Az Ázsi ai és Csen des-óce á ni Fõ osz tály (rö vi dí té se:
ÁZSIAF) szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt
mû kö dõ te rü le ti fõ osz tály.

(1) A fõ osz tály a tér ség meg ha tá ro zott or szá ga i ért, va la -
mint in teg rá ci ós és egyéb együtt mû kö dé si szerveze teiért
fe le lõs re fe ren sek se gít sé gé vel lát ja el fel ada ta it.

(2) Az Ázsi ai és Csen des-óce á ni ai Fõ osz tály:

– Ke let-ázsi ai Osz tály ból és

– Dél-, Dél ke let-ázsi ai és Csen des-óce á ni Osz tály ból

áll.

(3) Az Ázsi ai és Csen des-óce á ni Fõ osz tály fel ada tai kü -
lö nö sen:

a) Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az Ázsia-Eu ró pa
Di a ló gus (Asia-Eu ro pe Me e ting – ASEM) ke re té ben fo lyó 
in ter re gi o ná lis együtt mû kö dést.

b) Ko or di nál ja és irá nyít ja az ASEM te vé keny sé gé hez
kap cso ló dó ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sát, a szük sé ges
kor mány za ti, po li ti kai dön té sek elõ ké szí té sét, va la mint
részt vesz a dön té sek vég re haj tá sá ban.

c) Az ille té kes szer ve ze ti egy sé gek kel, társ szer vek kel
és in téz mé nyek kel együtt mû köd ve ki ala kít ja, il let ve ko or -
di nál ja az ASEM együtt mû kö dés kü lön bö zõ szak mai te rü -
le te in kép vi se len dõ ma gyar ál lás pon tot, gon dos ko dik az
ASEM prog ra mok ke re té ben fo lyó te vé keny sé gek és
 álláspontok Kül ügy mi nisz té ri u mon be lü li és tár ca kö zi
össze han go lá sá ról.

d) Köz re mû kö dik a ma gyar ál lás pont kép vi se le té ben
az ASEM fó ru mo kon.

(4) A fõ osz tály irá nyít ja és fel ügye li a ha tás kö ré be tar to -
zó kül kép vi se le tek te vé keny sé gét.

(5) Az Ázsi ai és Csen des-óce á ni Fõ osz tály ha tás kö ré be
tar to zó or szá gok, il let ve fon to sabb re gi o ná lis szer ve ze tek:

a) Ke let-Ázsi ai Osz tály: Ja pán, Kí nai Nép köz tár sa ság,
Hong kong Kü lön le ges Köz igaz ga tá si Te rü let, Ma kaó Kü -
lön le ges Köz igaz ga tá si Te rü let, Taj van, Ko re ai Köz tár sa -
ság, Ko re ai Népi De mok ra ti kus Köz tár sa ság, Mon gó lia;
APEC, SESZ.

b) Dél-, Dél ke let-ázsi ai és Csen des-óce á ni Osz tály:
 Afganisztán, Auszt rá lia, Bang la des, Bhu tán, Bru nei,
 Fidzsi-szigetek, Fü löp-szi ge tek, In dia, In do né zia,
Kam bo dzsa, Ke let-Ti mor, Ki ri ba ti, La osz, Ma láj zia,
Mal dív-szi ge tek, My an ma ri Unió, Na u ru, Ne pál,
Pa kisz tán, Pá pua Új-Gu i nea, Sa la mon-szi ge tek, Sri
Lan ka, Szin ga púr, Tha i föld, Ton ga, Tu va lu, Új-Zé land,
Va nu a tu, Vi et nam; ASEAN, ASEAN+3, ASEM, ARF,
SAARC, ASEF, BIMSTEC, ECO, EAC (Ke let Ázsi ai
Kö zös ség).

2007/122. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9289



XXIX.

Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködési, Gazdaság- 
és Tudománydiplomáciai Fõosztály

A Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si, Gaz da ság-
és Tu do mány dip lo má ci ai Fõ osz tály (rö vi dí té se:
NEFE-GTF) szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt
mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) A Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si, Gaz da -
ság- és Tu do mány dip lo má ci ai Fõ osz tály

– Bi la te rá lis Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si
Osz tály ból,

– az EU és Mul ti la te rá lis Fej lesz tés po li ti kai Ügyek
Osz tá lyá ból és

– Gaz da ság- és Tu do mány dip lo má ci ai Osz tály ból
áll.

(2) A Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si, Gaz da -
ság- és Tu do mány dip lo má ci ai Fõ osz tály fel ada tai:

a) Ko or di nál ja a szak te rü let tel kap cso la tos kül ügy mi -
nisz té ri u mi fel ada tok vég re haj tá sát.

b) A szak te rü le tet érin tõ ügyek ben el lát ja a kül kép vi se -
le tek szak mai irá nyí tá sát, fel adat- és ha tás kö ré ben uta sí -
tást ad hat szá muk ra.

c) A szak tár cák, a Mi nisz té ri um te rü le ti és szak mai fõ -
osz tá lya i nak, va la mint a vég re haj tó szak in téz mény be vo -
ná sá val elõ se gí ti a ma gyar ér de kek és a kom pa ra tív elõ -
nyök ér vé nye sü lé sét a NEFE part ner or szá gok ban meg va -
ló su ló prog ra mok ban, gon dos ko dik a part ner or szá gok kal
kö ten dõ fej lesz té si együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok lét re -
ho zá sá ról és vég re haj tá sá ról.

d) Köz re mû kö dik a kül kép vi se le tek tu do má nyos és
tech no ló gi ai együtt mû kö dé si mun ká já nak irá nyí tá sá ban,
együtt mû köd ve a kor mány kö zi tu do má nyos és technoló -
giai kap cso la to kért fe le lõs kor mány szer vek kel, a ha zai ku -
ta tás és fej lesz tés irá nyí tó szer ve i vel, in téz mé nye i vel és
szak mai szer ve ze te i vel.

e) Ja vas la to kat dol go z ki – a szak mai és te rü le ti fõ osz -
tá lyok kal egyez tet ve – a Kor mány kül gaz da sá gi stra té gi á -
já ban meg je lölt cé lok és fel ada tok elõ moz dí tá sá ra, a kül -
po li ti kai fel té te lek biz to sí tá sá ra.

f) Össze han gol ja a ma gyar nem zet kö zi fej lesz té si
együtt mû kö dés, a tu do má nyos és tech no ló gi ai, to váb bá a
gaz da sá gi cé lok, va la mint a part ner or szá gok nem ze ti fej -
lesz té si prog ram ja ál tal kí nált ko ope rá ci ós le he tõ sé ge ket.

g) Dön tést hoz a ki je lölt ma gyar kül kép vi se le tek mik -
ro pro jekt ja vas la ta i ról.

h) Kez de mé nye zõ en lép fel a NEFE te vé keny sé get
öve zõ tár sa dal mi tu da tos ság erõ sí té sé ben, és köz re mû kö -
dik a Mi nisz té ri um hon lap já nak a NEFE-GTF feladat -
körével kap cso la tos fe je ze te i nek szer kesz té sé ben.

(3) A Bi la te rá lis Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö -
dé si Osz tály fel ada tai:

a) Elõ ter jesz tést ké szít a kül ügy mi nisz ter el nök le té vel
mû kö dõ NEFE Tár ca kö zi Bi zott ság (NEFE TB) ré szé re a

ma gyar NEFE stra té gia irá nya i ról, a tá mo ga tan dó part ner -
or szá gok ról, az ága za ti pri o ri tá sok ról, va la mint éves
össze fog la ló be szá mo lót ké szít a NEFE te vé keny ség hely -
ze té nek át te kin té sé hez.

b) Köz re mû kö dik a NEFE Tár sa dal mi Ta nács adó Tes -
tü let (NEFE TTT) szer ve ze ti és mû kö dé si rend je sze rin ti
fel ada ta i nak elõ ké szí té sé ben, se gí ti a NEFE TTT tit ká rát
te en dõ i nek el lá tá sá ban.

c) Mû köd te ti a NEFE Tár ca kö zi Szak ér tõi Mun ka cso -
por tot (NEFE TSZMCS) és ez ál tal gon dos ko dik a tár cák
NEFE célú te vé keny sé gé nek össze han go lá sá ról, köz re mû -
kö dik a kor mány za ti in téz mé nyek NEFE ka pa ci tás fej lesz -
té sé ben.

d) Gon dos ko dik a stra té gi ai part ner or szá gok ra ki ter je -
dõ, több évre  szóló ún. or szág stra té gi ák el ké szí té sé rõl, az
éves ak ció ter vek össze ál lí tá sá ról.

e) Gon dos ko dik a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö -
dés költ ség ve té si elõ irány za tá nak ter ve zé sé rõl, a fel hasz -
ná lá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról, a pá lyá -
za ti el já rá sok le bo nyo lí tá sá ról, va la mint a tá mo ga tá si szer -
zõ dé sek meg kö té sé rõl.

f) A Vég re haj tó Szak in téz mény be vo ná sá val szer ve zi a 
NEFE te vé keny ség gel kap cso la tos pá lyá za tok és köz be -
szer zé si el já rá sok le bo nyo lí tá sát, ki emelt fi gyel met for dít -
va a NEFE te vé keny ség át lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sá ra, a
prog ra mok ban részt ve võ kül föl di és ha zai part ne rek el -
szá mol ta tá sá ra.

g) Fo lya ma to san ko or di nál ja és el len õr zi a pro jek tek
szak mai és pénz ügyi elõ ké szí té sét és a ki vi te le zõk mun ká -
já nak el len õr zé sét vég zõ Vég re haj tó Szak in téz mény mun -
ká ját.

h) A NE FÉ-ért fe le lõs szak ál lam tit kár fel ügye le té vel
irá nyít ja a part ner or szá gok ban mû kö dõ ma gyar kül kép vi -
se le te ken dol go zó NEFE szak at ta sék és a té má ban ille té -
kes dip lo ma ta mun ka tár sak te vé keny sé gét.

i) Ke ze li a Bi la te rá lis Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt -
mû kö dé si Osz tály do ku men tá ci ós és sta tisz ti kai rend sze -
rét, éves je len tést ké szít a NEFE te vé keny ség rõl az OECD
DAC ré szé re.

(4) Az EU és Mul ti la te rá lis Fej lesz tés po li ti kai Ügyek
Osz tály fel ada tai:

a) Gon dos ko dik ar ról, hogy a ma gyar NEFE össz hang -
ban le gyen az Eu ró pai Unió és az OECD szak po li ti ká já val.

b) Elõ ké szí ti az Eu ró pai Unió és az OECD DAC fó ru -
ma in, a kü lön bö zõ dön tés ho za ta li sza ka szok ban kép vi se -
len dõ, NE FE-vel, va la mint a hu ma ni tá ri us se gé lye zés sel
kap cso la tos ma gyar ál lás pon tot.

c) A NE FÉ-ért fe le lõs szak ál lam tit kár fel ügye le té vel
irá nyít ja a part ner or szá gok ban mû kö dõ ma gyar kül kép vi -
se le tek és a brüssze li EU Ál lan dó Kép vi se let Kül- és Biz -
ton ság po li ti kai Hi va ta lá ban dol go zó NEFE szak at ta sé, va -
la mint a pá ri zsi OECD kép vi se le ten DAC ügyek ben ille té -
kes mun ka társ te vé keny sé gét.

d) El lát ja a NEFE te vé keny ség hez tar to zó EU Ta ná csi
Mun ka cso por tok ban fel me rült kér dé sek kel kap cso la tos
te en dõ ket, elem zi a je len té se ket, do ku men tu mo kat, va la -
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mint az EKTB-val, il let ve in té zi az EKTB NEFE Szak ér tõ
Cso port te vé keny sé gé vel kap cso la tos ügye ket.

e) Részt vesz az ENSZ és sza ko sí tott in téz mé nyei fej -
lesz té si té má jú ügye i nek el lá tá sá ban.

f) Gon dos ko dik a NEFE vo nat ko zá sú nem zet kö zi szer -
zõ dé sek meg szö ve ge zé sé rõl, fe le l azok elõ ké szí té sé ért,
vég re haj tá sá ért.

g) Kap cso la tot tart a nem zet kö zi szer ve ze tek és pénz -
ügyi in téz mé nyek fej lesz té si kér dé sek ben ille té kes bi zott -
sá ga i val és rész le ge i vel; szer ve zi a do nor or szá gok kal és
NEFE in téz mé nyek kel alá írt nem zet kö zi meg ál la po dá sok
vég re haj tá sát, gon dos ko dik a ha zai kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé rõl, és szak mai szint en kép vi se li a ma gyar ér de ke ket az 
EU nem zet kö zi fej lesz té si pro fi lú szer ve ze te i ben.

(5) A Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ köz vet len irá nyí tá sá val 
mû kö dõ hu ma ni tá ri us ko or di ná ci ós és se gé lye zé si rész le -
gé nek fel ada tai:

a) Ke ze li a Kor mány ál tal a Kül ügy mi nisz té ri um ren -
del ke zé sé re bo csá tott Hu ma ni tá ri us Se gé lye zé si Ke re tet.

b) El lát ja a hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás sal kap cso la -
tos fel ada to kat (se gély ak ci ók szer ve zé se, bel sõ és kül sõ
egyez te tés, ko or di ná ció az ál la mi szer vek kel, nem kor -
mány za ti szer ve ze tek kel, kap cso lat tar tás nem zet kö zi szer -
ve ze tek kel).

c) Gon dos ko dik a hu ma ni tá ri us te vé keny sé gé rõl  szóló
je len té sek, il let ve elõ ter jesz tések el ké szí té sé rõl.

d) El lát ja az ENSZ, OECD DAC és más nem zet kö zi
szer ve ze tek és do nor or szá gok kal foly ta tott együtt mû kö -
dés te rén a hu ma ni tá ri us se gély te vé keny ség gel össze füg -
gõ fel ada to kat.

e) Fe le l az Eu ro pe A id MED és ECHO HAC Bi zott sá -
gok mun ká já ban való ma gyar rész vé te lért.

f) Köz re mû kö dik az eu ró pai uni ós gya kor lat hoz iga zo -
dó hu ma ni tá ri us se gély po li ti ka ki dol go zá sá ban, gon dos -
ko dik an nak ér vé nye sí té sé rõl a ha zai gya kor lat ban. En nek
so rán részt vesz – a mun ka cso port ügy rend jé ben fog lal tak
sze rint – a Hu ma ni tá ri us Se gély ko or di ná ci ós Szak ér tõi
Mun ka cso port mun ká já ban, el lát ja a tit kár sá gi te en dõ ket.

g) Részt vesz a Mi nisz té ri um Vál ság ke ze lõ Köz pont já -
nak mun ká já ban.

h) A Mi nisz té ri um kép vi se le té ben részt vesz a Kö tött
Se gély hi tel Ko or di ná ci ós Szak ér tõi Mun ka cso port ban a
kö tött se gély hi te le zés sel kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té -
sé ben, a vo nat ko zó NEFE TB ha tá ro za tok ér vé nye sí té sé -
ben.

(6) A Gaz da ság- és Tu do mány dip lo má ci ai Osz tály Gaz -
da ság dip lo má ci ai Rész le gé nek fel ada tai:

a) A Kor mány kül gaz da sá gi stra té gi á já ban meg je lölt
cé lok és fel ada tok is me re té ben – az ille té kes te rü le ti és
szak mai fõ osz tá lyok kal ko or di nál va – ja vas la to kat dol go z
ki olyan kül po li ti kai kez de mé nye zé sek re és lé pé sek re,
ame lyek azok tel je sí té sét se gí tik elõ.

b) A gaz da ság dip lo má cia fel ada to kat il le tõ en részt
vesz a Kor mány kül po li ti kai stra té gi á já nak ki dol go zá sá -
ban.

c) A ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben részt vesz az eu -
ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ fel ada tok ki dol go zá sá -
ban és vég re haj tá sá ban, va la mint az EKTB mun ká já ban.

d) Ápol ja és fej lesz ti a kap cso la to kat a ma gyar gaz da -
sá gi és üz le ti élet sze rep lõ i vel és szak mai szer ve ze te i vel,
nap ra ké szen tart ja ezek lis tá ját. Fo lya ma to san fi gye lem -
mel kí sé ri és elõ moz dít ja a ma gyar vál la la tok szak mai
szer ve ze tei és egyes vál la la tok, va la mint a Mi nisz té ri um
kö zött lét re jött együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok vég re haj -
tá sát, az azok ban meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí té sét.

e) Elõ ké szí ti és szer ve zi a kül ügy mi nisz ter ta lál ko zó it a 
gaz da sá gi élet ve ze tõ kép vi se lõ i vel.

f) Szo ro san együtt mû kö dik a GKM és kül gaz da sá gi
szem pont ból fon tos más társ tár cák ille té kes szer ve ze ti
egy sé ge i vel, rész le ge i vel.

g) Vé le mé nye zi a Mi nisz té ri um ba ér ke zõ gaz da sá gi
tár gyú elõ ter jesz téseket el sõd le ge sen ab ból a szem pont -
ból, hogy az azok ban fog lalt kül gaz da sá gi vo nat ko zá sú cé -
lo kat és fel ada to kat a kül po li ti ka esz kö ze i vel mi ként le het
elõ moz dí ta ni.

h) Fo lya ma to san tá jé koz tat ja a kül kép vi se le te ket a kül -
po li ti kai esz kö zök kel ér vé nye sí ten dõ át fo gó gaz da sá gi cé -
lok ról és ér de kek rõl.

i) A Mi nisz té ri um ve ze tõi és szer ve ze ti egy sé gei szá -
má ra tá jé koz ta tást és szak mai tá mo ga tást nyújt a fel adat-
és ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben.

j) Részt vesz a kép vi se let ve ze tõk és a kül gaz da sá gi
szak at ta sék fel ké szí té sé ben.

k) El lát ja az El len té te le zé si Bi zott ság tag sá gá ból ere dõ
fel ada to kat az El len té te le zé si Bi zott ság fel adat- és ha tás -
kö ré rõl, va la mint el já rá si és mû kö dé si rend jé rõl  szóló
21/2006. (IX. 24.) GKM uta sí tás ban fog lal tak sze rint.

(7) A Gaz da ság- és Tu do mány dip lo má ci ai Osz tály
 Tudománydiplomáciai Rész le gé nek fel ada tai:

a) Ki dol goz za és meg va ló sít ja a tu do má nyos ku ta tás, a
fej lesz tés és az in no vá ció te rü le tén a Mi nisz té ri um kül kap -
cso la ti te vé keny sé gé nek irány el ve it.

b) A ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben részt vesz az eu -
ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ fel ada tok ki dol go zá sá -
ban és vég re haj tá sá ban, va la mint az EKTB mun ká já ban.

c) A több ol da lú és eu ró pai uni ós kap cso la to kért fe le lõs
szak ál lam tit ká rok kal és az irá nyí tá suk alatt mû kö dõ szak -
mai fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve elõ se gí ti Ma gyar or -
szág nem zet kö zi tu do má nyos szer ve ze tek ben való rész vé -
te lét.

d) Vé le mé nye zi az ál lam-, kor mány- és tár ca kö zi tu do -
má nyos és tech no ló gi ai té má jú szer zõ dés-ter ve ze te ket,
kormány-elõ ter jesz téseket, köz re mû kö dik a ma gyar tu do -
mány po li ti ka irány el ve i nek és pri o ri tá sa i nak ér vé nye sí té -
sé ben.

e) Fe le lõs – az érin tett társ szer vek kel foly ta tott kon zul -
tá ci ót köve tõen – a két és több ol da lú kor mány kö zi tu do -
má nyos és tech no ló gi ai együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok
elõ ké szí té sé ért, a nem zet kö zi egyez te tõ tár gya lá sok le bo -
nyo lí tá sá ért, a tár gya lá sok hoz, az alá írás hoz és a ki hir de -
tés hez szük sé ges kor mány jó vá ha gyás be szer zé sé ért, a ha -
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tá lyos meg ál la po dá sok igény sze rin ti fel mon dá sá ért, meg -
hosszab bí tá sá ért és mó do sí tá sá ért.

f) Fi gye lem mel kí sé ri a Mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar -
to zó tu do má nyos és tech no ló gi ai meg ál la po dá sok vég re -
haj tá sát, kép vi se li a Mi nisz té ri u mot az érin tett tár ca kö zi
bi zott sá gok ban és a kül föl di part ne rek kel foly ta tott szak -
mai tár gya lá sok ma gyar de le gá ci ó já ban.

g) Gon dos ko dik a nem zet kö zi tu do má nyos és tech no -
ló gi ai együtt mû kö dés sel össze füg gõ kor mány ren de le tek -
bõl és a tár ca kö zi meg ál la po dá sok ból a Mi nisz té ri um ra
há ru ló fel ada tok vég re haj tá sá ról.

h) Irá nyít ja a ma gyar kül kép vi se le tek tu do má nyos és
tech no ló gi ai együtt mû kö dé si mun ká ját, részt vesz az e te -
rü le te ket érin tõ ha zai együtt mû kö dé si és ko or di ná ci ós fel -
ada tok ban.

i) Részt vesz a TéT at ta sék ki vá lasz tá sá ban, szak mai
fel ké szí té sé ben és a ki he lye zé sük alatt vég zi kül ügyi irá -
nyí tá su kat; a há ló zat mû kö dé sé ért fe le lõs kor mány za ti in -
téz ménnyel együtt elõ ké szí ti és le bo nyo lít ja a TéT at ta sék
éven kén ti nyil vá nos és bel sõ szak mai be szá mol ta tá sát.

j) A TéT at ta séi há ló zat te vé keny sé gé nek jobb ha zai
meg is mer te té se, és a há ló zat ál tal össze gyûj tött informá -
ciók és is me ret anyag hasz no su lá sa ér de ké ben két éven te
nyil vá nos szak mai kon fe ren ci át szer vez a TéT at ta sék
szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány szerv vel együtt -
mûködve.

k) Kap cso la tot tart az egész ség ügyért, ener ge ti ká ért,
in for ma ti ká ért, kör nye zet vé de le mért és köz le ke dé sért fe -
le lõs kor mány szer vek kel, tá mo gat ja azok tu do má nyos és
egyéb nem zet kö zi együtt mû kö dé se it a kül kép vi se le tek be -
vo ná sá val.

l) Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um mal, a Rek to ri 
Kon fe ren ci á val és a ha zai egye te mek kel együtt mû köd ve
se gí ti a fel sõ ok ta tás nem zet kö zi ku ta tá si és ok ta tá si kap -
cso la ta i nak erõ sí té sét (dok to ri kép zés, ide gen nyel vû kép -
zés, ku ta tá si együtt mû kö dé sek).

m) El lát ja a Kül ügy mi nisz ter ál tal ala pí tott Tu do má -
nyos és Tech no ló gi ai Ala pít vány szak mai fel ügye le tét, az
ala pí tói jo gok és kö te le zett sé gek gya kor lá sát, és kép vi se -
lõt de le gál az Ala pít vány Ku ra tó ri u má ba.

n) Együtt mû kö dik a kor mány kö zi tu do má nyos és tech -
no ló gi ai kap cso la to kért fe le lõs kor mány szer vek kel, kap -
cso la tot tart a ha zai ku ta tás és fej lesz tés irá nyí tó szer ve i -
vel, in téz mé nye i vel és szak mai szer ve ze te i vel, és más
non pro fit szer ve ze tek kel.

VII. Fejezet

SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

XXX.

A Szakállamtitkár Titkársága

A Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga a szak ál lam tit kár köz vet len
irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szer ve ze ti egy ség.

(1) A Tit kár sá got osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek te vé -
keny sé gét a szak ál lam tit kár irá nyít ja.

(2) A Tit kár ság fel ada tai:
– A szak ál lam tit kár sze mé lyes hi va ta li és köz éle ti te vé -

keny sé gé nek szer ve zõ je és se gí tõ je.
– Szer ve zi a szak ál lam tit kár bel- és kül föl di prog ram ja it.
– Rend sze re zi, ke ze li, és dön tés re elõ ké szí ti a szak ál -

lam tit kár nak cím zett ügy irat- és le vél for gal mat, el jut tat ja a 
szak ál lam tit kár ál tal in téz ke dés re ki adott anya go kat a ha -
tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség hez.

– El lát ja a szak ál lam tit kár ál tal rá bí zott ese ti fel ada to kat.

XXXI.

I. Európai Fõosztály

Az I. Eu ró pai Fõ osz tály (rö vi dí té se: I. EUF) szak ál lam -
tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ te rü le ti fõ -
osztály.

(1) Az I. Eu ró pai Fõ osz tály
– Nyu gat-eu ró pai Osz tály ból,
– Észak-eu ró pai Osz tály ból,
– Kö zép-eu ró pai Osz tály ból és
– Dél-eu ró pai Osz tály ból

áll.

(2) Az I. Eu ró pai Fõ osz tály ha tás kö ré be tar to zó or szá -
gok és fon to sabb re gi o ná lis szer ve ze tek:

– Nyu gat-eu ró pai Osz tály: Bel gi um, Be ne lux Unió,
Hol lan dia, Lu xem burg, Né met or szág.

– Észak-eu ró pai Osz tály: Nagy-Bri tan nia, Dá nia
( Feröer-szigetek, Grön land), Észt or szág, Finn or szág, Ír -
ország, Iz land, Lett or szág, Lit vá nia, Nor vé gia, Svéd -
ország; Észa ki Ta nács, Észa ki tér ség re gi o ná lis együtt -
mûködési szer ve ze tei.

– Kö zép-eu ró pai Osz tály: Auszt ria, Cseh or szág,
 Liechtenstein, Svájc, Len gyel or szág, Szlo vá kia, Szlo vé nia.

– Dél-eu ró pai Osz tály: An dor ra, Fran cia or szág, Mál ta,
Mo na co, Olasz or szág, Por tu gá lia, San Ma ri no, Spanyol -
ország, Szent szék, Szu ve rén Mál tai Lo vag rend.

(3) A fõ osz tály irá nyít ja és fel ügye li a ha tás kö ré be tar to -
zó kül kép vi se le tek te vé keny sé gét.

XXXII.

II. Európai Fõosztály

A II. Eu ró pai Fõ osz tály (rö vi dí té se: II. EUF) szak ál lam -
tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ te rü le ti fõ osz -
tály.

(1) A II. Eu ró pai Fõ osz tály
– Dél ke let-eu ró pai Osz tály ból,
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– Nyu gat-bal ká ni Osz tály ból és
– Ke let-eu ró pai Osz tály ból

áll.

(2) A II. Eu ró pai Fõ osz tály ha tás kö ré be tar to zó or szá -
gok és fon to sabb re gi o ná lis szer ve ze tek:

– Dél ke let-eu ró pai Osz tály: Bul gá ria, Cip rus, Gö rög -
or szág, Ro má nia, Tö rök or szág; Du na-Kõ rös-Ma ros-Ti sza
Eu ro ré gió.

– Nyu gat-bal ká ni Osz tály: Al bá nia, Bosznia-Herce -
govina, Hor vát or szág, Ko szo vó, Ma ce dó nia, Mon te neg ró, 
Szer bia; Du na-Drá va-Szá va Eu ro ré gió.

– Ke let-eu ró pai Osz tály: Azer baj dzsán, Be la rusz, Grú -
zia, Ka zahsz tán, Kir gi zisz tán, Mol do va, Orosz Fö de rá ció,
Ör mény or szág, Tá dzsi kisz tán, Türk me nisz tán, Uk raj na,
Üz be gisz tán, Füg get len Ál la mok Kö zös sé ge, GUAM, Kö -
zép-Ázsi ai Együtt mû kö dé si Szer ve zet, Sang ha ji Együtt -
mû kö dé si Szer ve zet, Egy sé ges Gaz da sá gi Tér ség, Kol lek -
tív Biz ton sá gi Szer zõ dés Szer ve ze te, Fe ke te Ten ge ri Gaz -
da sá gi Együtt mû kö dés.

(3) A fõ osz tály irá nyít ja és fel ügye li a ha tás kö ré be tar to -
zó kül kép vi se le tek te vé keny sé gét.

(4) A II. Eu ró pai Fõ osz tály fel ügye li, ko or di nál ja és el -
len õr zi a fel so rolt re lá ci ók hoz kap cso ló dó kor mány kö zi
ve gyes bi zott sá gok mû kö dé sét, az együt tes kor mány ülé -
sek elõ ké szí té sét és le bo nyo lí tá sát, va la mint el lát ja a dél -
ke let-eu ró pai kor mány za ti stra té gi á ról  szóló kormány -
határozat alap ján lét re ho zott Dél ke let-eu ró pai Tár ca kö zi
Mun ka cso port tit kár sá gi fel ada ta it.

(5) A II. Eu ró pai Fõ osz tály fel ügye li, ko or di nál ja és el -
len õr zi a Sze ge di Fo lya mat tal, va la mint a Nyír egy há zi
Kez de mé nye zés sel kap cso la tos fel ada to kat és azok vég re -
haj tá sát.

XXXIII.

Nemzetközi Szervezetek és Emberi Jogok Fõosztálya

A Nem zet kö zi Szer ve ze tek és Em ber i Jo gok Fõ osz tá lya 
(rö vi dí té se: NSZEJF) szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) Az NSZEJF
– Glo bá lis Szer ve ze tek Osz tály ból és
– Eu ró pai Szer ve ze tek Osz tály ból

áll.

(2) Az NSZEJF össze han gol ja a Mi nisz té ri um va la -
mennyi szer ve ze ti egy sé ge em ber i jo gok kal és nem ze ti ki -
sebb sé gi kér dé sek kel kap cso la tos te vé keny sé gét. Az em -
ber i jo gok kal és nem ze ti ki sebb sé gek kel kap cso la tos
ügyek ben ja vas la tot tesz dip lo má ci ai lé pé sek meg té te lé re,
ezek idõ zí té sé re és rész le te i re. Szük ség sze rint je len tést
ter jeszt a Ve ze tõi Ér te kez let elé, mely ben össze fog lal ja az
érin tett szer ve ze ti egy sé gek nek az em ber i jo gok kal és a

nem ze ti ki sebb sé gek kel kap cso la tos kül po li ti kai vo nat ko -
zá sok ról szer zett ta pasz ta la ta it.

(3) Glo bá lis Szer ve ze tek Osz tá lya irá nyít ja a
– New York Ál lan dó ENSZ Kép vi se le tet,
– az ENSZ Gen fi Hi va ta la mel lett mû kö dõ Ál lan dó

Kép vi se le tet,
– Bé csi Ál lan dó ENSZ Kép vi se le tet,
– Pá ri zsi UNESCO Kép vi se le tet.

(4) Az ENSZ-szel kap cso la tos te vé keny ség kö ré ben a
Glo bá lis Szer ve ze tek Osz tá lya fel adat- és ha tás kö re:

a) az ENSZ po li ti kai szer vei, bi zott sá gai,
b) az ENSZ em ber i jo gok kal, hu ma ni tá ri us kér dé sek -

kel és a me ne kült üggyel fog lal ko zó szer vei, szer ve ze tei,
c) az ENSZ szo ci á lis kér dé sek kel fog lal ko zó szer vei,

szer ve ze tei, az ENSZ ká bí tó szer ügyek kel és bûn meg elõ -
zés sel fog lal ko zó Köz pont jai,

d) az ENSZ vi lág gaz da sá gi, kör nye zet vé del mi, fenn -
tart ha tó fej lõ dé si, pénz ügyi és költ ség ve té si kér dé sek kel
fog lal ko zó tes tü le tei, és az ENSZ fej lesz té si prog ram jai,

e) a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség (NAÜ) és a
Nuk le á ris Szál lí tók cso port ja (NSG),

f) az ENSZ sza ko sí tott in téz mé nyei, prog ram jai és más
nem zet kö zi szer ve ze tek
te vé keny sé gé ben való ma gyar rész vé tel kül po li ti kai
össze han go lá sa.

(5) A (4) be kez dés ben fel so rolt szer ve ze te ket il le tõ en
a) ki dol goz za a na pi ren den sze rep lõ kér dé sek kel kap -

cso la tos ma gyar ál lás pon tot, gon dos ko dik a ma gyar ér de -
kek kép vi se le té rõl és vé del mé rõl;

b) fel ké szí ti a kon fe ren ci á kon, ülé se ken részt vevõ ma -
gyar kép vi se lõ ket, részt vesz a kül dött sé gek mun ká já ban;

c) össze han gol ja a Biz ton sá gi Ta nács szank ci ós ha tá ro -
za ta i nak ha zai vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

d) fi gye lem mel kí sé ri a szer ve ze tek, fó ru mok mun ká -
ját, és irá nyít ja az ezek ben fo lyó ma gyar te vé keny sé get;

e) elõ ké szí ti és össze han gol ja az ENSZ bé ke fenn tar tó
te vé keny sé gé ben való ma gyar rész vé telt;

f) a te rü le ti fõ osz tá lyok kal, va la mint a társ szer vek kel
együtt mû köd ve ko or di nál ja a (4) pont ban fel so rolt szer ve -
ze tek be és tes tü le tek be tör té nõ ma gyar je lö lé se ket.

(6) A te rü le ti fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve biz to sít ja
e nem zet kö zi szer ve ze tek ben fo lyó te vé keny ség és bi la te -
rá lis ér de ke ink össz hang ját, az egyes nem zet kö zi szer ve -
ze te kért szak ma i lag fe le lõs társ tár cák kal együtt mû köd ve a 
szak mai és kül po li ti kai szem pon tok össz hang ját.

(7) Gon doz za az ENSZ-do ku men tá ci ót.

(8) El lát ja a Mi nisz té ri um kép vi se le tét az ENSZ sza ko -
sí tott in téz mé nye i ben való ma gyar rész vé tel össze han go -
lá sát vég zõ nem ze ti bi zott sá gok ban.

(9) A ha tá lyos jog sza bá lyok nak és bel sõ uta sí tá sok nak
meg fele lõen a jó vá ha gyott elõ irány za tok ból az ENSZ-tõl
be ér ke zõ tag díj-fi ze té si fel szó lí tá sok alap ján gon dos ko dik 
a ha tár idõ re tör té nõ be fi ze té sek rõl. Gon dos ko dik a kü lön -
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bö zõ nem zet kö zi in téz mé nyek nem köz pon ti lag ki ve tett
hoz zá já ru lá sa i nak be fi ze té sé rõl.

(10) Az Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos te vé keny ség kö ré -
ben ki dol goz za és kép vi se li a ma gyar ál lás pon tot az ENSZ
te vé keny sé gé hez kap cso ló dó kér dé sek kel fog lal ko zó
EU mun ka cso por tok ban (CONUN, COHOM).

(11) Ko or di nál ja a Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó WTO
Kép vi se le te, il let ve a pá ri zsi OECD Kép vi se let te vé keny -
sé ge so rán fel me rü lõ, a Kül ügy mi nisz té ri um mû kö dé sé hez 
kap cso ló dó kér dé sek ke ze lé sét.

(12) Az Eu ró pai Szer ve ze tek Osz tá lya fel adat- és ha tás -
kö ré ben irá nyít ja az

– EBESZ mel let ti ál lan dó kép vi se le tet,

– Eu ró pa Ta nács mel let ti ál lan dó kép vi se le tet,

va la mint fog lal ko zik a Duna Bi zott ság gal kap cso la tos fel -
ada tok kal.

(13) Az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve -
zet tel (EBESZ) kap cso la tos te vé keny ség kö ré ben:

a) Ki dol goz za az EBESZ te vé keny sé gé vel, az ab ban
való ma gyar rész vé tel lel kap cso la tos ál ta lá nos ma gyar ál -
lás pon tot, és gon dos ko dik an nak ér vé nye sí té sé rõl. Irá nyít -
ja és fel ügye li a bé csi ma gyar EBESZ-kép vi se let te vé -
keny sé gét.

b) Fel ügye li az EBESZ-tag ság ból ere dõ nem zet kö zi
kö te le zett ség vál la lá sa ink tel je sí té sét.

c) Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az EBESZ in téz -
mé nye i nek és ál lan dó misszi ó i nak mun ká ját és kap cso la -
tot tart ve lük. Fi gye lem mel kí sé ri to váb bá az EBESZ in -
téz mé nyek ben és misszi ók ban bekövet kezõ sze mé lyi vál -
to zá so kat, le he tõ ség sze rint gon dos ko dik meg fe le lõ ma -
gyar szak ér tõk je lö lé sé rõl.

d) Elõ ké szí ti az EBESZ csúcs ta lál ko zó i ra, a Mi nisz te ri
Ta nács ülé se i re és az ese ten kén ti ma gas szin tû ta lál ko zók -
ra ki uta zó ma gyar kül dött ség te vé keny sé gét. Az érin tett
szer ve ze ti egy sé gek kel egyez tet ve gon dos ko dik az
EBESZ csúcs ta lál ko zó in, a Mi nisz te ri Ta nács ülé se in és
az egyéb ta lál ko zó kon el fo ga dott dön té sek vég re haj tá sá -
ban való ma gyar sze rep vál la lás fel té te le i nek ki ala kí tá sá -
ról.

e) Össze han gol ja és fel ügye li az EBESZ elõ re jel zõ,
konf lik tus meg elõ zõ és vál ság ke ze lõ te vé keny sé gé vel, va -
la mint en nek nyo mán a kü lön bö zõ EBESZ-misszi ók mû -
köd te té sé vel kap cso la tos ma gyar sze rep vál la lást.

f) Az Or szág gyû lés Kül ügyi Hi va ta lá val együtt mû köd -
ve szak mai se gít sé get nyújt az Or szág gyû lés Kül ügyi és
Ha tá ron Túli Ma gya rok Bi zott sá gá nak és az Or szág gyû lés
azon tag ja i nak, akik részt vesz nek az EBESZ Par la men ti
Köz gyû lé sé nek mun ká já ban.

g) Ke ze li a „Nem zet kö zi tag dí jak” fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat EBESZ-szel kap cso la tos fel ada tok hoz ren delt
ré sze lõ irány za ta it.

(14) Az Eu ró pa Ta náccsal (ET) kap cso la tos te vé keny -
ség kö ré ben:

a) Ki dol goz za az ET te vé keny sé gé vel, az ab ban való
ma gyar rész vé tel lel kap cso la tos ál ta lá nos ma gyar ál lás -
pon tot, és gon dos ko dik an nak ér vé nye sí té sé rõl. Irá nyít ja a
stras bo ur gi Ál lan dó ET Kép vi se let szak mai te vé keny sé -
gét.

b) Biz to sít ja a fo lya ma tos kap cso lat tar tást és együtt -
mû kö dést az Eu ró pa Ta nács kor mány za ti szer ve i vel
( Miniszteri Bi zott ság, ET Tit kár ság, DH-MIN). Kap cso la -
tot tart az ET bu da pes ti In for má ci ós és Do ku men tá ci ós
Köz pont já val, va la mint az ET Bu da pes ti If jú sá gi Köz -
pont já val.

c) Elõ ké szí ti az ET po li ti kai ren dez vé nye i vel, kü lö nö -
sen az ál lam- és kor mány fõi ta lál ko zók kal, va la mint az ET
Mi nisz te ri Bi zott sá ga ülé se i vel kap cso la tos ma gyar rész -
vé telt.

d) Össze han gol ja az ET-vel kap cso la tot tar tó ma gyar
kor mány za ti szer vek te vé keny sé gét, egyez tet ve lük az
ET-ben fo lyó kor mány kö zi együtt mû kö dést érin tõ kér dé -
sek ben, és ré szük re fo lya ma tos tá jé koz ta tást ad.

e) Fi gye lem mel kí sé ri az ET Par la men ti Köz gyû lé se
ülés sza ka i nak mun ká ját, az an nak na pi rend jén sze rep lõ
kér dé se ket, kap cso la tot tart az ET Par la men ti Köz gyû lé sé -
be de le gált ma gyar kép vi se lõ cso port tal.

f) Fi gye lem mel kí sé ri az ET ke re té ben mû kö dõ Re gi o -
ná lis és He lyi Ha tó sá gok Kong resszu sá nak te vé keny sé gét, 
el sõ sor ban en nek po li ti kai vo nat ko zá sa it.

g) Fi gye lem mel kí sé ri az ET ki sebb ség vé del mi egyez -
mé nye i nek tel je sí té sét, és részt vesz a ma gyar ál lás pont ki -
ala kí tá sá ban a két ki sebb ség vé del mi egyez mény al kal ma -
zá sá nak ET vizs gá la ta so rán.

h) A te rü le ti fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve biz to sít ja
az ET-ben fo lyó te vé keny ség és két ol da lú ér de ke ink össz -
hang ját, va la mint az ET te vé keny sé gé ben érin tett tár cák -
kal együtt mû köd ve a szak mai és kül po li ti kai szem pon tok
össz hang ját.

(15) Az Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos te vé keny ség kö ré -
ben ki dol goz za és kép vi se li a ma gyar ál lás pon tot az
EBESZ és az ET te vé keny sé gé hez kap cso ló dó kér dé sek -
kel fog lal ko zó EU mun ka cso port ban (COSCE).

(16) A ro mák hely ze té vel kap cso la tos kor mány za ti in -
téz ke dé sek vo nat ko zá sá ban:

a) Meg je le ní ti és kép vi se li a ma gyar or szá gi roma po li -
ti kát a ci gány ság hely ze té vel fog lal ko zó ha zai és nem zet -
kö zi szer ve ze tek, il let ve ci vil szer ve ze tek felé.

b) Fi gye lem mel kí sé ri és a ha zai ille té kesek felé köz ve -
tí ti a ci gány ság hely ze té vel fog lal ko zó nem zet kö zi szer ve -
ze tek te vé keny sé gét.

c) Kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a kér dés ben ille -
té kes kor mány za ti szer vek kel.

d) Részt vesz a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí -
tõ kor mány za ti prog ram vég re haj tá sá ban, il let ve biz to sít ja
a Mi nisz té ri um kép vi se le tét a Roma In teg rá ci ós Ta nács
mun ká já ban.

(17) Fi gye lem mel kö ve ti a hát rá nyos meg kü lön böz te tés 
ha zai je len sé gei, il let ve az el le nük ho zott kor mány za ti
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 intézkedések nem zet kö zi meg íté lé sét, va la mint az esély -
egyen lõ ség biz to sí tá sát cél zó nem zet kö zi tö rek vé se ket.
Elem zi az egyes kor má nyok, nem zet kö zi szer ve ze tek, va -
la mint ci vil szer ve ze tek ál tal rend sze re sen ké szí tett em ber i 
jogi je len té se ket.

(18) Részt vesz a KEK ki sebb ség vé del mi mun ka cso -
port já ban, és fi gye lem mel kí sé ri a két ol da lú együtt mû kö -
dé sek ki sebb ség vé del mi ve tü le te it.

(19) Az osz tály ke re té ben te vé keny ke dik a ma gyar kor -
mány ál lan dó kép vi se lõ je a Duna Bi zott ság ban, aki e jog -
kö ré ben az aláb bi fel ada to kat lát ja el:

a) Kép vi se li a ma gyar Kor mányt a Duna Bi zott ság
(DB) ren des évi és rend kí vü li köz gyû lé se in, köz re mû kö -
dik a DB dön té se i nek ki ala kí tá sá ban, gon dos ko dik a ma -
gyar ér de kek ér vé nye sí té sé rõl.

b) Ko or di nál ja az ál ta lá nos kép vi se lõ-he lyet tes és a
mû sza ki kép vi se lõ-he lyet tes mun ká ját, fi gye lem mel kí sé ri 
a társ ha tó sá gok szak ér tõ i nek te vé keny sé gét, ko or di nál ja a
Du nai Együtt mû kö dé si Fo lya mat tal kap cso la tos bel sõ és
tár ca kö zi fel ada tok el vég zé sét.

c) A Nem zet kö zi és Eu ró pai Uni ós Köz jo gi Fõ osz -
tállyal együtt mû köd ve:

– részt vesz a Mi nisz té ri um nak a ma gyar Kor mány és a
Duna Bi zott ság együtt mû kö dé sé re, va la mint a Szék -
hely-egyez mény al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ál lás fog la lá sai
ki dol go zá sá ban,

– részt vesz az 1948. évi Belg rá di Egyez mény fe lül -
vizs gá la tá ra össze hí van dó Dip lo má ci ai Kon fe ren cia Elõ -
ké szí tõ Bi zott sá gá nak te vé keny sé gé ben.

d) Az érin tett tár cák kal együtt mû köd ve részt vesz a
Duna hasz no sí tá sá ra, hasz ná la tá ra és meg óvá sá ra vo nat -
ko zó ha zai és nem zet kö zi sza bá lyo zá si és igaz ga tá si
együtt mû kö dés ben.

e) El lát ja a nem zet kö zi víz ügyi és köz le ke dé si vo nat -
ko zá sú, szé le sebb körû együtt mû kö dé sek kel kap cso la tos
fel ada to kat (Ti sza, Drá va, Szá va és a Raj na Bi zott ság).

f) El lát ja a víz ügyi vo nat ko zá sú, ha tá ron át nyú ló
együtt mû kö dé sek kel kap cso la tos fel ada to kat.

4. számú melléklet

A külképviseletekre vonatkozó külön szabályok

A SZMSZ ren del ke zé se it a kül kép vi se le te ken a je len
mel lék let ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

1.

(1) A kül kép vi se le tek jog ál lá sát, ál ta lá nos fel adat- és
ha tás kö rét a nem zet kö zi jog és a bel sõ jog nor mái, va la -
mint az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei ha tá roz zák
meg.

(2) A kül kép vi se le tek a Kül ügy mi nisz té ri um osz tá lya -
ként mû köd nek. A kül kép vi se le tek te vé keny sé gét az

 osztályvezetõi meg bí za tás sal ren del ke zõ kép vi se let ve ze tõ 
irá nyít ja.

(3) Az egyes kül kép vi se le tek kü lö nös fel adat- és ha tás -
kö rét, szer ve ze ti fel épí té sét az irá nyí tá si és fel ügye le ti jo -
got gya kor ló ve ze tõ jó vá ha gyá sá val a kül kép vi se le tet irá -
nyí tó szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je írás ban sza bá lyoz za.

A külképviselet tagjai

2.

A kül kép vi se let tag jai
a) a nem zet kö zi jog alap ján:

1. a kül kép vi se let ve ze tõ je,
2. a dip lo má ci ai, il let ve hi va tá sos kon zu li sze mély -

zet tag jai,
3. az igaz ga tá si-mû sza ki sze mély zet tag jai, a kon zu li 

al kal ma zot tak,
4. a ki se gí tõ sze mély zet tag jai (a továb biak ban: ki -

ren del tek), to váb bá
b) a he lyi al kal ma zot tak.

A külképviselet vezetõje

3.

(1) A kül kép vi se let ve ze tõ je:
– a nagy kö vet vagy kö vet,
– a hi va tal ve ze tõ,
– a fõ kon zul, il let ve
– az ál lan dó ügy vi võ.

(2) A kül kép vi se let ve ze tõ je a kül kép vi se let ve ze té sé re
 szóló meg bí zás, to váb bá a köz pont uta sí tá sai alap ján ve ze -
ti a kül kép vi se le tet.

(3) Gon dos ko dik az egy sé ges kül kép vi se le ti rend szer
mû kö dé sét sza bá lyo zó, a Kül ügy mi nisz té ri um és az egyes
szak tár cák kö zött lét re ho zott együt tes uta sí tá sok vég re haj -
tá sá ról.

(4) Gon dos ko dik ar ról, hogy a kül kép vi se let sze mély ze -
te meg tart sa a nem zet kö zi jog nor má it, a fo ga dó ál lam jog -
sza bá lya it, a ha zai jog sza bá lyo kat, az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze it, va la mint az egyéb ren del ke zé se ket,
és azok meg sér té se ese tén meg te szi a ha tás kö ré be tar to zó
in téz ke dé se ket.

(5) A jog sza bá lyok és a mi nisz te ri uta sí tá sok ke re te in
be lül és azok kal össz hang ban írás ban meg ha tá roz za a kül -
kép vi se let mun ka rend jét és a mun ka vég zés sza bá lya it.

(6) Fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben a Mi nisz té ri um bár -
mely ve ze tõ jé tõl tá jé koz ta tást kér het.

(7) Köz vet le nül irá nyít ja, fel ügye li és el len õr zi a kül -
kép vi se let esz kö ze i vel való gaz dál ko dást.
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(8) Fel adat- és ha tás kö ré ben jó vá hagy ja az ál lam ti tok -
ká, il let ve szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés re elé ter jesz tett ja -
vas la to kat. Mi nõ sí tett ada tok fel ter jesz té se ese tén ja vas la -
tot tesz an nak cím zett je i re.

(9) A kül kép vi se let te vé keny sé gé rõl és mû kö dé sé rõl fo -
lya ma to san be szá mol a köz pont érin tett ve ze tõ i nek.

(10) A kül kép vi se let ve ze tõ jét – amennyi ben fel ada ta
el lá tá sá ban aka dá lyoz tat va van vagy nem tar tóz ko dik a fo -
ga dó ál lam te rü le tén, ille tõ leg ha ál lá sa át me ne ti leg nincs
be tölt ve – az ide ig le nes ügy vi võ he lyet te sí ti. Az ide ig le nes 
ügy vi võ re a kül kép vi se let ve ze tõ jé re vo nat ko zó sza bá lyok 
irány adók.

(11) A kül kép vi se let-ve ze tõ köz vet len mun kál ta tói uta -
sí tást ad az irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó kül kép vi se -
let köz tiszt vi se lõ i nek és mun ka vál la ló i nak.

(12) A kül kép vi se let-ve ze tõ – az (1) be kez dés ben fog -
lal tak ki vé te lé vel – mun ka kö ri le írást ké szít az irá nyí tá sa
és fel ügye le te alá tar to zó kül kép vi se let köz tiszt vi se lõi és
mun ka vál la lói szá má ra, s a mun ka kör vál to zá sa ese tén
mó do sít ja a mun ka kö ri le írást.

(13) A kül kép vi se let-ve ze tõ a tel je sít mény kö ve tel mé -
nyek alap ján éven te ér té ke li és mi nõ sí ti az irá nyí tá sa és
fel ügye le te alá tar to zó kül kép vi se let köz tiszt vi se lõ i nek és
mun ka vál la ló i nak mun ka tel je sít mé nyét.

(14) A kül kép vi se let-ve ze tõ az éves sza bad sá go lá si terv 
el ké szí té se cél já ból ja vas la tot tesz az irá nyí tá sa és fel ügye -
le te alá tar to zó kül kép vi se let köz tiszt vi se lõi és mun ka vál -
la lói sza bad sá ga ki adá sá nak idõ pont já ra vo nat ko zó an, a
köz tiszt vi se lõk, il let ve mun ka vál la lók igé nye i nek meg is -
me ré se után.

(15) A kül kép vi se let-ve ze tõ fe le lõs az irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alá tar to zó kül kép vi se let köz tiszt vi se lõi és mun -
ka vál la lói te vé keny sé gé nek fo lya ma tos el len õr zé sé ért, va -
la mint a (6) be kez dés sze rin ti költ ség ve té si for rá sok kal
való gaz dál ko dá sért. Az el len õr zés so rán ta pasz talt sza -
bály ta lan sá gok ese tén in téz ke dik azok ha la dék ta lan meg -
szün te té se iránt, s er rõl a Gaz dál ko dá si Fõ osz tály ve ze tõ -
jét írás ban ér te sí ti. Egyéb sza bály ta lan sá gok ese tén a köz -
pont egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett azok jel le gé nek és sú -
lyá nak meg fele lõen el já rás kez de mé nyez.

Az elsõbeosztott

4.

(1) A kül kép vi se let el sõ be osz tott ja – fõ sza bály ként – a
kül kép vi se let ve ze tõ jét rang ban el sõ ként kö ve tõ dip lo ma -
ta vagy kon zu li ran gú ki ren delt. A kül kép vi se let ve ze tõ jé -
vel egyez tet ve a köz pont je lö li ki az el sõ be osz tot tat.

(2) A kül kép vi se let ve ze tõ je a dön té si jog kö ré be tar to zó 
ügyek re néz ve az el sõ be osz tot tat dön té si jog kör rel ru ház -
hat ja fel.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá nak nincs he lye, ha nem -
zet kö zi szer zõ dés, nem zet kö zi szo kás jo gi sza bály, jog sza -
bály, az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze, pro to kol lá ris
nor ma vagy a fo ga dó ál lam joga a kül kép vi se let ve ze tõ jé -
nek sze mé lyes el já rá sát írja elõ.

A munkavégzés

5.

(1) A kül kép vi se let köz tiszt vi se lõ i nek, ügy ke ze lõ i nek
és fi zi kai al kal ma zot ta i nak (a továb biak ban: ki ren del tek)
mun ka kö rét a vo nat ko zó jog sza bá lyok, mi nisz te ri uta sí tá -
sok, to váb bá a ki ren de lõ ok irat és a köz pont ál tal ki adott
mun ka kö ri le írás ha tá roz zák meg. A mun ka kör csak a ki -
ren delt, va la mint az ille té kes te rü le ti fõ osz tály és az adott
mun ka kör szak mai irá nyí tá sát el lá tó funk ci o ná lis fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel, a mun kál ta tói jog kört
gya kor ló szak ál lam tit kár jó vá ha gyá sá val vál toz tat ha tó
meg.

(2) A he lyi al kal ma zot tak mun ka kö rét szer zõ dés ben
kell rög zí te ni. Az ilyen szer zõ dé sek meg kö té sé re kü lön
mi nisz te ri uta sí tás irány adó.

(3) Be ren de lés, ille tõ leg a mun ka kör vál to zá sa ese tén a
mun ka kö ri le írás ban meg ha tá ro zott fel ada tok és ügyek át -
adá sá ról írá sos jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, amit a kül -
kép vi se let ve ze tõ je el len õriz ni kö te les.

A diplomataértekezlet

6.

A dip lo ma ta ér te kez let a kül kép vi se let ve ze tõ jé nek ta -
nács adó tes tü le te. Ál lan dó tag jai a kül kép vi se le ten dip lo -
má ci ai kép vi se lõ ként vagy kon zu li tiszt vi se lõ ként kül szol -
gá la tot tel je sí tõ ki ren del tek.

A diplomáciai és konzuli képviseletek vezetõinek
együttmûködése

7.

(1) A dip lo má ci ai kép vi se let ve ze tõ je össze han gol ja a
fo ga dó ál lam ban mû kö dõ kon zu li kép vi se le tek nek a fo ga -
dó ál lam mal fenn ál ló po li ti kai kap cso la tok ra ki ha tó te vé -
keny sé gét.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ha tás kör meg fe le lõ gya -
kor lá sa ér de ké ben, ha a kon zu li kép vi se let nél olyan ügy
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me rül fel, mely a fo ga dó ál lam mal fenn ál ló po li ti kai kap -
cso la to kat lé nye ge sen érin ti, a kon zu li kép vi se let ve ze tõ je
a dip lo má ci ai kép vi se let ve ze tõ jé vel egyez tet.

(3) A dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se let kö zöt ti hatás -
köri össze üt kö zés ese tén – ha az egyez te tés nem ve zet
ered mény re – az el já ró kül kép vi se le tet a köz pont 24 órán
be lül ki je lö li.

A külképviseletek irányítása

8.

(1) A mi nisz ter jog sza bály ban, va la mint az egy sé ges
kül kép vi se le ti rend szer mû kö dé sét sza bá lyo zó, a Kül ügy -
mi nisz té ri um és az egyes szak tár cák kö zött lét re ho zott
együt tes uta sí tá sok ban meg ha tá ro zott irá nyí tá si és fel -
ügye le ti jo gát köz vet le nül, vagy a Mi nisz té ri um ve ze tõi,
vagy a köz pont szer ve ze ti egy sé gei út ján gya ko rol ja.

(2) A kül kép vi se le tek ál ta lá nos irá nyí tá sát és fel ügye le -
tét a szer ve ze ti egy sé gek a 3. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott ha tás kö ri meg osz tás sze rint vég zik.

(3) Az egyes szer ve ze ti egy sé gek fel adat- és ha tás kö -
rük ben uta sí tást ad hat nak a kül kép vi se le tek nek, a kül kép -
vi se le te ket irá nyí tó fõ osz tály ve ze tõ jé nek egy ide jû tá jé -
koz ta tá sá val, ille tõ leg a ko or di ná ci ót igény lõ fon to sabb
kér dé sek ben a te rü le tet fel ügye lõ szak ál lam tit kár jó vá ha -
gyá sá val.

(4) A kül kép vi se le tek az uta sí tás vég re haj tá sá ról a szak -
mai irá nyí tást és fel ügye le tet gya kor ló szer ve ze ti egy ség -
nek je len te nek, egy ide jû leg tá jé koz tat va az ál ta lá nos irá -
nyí tást és fel ügye le tet gya kor ló szer ve ze ti egy sé get.

(5) A kül kép vi se le tek mun ka vég zé sét az ál ta lá nos irá -
nyí tást és fel ügye le tet gya kor ló szer ve ze ti egy ség rend sze -
re sen, de leg alább éven te egy al ka lom mal (a kül kép vi se -
let-ve ze tõi ér te kez let hez kap cso ló dó an) írás ban ér té ke li és 
a to váb bi ak ra néz ve a szak mai irá nyí tást és fel ügye le tet
gya kor ló szer ve ze ti egy sé gek kel egyez te tett irány mu ta tást 
ad.

9.

(1) A brüssze li EU Ál lan dó Kép vi se let fel ügye le tét és
szak mai irá nyí tá sát a po li ti kai igaz ga tó és az eu ró pai igaz -
ga tó az SZMSZ-ben meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rök
figye lembe véte lével lát ják el.

(2) A kép vi se let ve ze tõ sze mé lyes el já rá sá ra – a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ese te ket nem érint ve – uta sí tást a
mi nisz ter, az ál lam tit kár, va la mint a szak ál lam tit ká rok ad -
hat nak.

5. számú melléklet

A munkáltatói jogok átruházásáról és e jogok
gyakorlásának rendjérõl  szóló

Hatásköri Jegyzékrõl

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény, 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, a köz tiszt vi se lõk tar tós kül szol -
gá la tá ról  szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let, va la -
mint a mi nisz te rek mun kál ta tói jo gá ról  szóló 112/1992.
(VII. 7.) Korm. ren de let alap ján a mun kál ta tói jo gok át ru -
há zá sá ról és e jo gok gya kor lá sá nak rend jé rõl  szóló Ha tás -
kö ri Jegy zék az aláb bi:

A Hatásköri Jegyzék hatálya

1.

(1) Je len Ha tás kö ri Jegy zék ha tá lya a Mi nisz té ri um ál tal 
fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk re és mun ka vál la lók ra
(a továb biak ban: fog lal koz ta tot tak) ter jed ki.

(2) Je len Ha tás kö ri Jegy zék sza bá lyoz za a mi nisz té ri u -
mi ve ze tõk mun kál ta tói jo gai gya kor lá sá nak és át ru há zá -
sá nak rend jét.

Általános rendelkezések

2.

(1) Je len Ha tás kö ri Jegy zék al kal ma zá sá ban:
a) a Mi nisz té ri um ve ze tõi: a Szer ve ze ti és Mû kö dé si

Sza bály zat (a továb biak ban: SZMSZ) 3. pont já ban meg ha -
tá ro zott sze mé lyek;

b) ve ze tõ meg bí zá sú köz tiszt vi se lõ: a fõ osz tály ve ze tõ, a 
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes és az osz tály ve ze tõ;

c) a mi nisz té ri u mi ve ze tõk alap ve tõ mun kál ta tói jo gai:
– a köz tiszt vi se lõk te kin te té ben: köz szol gá la ti jog vi -

szony lé te sí té se és meg szün te té se, Mi nisz té ri u mon be lü li
át he lye zés, más köz igaz ga tá si szerv hez tör té nõ át he lye -
zés, az il let mény meg ál la pí tá sa, a be so ro lás és a so ron kí -
vü li át so ro lás, a cím ado má nyo zás kez de mé nye zé se, a fe -
gyel mi el já rás in dí tá sá nak joga, a mi nõ sí té si jog, köz vet -
len mun kál ta tói uta sí tás adá sá nak joga, ve ze tõi meg bí zás
adá sa és vissza vo ná sa, a ki he lye zés és a ki he lye zés vissza -
vo ná sa, más kül föl di ál lo más hely re tör té nõ át he lye zés, va -
la mint a ju tal ma zás és ja vas lat té tel ki tün te tés re, fi ze tés
nél kü li sza bad ság en ge dé lye zé se;

– a mun ka vál la lók te kin te té ben: mun ka jog vi szony lé -
te sí té se és meg szün te té se, Mi nisz té ri u mon be lü li át he lye -
zés, sze mé lyi alap bér meg ál la pí tá sa, köz vet len mun kál ta -
tói uta sí tás adá sá nak joga, ki he lye zés és a ki he lye zés
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vissza vo ná sa, más kül föl di ál lo más hely re tör té nõ át he lye -
zés, ju tal ma zás.

(2) Az egyes mi nisz té ri u mi ve ze tõk irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze ti egy sé ge ket a ha tá lyos
SZMSZ ha tá roz za meg.

(3) Amennyi ben jog sza bály, kül ügy mi nisz te ri uta sí tás,
il let ve je len Ha tás kö ri Jegy zék el té rõ en nem ren del ke zik,
a mun kál ta tói jo gok gya kor lá sán a mun kál ta tói jo gok tel -
jes kö ré nek gya kor lá sát kell ér te ni.

(4) A je len Ha tás kö ri Jegy zék ben fel nem so rolt mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa a jog sza bá lyok, az SZMSZ, a
kül ügy mi nisz ter uta sí tá sai, va la mint a Mi nisz té ri um ve ze -
tõ i nek – mun kál ta tói jo gok át ru há zá sá ról  szóló – egye di
in téz ke dé sei sze rint tör té nik.

(5) A mun kál ta tói jo gok nak a je len Ha tás kö ri Jegy zék -
ben tör tént át ru há zá sa nem érin ti a mi nisz ter és az ál lam tit -
kár azon jo gát, hogy egye di eset ben az õket jog sza bály
alap ján meg il le tõ mun kál ta tói jo gok tel jes kö ré nek, il let ve
egyes rész jo go sít vá nyok nak a gya kor lá sát kü lön in téz ke -
dés sel ma guk nak tart sák fenn.

(6) Jog sza bály, kül ügy mi nisz te ri uta sí tás, il let ve a mun -
kál ta tói jo gok gya kor ló já nak el len ke zõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban a köz vet len mun kál ta tói uta sí tás adá sá nak jo gát a
köz tiszt vi se lõ min den ko ri köz vet len fe let te se gya ko rol ja.

(7) Va la mennyi mi nisz té ri u mi köz tiszt vi se lõ elsõ il let -
mé nyét, mun ka kö rét, mun ka ide jét és mun ka vég zé sé nek
he lyét a köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té sé re jo go sult mi -
nisz té ri u mi ve ze tõ ál la pít ja meg.

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje

A miniszter

3.

(1) Vé le mé nye zi a mi nisz ter el nök azon ja vas la tát, me -
lyet a köz tár sa sá gi el nök nek tesz az ál lam tit kár ki ne ve zé se 
tár gyá ban.

(2) Ja vas la tot tesz a mi nisz ter el nök nek szak ál lam tit ká -
rok sze mé lyé re.

(3) A ki ne ve zés és a fel men tés ki vé te lé vel gya ko rol ja a
mun kál ta tói jo go kat

a) az ál lam tit kár fe lett,
b) a szak ál lam tit ká rok fe lett.

(4) Gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a ka bi net fõ nök
 felett.

(5) Gya ko rol ja a ki he lye zés és a ki he lye zés vissza vo ná -
sá nak, va la mint a más kül föl di ál lo más hely re tör té nõ át he -
lye zés jo gát a dip lo ma ta, il let ve kon zu li mun ka kör ben dol -
go zó köz tiszt vi se lõk ese té ben. E mun kál ta tói jo gok te kin -
te té ben a ki ad má nyo zá si jog a mun kál ta tói jo go kat egyéb -
ként gya kor ló mi nisz té ri u mi ve ze tõt il le ti meg.

(6) Gya ko rol ja a szak dip lo ma ták ki he lye zé sé nek és a
ki he lye zés vissza vo ná sá nak jo gát az érin tett szak tár ca ve -
ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján.

(7) Az ál lam tit kár ja vas la tá nak figye lembe véte lével fõ -
osz tály ve ze tõi, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si, il let ve osz tály -
ve ze tõi meg bí zást ad, il let ve ezt vissza von ja.

(8) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével
össze ve ti az ál lam tit kár va gyon nyi lat ko za tá nak va gyo ni
ré szét a leg utol só va gyonnyi lat ko za ta va gyo ni ré szé vel.

Az államtitkár

4.

(1) Az ál lam tit kár – a ki ne ve zés és a fel men tés ki vé te lé -
vel – a mi nisz ter tõl át ru há zott jog kö ré ben gya ko rol ja a
mun kál ta tói jo go kat a szak ál lam tit ká rok fe lett.

(2) Gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat

a) az ál lam tit kár tit kár sá gá nak ál lo má nyá ba tar to zó
köz tiszt vi se lõk fe lett;

b) a fel ügye le te és irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -
sé gek fog lal koz ta tot tai te kin te té ben;

c) a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ rend kí vü li és meg -
ha tal ma zott nagy kö ve tek és a misszió ve ze tõ fõ kon zu lok
fe lett;

d) a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ rend kí vü li kö ve tek
és meg ha tal ma zott mi nisz te rek, az ál lan dó ügy vi võk te -
kin te té ben;

e) az uta zó nagy kö ve tek és kon zu lok, va la mint a lap -
top-dip lo ma ták te kin te té ben.

(3) A mi nisz ter tõl át ru há zott jog kö ré ben a kül föl dön
szol gá la tot tel je sí tõ rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö -
ve tek, a misszió ve ze tõ fõ kon zu lok, va la mint a (2) d) pont -
ban em lí tett sze mé lyek ese té ben alá ír ja a ki ne ve zé si ok ira -
tot.

(4) Gya ko rol ja a köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té sé nek
és meg szün te té sé nek, a Mi nisz té ri u mon be lü li, il let ve más
köz igaz ga tá si szerv hez való át he lye zés jo gát a Mi nisz té ri -
um va la mennyi – a je len Ha tás kö ri Jegy zék 3. pont já ban
nem em lí tett bel föl dön és kül föl dön dol go zó köz tiszt vi se -
lõ je te kin te té ben.

(5) Gya ko rol ja a ki he lye zés és a ki he lye zés vissza vo ná -
sá nak, va la mint a más kül föl di ál lo más hely re való át he lye -
zés nek a jo gát a kül kép vi se let igaz ga tá si-mû sza ki, va la -
mint a ki se gí tõ sze mély ze té nek tag jai fe lett. E mun kál ta tói 
jo gok te kin te té ben a ki ad má nyo zá si jog a mun kál ta tói jo -
go kat egyéb ként gya kor ló mi nisz té ri u mi ve ze tõt il le ti
meg.
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(6) Ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek fõ osz tály ve ze tõi meg -
bí zás adá sá ra, il let ve vissza vo ná sá ra.

(7) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével
össze ve ti a szak ál lam tit ká rok, to váb bá a mi nisz ter és a sa -
ját fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek fõ osz tály -
ve ze tõi va gyon nyi lat ko za tá nak va gyo ni ré szét a leg utol só
va gyonnyi lat ko za tuk va gyo ni ré szé vel.

A szakállamtitkárok

6.

(1) A szak ál lam tit ká rok gya ko rol ják a mun kál ta tói jo -
go kat a szak ál lam tit kár tit kár sá ga ál lo má nyá ba tar to zó
köz tiszt vi se lõk és mun ka vál la lók fe lett.

(2) Az ál lam tit kár tól át ru há zott jog kör ben gya ko rol ják a 
mun kál ta tói jo go kat az irá nyí tá suk és fel ügye le tük alá tar -
to zó bel föl di szer ve ze ti egy sé gek, va la mint az azok ál tal
irá nyí tott kül kép vi se le tek fog lal koz ta tot tai te kin te té ben.

(3) Ja vas la tot te het nek az ál lam tit kár nak fõ osz tály ve ze -
tõi, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si, il let ve osz tály ve ze tõi meg -
bí zás adá sá ra és vissza vo ná sá ra a köz vet len irá nyí tá suk és
fel ügye le tük alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek te kin te té ben.

(4) Vé le mé nye zik az ál lam tit kár ál tal fõ osz tály ve ze tõi
meg bí zás adá sá ra a mi nisz ter nek tett ja vas la tot.

(5) Az ál lam tit kár tól át ru há zott jog kö ré ben a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del -
ke zé se i nek figye lembe véte lével össze ve ti a fel ügye le tük
alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek fõ osz tály ve ze tõi, va la mint
kül kép vi se let-ve ze tõk va gyon nyi lat ko za tá nak va gyo ni ré -
szét a leg utol só va gyonnyi lat ko za tuk va gyo ni ré szé vel.

A kabinetfõnök

7.

A Mi nisz te ri Ka bi net, va la mint a fel ügye le te alá tar to zó
fõ osz tá lyok ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe lett
gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat.

A fõosztályvezetõ

8.

A fõ osz tály ve ze tõ az irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to -
zó szer ve ze ti egy ség fog lal koz ta tot tai vo nat ko zá sá ban:

a) Köz vet len mun kál ta tói uta sí tást ad.
b) Mun ka kö ri le írást ké szít, ille tõ leg a mun ka kör vál to -

zá sa ese tén azt mó do sít ja.

c) Éven te ér té ke li a tel je sít mény kö ve tel mé nyek alap -
ján a mun ka tel je sít ményt és ja vas la tot tesz az il let mény
meg ha tá ro zott mér té kû el té rí té sé re.

d) El ké szí ti a mi nõ sí tés ter ve ze tét, me lyet a fõ osz tály
te vé keny sé gét irá nyí tó ál lam tit kár/szak ál lam tit kár ré szé re
jó vá ha gyás cél já ból be mu tat.

e) Ja vas la tot tesz az éves sza bad sá go lá si terv el ké szí té -
se cél já ból a sza bad ság ki adá sá nak idõ pont já ra vonatko -
zóan, a köz tiszt vi se lõk és ügy ke ze lõk igé nye i nek meg is -
me ré se után.

f) Az ál lam tit kár tól át ru há zott jog kö ré ben a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del -
ke zé se i nek figye lembe véte lével össze ve ti az ál ta la ve ze -
tett szer ve ze ti egy ség és az irá nyí tá sa alá tar to zó kül kép vi -
se le tek vo nat ko zá sá ban a va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te -
le zett sze mé lyek va gyon nyi lat ko za tá nak va gyo ni ré szét a
leg utol só va gyon nyi lat ko zat va gyo ni ré szé vel.

A fõosztályvezetõ-helyettes

9.

A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sí ti a fõ osz tály ve -
ze tõt an nak tá vol lé te vagy aka dá lyoz ta tá sa ese tén. Egyéb
ese tek ben mun kál ta tói jo gok csak a köz vet len irá nyí tá sa és 
fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze ti egy ség fog lal koz ta tot tai
te kin te té ben il le tik meg, mely jo gok az osz tály ve ze tõ
mun kál ta tói jo ga i val azo no sak.

Az osztályvezetõ

10.

Az osz tály ve ze tõ az irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó
szer ve ze ti egy ség fog lal koz ta tot tai vo nat ko zá sá ban:

a) Köz vet len mun kál ta tói uta sí tást ad.
b) Ja vas la tot tesz a fõ osz tály ve ze tõ nek a mun ka kö ri le -

írás el ké szí té sé hez, ille tõ leg mó do sí tá sá hoz.
c) Ja vas la tot tesz a fõ osz tály ve ze tõ nek a mi nõ sí tés hez.
d) Ja vas la tot tesz az éves sza bad sá go lá si terv el ké szí té -

sé hez, a köz tiszt vi se lõk és ügy ke ze lõk igé nye i nek meg is -
me ré se után.

Záró rendelkezések

11.

(1) A Ha tás kö ri Jegy zék mó do sí tá sá ra a Mi nisz té ri um
ve ze tõi te het nek ja vas la tot. Mun kál ta tói jo go kat sza bá lyo -
zó jog sza bá lyok mó do su lá sa ese tén a Kül szol gá la ti és
Kül kép vi se le ti Fõ osz tály ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz a
Ha tás kö ri Jegy zék mó do sí tá sá ra.
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(2) A mi nisz té ri u mi ve ze tõk egyes mun kál ta tói jo ga i -
nak ve ze tõ meg bí zá sú köz tiszt vi se lõ re tör té nõ át ru há zá sá -
ról  szóló egye di in téz ke dé se it írás ba kell fog lal ni, me lye -
ket a Kül szol gá la ti és Kül kép vi se le ti Fõ osz tály nyil ván -
tart.

6. számú melléklet

A Külügyminisztérium szakmai felsõ vezetõi
helyettesítésének rendjérõl

A Kül ügy mi nisz té ri um szak mai fel sõ ve ze tõi he lyet te -
sí té si rend je – a Kül ügy mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za ta ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével –
a követ kezõ:

(1) A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál lam tit kár
he lyet te sí ti.

a) A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén a köz tár sa sá gi
el nök in téz ke dé sé nek kez de mé nye zé se és in téz ke dé sé nek
el len jegy zé se vo nat ko zá sá ban a mi nisz ter el nök ál tal ren -
de let ben ki je lölt más mi nisz ter he lyet te sí ti.

b) A mi nisz tert az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén az 
Or szág gyû lés ülé sén és az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész -
vé tel lel mû kö dõ in téz mé nye i ben való rész vé tel vo nat ko -
zá sá ban a mi nisz ter el nök ál tal ren de let ben ki je lölt más mi -
nisz ter he lyet te sí ti.

c) A mi nisz tert az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén az 
Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén való rész vé tel vo nat ko zá -
sá ban a mi nisz té ri um ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la lás ra
jo go sult, ve ze tõi meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély he -
lyet te sí ti.

(2) Az ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén, ide ért ve az
Ál lam tit ká ri Ér te kez le ten való rész vé telt is, az Eu ró pai
Unió tag ál la ma i val, a csat la ko zó ál la mok kal, va la mint a
ke let-eu ró pai ál la mok kal fenn tar tott két ol da lú kap cso la to -
kért, a nem zet kö zi szer ve ze tek ben való tag ság hoz kap cso -
ló dó, to váb bá az em ber i jogi kér dé sek kel kap cso la tos
ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár he lyet te sí ti.

(3) A szak ál lam tit ká ro kat aka dá lyoz ta tá suk ese tén az
irá nyí tá suk alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi kö zül
ki je lölt fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí ti.

a) Az SZMSZ I. fe je zet 11. pont já ban fog lal tak figye -
lembe véte lével a he lyet te sí tett fel sõ ve ze tõ ki zá ró la gos
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó anya go kat vé le mé nye zés re
meg kell kül de ni az ille té kes fõ osz tály ve ze tõ nek, aki azt
ja vas la ta fel tün te té se után dön tés re to váb bít ja a he lyet te sí -
tõ fel sõ ve ze tõ nek.

b) A he lyet te sí tett fel sõ ve ze tõ aka dá lyoz ta tá sa ide je
alatt a ki je lölt fõ osz tály ve ze tõ át ru há zott jog kör ben a
követ kezõ fel ada to kat lát ja el:

– Az aka dá lyoz ta tott fel sõ ve ze tõ ál tal fel ügyelt te rü let
fel adat kö ré be tar to zó anya gok ki szig ná lá sa a ha tás kör rel
ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség re.

– Ada tok szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí té se.

– Ál lás fog la lás mind azon kér dé sek ben, ame lyek nem
tar toz nak az aka dá lyoz ta tott fel sõ ve ze tõ ki zá ró la gos fel -
adat- és ha tás kö ré be.

– Kor mány- és egyéb elõ ter jesz tések ál lam tit kár elé
ter jesz té sé nek jó vá ha gyá sa.

7. számú melléklet

A II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselõk
képzettségi pótlékra jogosító munkaköreinek

felsorolásáról és a képzettségi pótlék mértékérõl

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 48/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, to váb bá a Ktv. 48/A.  § (3) be kez dés, va la mint a
köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló 9/1995. (II. 3.) 
Korm. ren de let ren del ke zé se i vel össz hang ban a kép zett sé -
gi pót lék ra jo go sí tó mun ka kö rök jegy zé ke és a kép zett sé gi 
pót lék mér té ke az aláb bi:

(1) A kép zett sé gi pót lék ra jo go sí tó mun ka kö rök jegy zé ke:
a) Do ku men tá ció, ügy irat ke ze lés és könyv tá ros fel -

adat kör;
b) Egész ség biz to sí tá si szak fel adat-el lá tás:
– tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ;
c) Fog lal ko zás sal kap cso la tos hu mán po li ti kai, vala -

mint mun ka ügyi fel adat kör:
– mun ka ügyi ügy in té zõ;
d) Gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel adat kör:
– lel tá ri ügy in té zõ,
– rak tá ros;
e) In for ma ti kai és szá mí tó gé pes fel adat kör:
– szá mí tás tech ni kai ügy in té zõ,
– rend szer gaz da;
f) Költ ség ve té si fel adat kör:
– költ ség ve té si ügy in té zõ,
– szám vi te li ügy in té zõ,
– köny ve lõ,
– pénz ügyi ügy in té zõ;
g) Köz pon to sí tott bér szám fej tés kö ré ben bér-, tár sa da -

lom biz to sí tá si, jö ve de lem adóz ta tá si fel adat kör:
– bér szám fej tõ,
– tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ;
h) Nyug díj biz to sí tá si szak fel adat-el lá tás:
– nyug díj-ügy in té zõ.

(2) A kép zett sé gi pót lék mér té ke:
a) akk re di tált is ko lai rend sze rû fel sõ fo kú szak kép zés -

ben vagy is ko la rend sze ren kí vü li fel sõ fo kú szak kép zés ben 
szer zett szak ké pe sí tés, szak kép zett ség ese tén a min den ko -
ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap 40%-a;

b) is ko la rend sze ren kí vü li kö zép fo kú szak kép zés ben
szer zett to váb bi szak ké pe sí tés, szak kép zett ség ese tén a
min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap 30%-a.

(3) A több fel té tel nek meg fe le lõ köz tiszt vi se lõ csak
egy, a ma ga sabb össze gû pót lék ra jo go sult.
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8. számú melléklet

A Külügyminisztérium alapító okiratában foglaltak
részletezésérõl

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 10.  § (4) be kez dé sé nek meg fele -
lõen az ala pí tó ok irat lé nye ges ele mei a követ kezõk:

I.

Az alapító okirat kelte, száma

A Kül ügy mi nisz té ri um ha tá lyos ala pí tó ok ira ta 2003.
jú ni us 23-án kelt; az ala pí tó ok irat nak szá ma nincs.

II.

A Külügyminisztérium által állami feladatként ellátott
alaptevékenység, valamint kisegítõ, kiegészítõ

tevékenységek; az alap-, illetve kisegítõ, kiegészítõ
tevékenységet meghatározó jogszabályok

A Kül ügy mi nisz té ri um alap te vé keny ség ként köz re mû -
kö dik a kül po li ti ka meg ha tá ro zá sá ban; össze han gol ja a
Ma gyar Köz tár sa ság kül po li ti kai és kül gaz da sá gi ér de ke i -
nek ér vé nye sí té sét, mû köd te ti a Ma gyar Köz tár sa ság kül -
kép vi se le te it.

A Kül ügy mi nisz té ri um ki se gí tõ, ki egé szí tõ te vé keny sé -
get nem foly tat.

A Kül ügy mi nisz té ri um te vé keny sé gét a kül ügy mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 166/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let ha tá roz za meg.

Egyéb, a Kül ügy mi nisz té ri um, il let ve a kül ügy mi nisz -
ter szá má ra fel ada tot elõ író jog sza bá lyok kü lö nö sen:

– 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;

– a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -
sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vény;

– 2005. évi L. tör vény a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel
kap cso la tos el já rás ról;

– 2005. évi II. tör vény a Szü lõ föld Alap ról;
– 2001. évi XLVI. tör vény a kon zu li vé de lem rõl;
– min den kor ha tá lyos tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság

tárgy évi költ ség ve té sé rõl;
– 2001. évi LXII. tör vény a szom szé dos ál la mok ban

élõ ma gya rok ról;
– 1998. évi XII. tör vény a kül föld re uta zás ról;
– 1997. évi C. tör vény a vá lasz tá si el já rás ról;
– 1992. évi XXXVIII. tör vény az ál lam ház tar tás ról;
– 1987. évi XI. tör vény a jog al ko tás ról;
– 1987. évi 13. tör vényerejû ren de let a kon zu li kap cso -

la tok ról Bécs ben, 1963. áp ri lis 24-én el fo ga dott egyez -
mény ki hir de té sé rõl;

– 1979. évi 13. tör vényerejû ren de let a nem zet kö zi ma -
gán jog ról;

– 1973. évi 11. tör vényerejû ren de let a kül föl dön fel -
hasz ná lás ra ke rü lõ köz ok ira tok dip lo má ci ai vagy kon zu li
hi te le sí té sé nek (fe lül hi te le sí té sé nek) mel lõ zé sé rõl Há gá -
ban, az 1961. ok tó ber 5. nap ján kelt egyez mény ki hir de té -
sé rõl;

– 1965. évi 22. tör vényerejû ren de let a dip lo má ci ai
kap cso la tok ról Bécs ben, 1961. áp ri lis 18-án alá írt nem zet -
kö zi szer zõ dés ki hir de té sé rõl;

– 31/2004. (II. 28.) Korm. ren de let a szom szé dos ál la -
mok ban élõ ma gya rok ról  szóló 2001. évi LXII. tör vény
alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok rend jé rõl;

– 2/1995. (III. 24.) KüM ren de let a tisz te let be li kon zu -
lok kül dé sé rõl és fo ga dá sá ról.

III.

A Külügyminisztérium által folytatott vállalkozási
tevékenység

A Kül ügy mi nisz té ri um vál lal ko zá si te vé keny sé get nem
foly tat.

IV.

A Külügyminisztérium által folytatott tevékenység
forrásai

A Kül ügy mi nisz té ri um ál tal el lá tott te vé keny ség fe de -
ze tét na gyobb rész ben költ ség ve té si tá mo ga tás, ki sebb
rész ben sa ját be vé te lei biz to sít ják.

V.

A Külügyminisztérium tevékenységének feladatmutatói

A Kül ügy mi nisz té ri um te vé keny sé gé nek sa já tos sá ga i -
ból ere dõ en fel adat mu ta tó kat össze ál lí ta ni nem le het.

A gaz dál ko dás sal kap cso la tos gaz da sá gi mu ta tók,
 normatívák össze ál lí tá sá ért a Gaz dál ko dá si Fõ osz tály a
 felelõs.

VI.

A Külügyminisztérium szervezeti felépítése, a szervezeti
egységek megnevezése; a Külügyminisztérium

mûködésének rendszere

A Kül ügy mi nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té sé rõl, a szer -
ve ze ti egy sé gek meg ne ve zé sé rõl az SZMSZ I. fe je ze te
(A Mi nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té se), il let ve 3. szá mú
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mel lék le te ren del ke zik; a mi nisz té ri um mû kö dé sé nek
rend sze rét az SZMSZ I., II., III., IV. fe je ze tei, va la mint an -
nak 2., 3., 4. szá mú mel lék le tei tar tal maz zák.

VII.

A Külügyminisztérium költségvetésének végrehajtására
szolgáló számlaszámok

A Kül ügy mi nisz té ri um költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá -
ra szol gá ló bank szám lák 2007. jú li us 4-én:

KÜM Köz pon ti igaz ga tá sa: 10032000-01410608-
00000000

KÜM Köz pon ti igaz ga tá sa In téz mé nyi Kár tya fe de ze ti
sz.: 10032000-01410608-00060004

KÜM Köz pon ti igaz ga tá sa VIP Kár tya fe de ze ti sz.:
10032000-01410608-00070003

KÜM Köz pon ti igaz ga tás be ru há zá si elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám la: 10032000-01410608-00030007

KÜM Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa: 10023002-
01397291-00000000

KÜM Kül kép vi se le tek ig. In téz mé nyi Kár tya fe de ze ti
sz.: 10023002-01397291-00060004

KÜM Kül kép vi se le tek VIP Kár tya fe de ze ti sz.:
10023002-01397291-00070003

KÜM Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa: HU75-10004885-
10008016-01014037 EUR

KÜM Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa: HU20-10004012-
10008016-02014030 USD

Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank Rt. USD szám la:
10300002-50801207-26304013

Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank Rt. EURO szám la:
10300002-50801207-26304886

Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank Rt. EURO szám la:
10300002-50801207-48820027

Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank Rt. EURO szám la:
10300002-50801207-48820034

Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank Rt. USD szám la:
10300002-50801207-40120024

KÜM Fej. kez. elõ ir. Cé le lõ ir. felh. ke retsz.:
10032000-01220108-50000005

KÜM Fe je ze ti fel adat fi nan szí roz ási elõ ir. felh. ke ret -
szám la: 10032000-01220108-50050000

KÜM Fe je ze ti be fi ze té si szám la: 10032000-00440004-
60000006

KÜM Fe je ze ti le té ti szám la: 10032000-00440004-
20000002

KÜM Fej. ma rad vány-elsz. szla.: 10032000-00110004- 
10000001

KÜM Fej. el osz tá si szám la: 10032000-00440004-
40000004

KÜM Fej. be ru há zá si elõ ir.felh. ke retsz la.: 10032000-
01220108-50030002

KÜM Fej. kez. elõ ir. HU83-10004885-10008016-
03014033 EUR

KÜM Fej. kez. elõ ir. HU49-10004012-10008016-
04014036 USD

MEH-tõl át vett szám la: HU56-10004885-10008016-
01012633 EUR

MEH-tõl át vett szám la: HU63-10004885-10007596-
02000037 EUR

VIII.

A Külügyminisztériumhoz rendelt részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv

A Kül ügy mi nisz té ri um hoz rész ben ön ál ló an gaz dál ko -
dó költ ség ve té si szerv nem tar to zik.

IX.

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával
kapcsolatos különleges elõ írások, feltételek

A költ ség ve tés ter ve zé sé vel és vég re haj tá sá val kap cso -
la tos kü lön le ges elõ írásokat, fel té te le ket az SZMSZ Gaz -
dál ko dá si Fõ osz tály fel adat kö ré rõl  szóló fe je ze te tar tal -
maz za.

X.

A szervezeti egységek vezetõinek képviseleti
jogosítványai

A szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek azon jo go sít vá nya i -
ról, ame lyek kö ré ben a költ ség ve té si szerv kép vi se lõ je -
ként jár hat nak el az SZMSZ 33. pont ja (A Mi nisz té ri um
kép vi se le te), il let ve a Kül ügy mi nisz té ri um szak mai fel sõ
ve ze tõ i nek he lyet te sí té si rend jé rõl  szóló 6. szá mú mel lék -
le te ren del ke zik.

9. számú melléklet

A szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjérõl

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 145/B.  § (5) be kez dé sé nek meg -
fele lõen a Kül ügy mi nisz té ri um ban és a kül kép vi se le te ken a
sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rá si rend je a követ kezõ:

I.

Az eljárási rend célja

Az el já rá si rend cél ja, hogy a fo lya mat ba épí tett, elõ ze -
tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zés (FEUVE) ke re té ben biz -
to sít sa a Kül ügy mi nisz té ri um ban és a kül kép vi se le te ken a
sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sét, sza bály ta lan ság el kö ve té -
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se ese tén a mu lasz tás pót lá sát, az oko zott kár hely re ál lí tá -
sát, va la mint a fe le lõs ség meg ál la pí tá sát a Kül ügy mi nisz -
té ri um fel ada tai el lá tá sá ra szol gá ló elõ irány za tok kal, lét -
szám mal és va gyon nal való sza bály sze rû, gaz da sá gos, ha -
té kony és ered mé nyes gaz dál ko dás kö ve tel mé nyé nek ér -
vé nye sí té se ér de ké ben.

II.

Értelmezõ rendelkezések

1. Sza bály: je len uta sí tás al kal ma zá sá ban sza bály a
Kül ügy mi nisz té ri um és a kül kép vi se le tek fel ada ta i ra, il let -
ve mû kö dé sé re irány adó va la mennyi ha tály ban levõ jog -
sza bály, ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze, to váb bá
egyéb bel sõ sza bá lyo zás (ügy vi te li ren del ke zés, ügy vi te li
sza bály zat, kör le vél, kör táv irat).

2. Sza bály ta lan ság: je len uta sí tás al kal ma zá sá ban sza -
bály ta lan ság va la mely sza bály vét kes meg sze gé se. Sza -
bály ta lan ság le het:

a) fe gyel mi, kár té rí té si, sza bály sér té si vagy bün te tõ el -
já rás kez de mé nye zé sé re okot nem adó sza bály sze gés;

b) fe gyel mi, kár té rí té si, sza bály sér té si vagy bün te tõ el -
já rás kez de mé nye zé sé re okot adó kor ri gál ha tó mu lasz tás,
vagy hi á nyos ság.

3. Azt, hogy az adott sza bály ta lan ság je len el já rá si rend 
II.2. a) vagy II.2. b) pont ja sze rint mi nõ sül, a köz tiszt vi se -
lõ fe let tes ve ze tõ je jo go sult el dön te ni.

III.

A szabálytalanság észlelése és az azt követõ intézkedések

1. Amennyi ben a köz tiszt vi se lõ sza bály ta lan sá got ész -
lel, kö te les ér te sí te ni a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét. Ha a
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je az adott ügy ben érin tett, a fe let -
tes ve ze tõt kell ér te sí te ni. Ab ban az eset ben, ha a sza bály -
ta lan ság a je len el já rá si rend II.2. b) pont ja sze rint mi nõ -
sül het, az ér te sí tés nek írás ban kell meg tör tén nie.

2. Ab ban az eset ben, ha az ér te sí tett ve ze tõ a sza bály ta -
lan sá got a je len el já rá si rend II.2. a) pont ja sze rint mi nõ sí -
ti, kö te les in téz ke dést ten ni a mu lasz tás pót lá sa, il let ve a
hi ány iránt. Az in téz ke dés nek – még ab ban az eset ben is,
ha a mu lasz tást, hi ányt nem a sza bály ta lan sá got el kö ve tõ
köz tiszt vi se lõ pó tol ja – min den eset ben ki kell ter jed nie a
sza bály ta lan sá got el kö ve tõ tiszt vi se lõ szó be li fi gyel mez -
te té sé re. Amennyi ben a sza bály ta lan sá got köz vet le nül
ész le lé se után, kár ke let ke zé sét meg elõ zõ en sza bály sze rû
mó don hely re hoz zák, to váb bi el já rás ra nincs szük ség.

3. Amennyi ben az ér te sí tett ve ze tõ a sza bály ta lan sá got
a je len el já rá si rend II.2. b) pont ja sze rint mi nõ sí ti, kö te les

írás ban kez de mé nyez ni a szük sé ges el já rás meg in dí tá sát,
így:

a) meg ke res ni a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ját fe gyel -
mi, kár té rí té si el já rás meg in dí tá sa ér de ké ben;

b) amennyi ben az ér te sí tett ve ze tõ a mun kál ta tói jog kör 
gya ko ro ló ja és az el já rás meg in dí tá sá nak fel té te lei fenn áll -
nak, a fe gyel mi, kár té rí té si el já rást meg in dí ta ni;

c) a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nál kez de mé nyez ni
az ille té kes szerv meg ke re sé sét sza bály sér té si, bün te tõ el -
já rás meg in dí tá sa ér de ké ben;

d) amennyi ben az ér te sí tett ve ze tõ a mun kál ta tói jog kör 
gya ko ro ló ja és az el já rás meg in dí tá sá nak fel té te lei fenn áll -
nak, meg ke res ni az ille té kes szer vet sza bály sér té si, bün te -
tõ el já rás meg in dí tá sa ér de ké ben.

4. Amennyi ben az ér te sí tett ve ze tõ a sza bály ta lan sá got
a je len el já rá si rend II.2. b) pont ja sze rint mi nõ sí ti, kö te les
a je len el já rá si rend III.3. pont já ban meg ha tá ro zott in téz -
ke dé sek meg té te lé vel egy ide jû leg a sza bály ta lan ság ról az
ál lam tit kárt is írás ban ér te sí te ni. Sza bály sér té si, il let ve
bün te tõ el já rás meg in dí tá sa iránt az ille té kes szer vet csak a
ál lam tit kár jó vá ha gyá sát köve tõen le het meg ke res ni.

5. Ab ban az eset ben, ha az El len õr zé si Ön ál ló Osz tály
ész lel sza bály ta lan sá got, a költ ség ve té si szer vek bel sõ el -
len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XII. 30.) Korm. ren de let és a 
Kül ügy mi nisz té ri um Bel sõ El len õr zé sé nek Ké zi köny ve,
ha kül sõ el len õr zé si szerv (ÁSZ, KEHI, ÁNTSZ, mun ka -
vé del mi, tûz vé del mi ha tó ság stb.) a sza bály ta lan ság ész le -
lõ je, a rá irány adó jog sza bály sze rint jár el (pél dá ul el len -
õr zé si je len tést ké szít).

IV.

Az eljárások, intézkedések nyilvántartása,
az intézkedések nyomon követése

1. Je len el já rá si rend II.2. b) pont ja sze rint mi nõ sü lõ el -
já rá sok ese té ben az el já rást meg in dí tó és le zá ró, to váb bá
az egyes el já rá si sza ka szo kat össze fog la ló, le zá ró ira tok
má so la tát a követ kezõ sze mé lyek nek, szer ve ze ti egy sé -
gek nek kell meg kül de ni:

a) a köz tiszt vi se lõ nek;
b) a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak;
c) az ér te sí tett/el já rást kez de mé nye zõ ve ze tõ nek;
d) az ál lam tit kár nak;
e) a Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tály nak (a továb biak -

ban: HEF).

2. A HEF kö te les je len el já rá si rend II.2. b) pont ja sze -
rint kez de mé nye zett el já rá sok ira ta it el kü lö nít ve, el já rá -
son ként cso por to sít va meg õriz ni, és a je len el já rá si rend
IV.1. a)–d) pont já ban meg je lölt sze mé lyek nek a nyil ván -
tar tott ira tok ról – ké re lem re – má so la tot ki ad ni, az el já rás -
ról õket tá jé koz tat ni.
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3. Amennyi ben az va la mely szer ve ze ti egy ség ha son ló
sza bály ta lan sá gok, nagy szám ban tör té nõ el kö ve té sét ta -
pasz tal ja, azok ki kü szö bö lé sé re az ál lam tit kár nak te het ja -
vas la tot.

10. számú melléklet

A Külügyminisztérium ellenõrzési nyomvonaláról

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 145/B.  §-ának meg fele lõen a
Kül ügy mi nisz té ri um el len õr zé si nyom vo na la ki ala kí tá sá -
nak rend je a követ kezõ:

1.

A nyomvonal kialakításának célja

Az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá nak cél ja az, hogy
a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr -
zés (FEUVE), va la mint a füg get len bel sõ el len õr zés és a
kül sõ el len õr zé sek ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben egy ér -
tel mû en meg ha tá roz za a Kül ügy mi nisz té ri u mon be lül az
egyes ter ve zé si, pénz ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si fo lya -
ma tok el lá tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé ge ket, sze mé lye -
ket, a te vé keny sé gek jogi alap ját és a fo lya mat ban ke let ke -
zõ, az el len õr zés alap ját ké pe zõ do ku men tu mo kat.

2.

Értelmezõ rendelkezések

1. El len õr zé si nyom vo nal: a Kül ügy mi nisz té ri um ter -
ve zé si, pénz ügyi le bo nyo lí tá si, el len õr zé si fo lya ma ta i nak
táb lá zat ba fog lalt le írá sa. A Kül ügy mi nisz té ri um el len õr -
zé si nyom vo na la az egyes szer ve ze ti egy sé gek ál tal el ké -
szí tett el len õr zé si nyom vo na lak össze kap cso lá sa, össze -
fog la lá sa.

2. El len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá ért fe le lõs szer ve -
ze ti egy ség: el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá ra kö te les a
Kül ügy mi nisz té ri um min den olyan bel föl di szer ve ze ti
egy sé ge, amely pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si vagy el -
len õr zé si te vé keny sé get vé gez.

3. Fo lya mat: az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá ért
fe le lõs szer ve ze ti egy ség fel adat kö ré be tar to zó va la mely
pénz ügyi ter ve zé si, pénz ügyi le bo nyo lí tá si vagy el len õr -
zé si te vé keny sé gek össze füg gõ cso port ja. A fo lya mat
– szük ség ese tén – rész fo lya ma tok ra bont ha tó.

4. Fo lya mat gaz da: az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá -
sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség vagy azon be lül elhelyez -
kedõ cso port.

5. El len õr zé si pont: a vé le mé nye zõ, a jó vá ha gyó, a ki -
ad má nyo zó, az alá író, a jogi el len jegy zõ; pénz ügyi fo lya -
mat ban az ér vé nye sí tõ, a pénz ügyi el len jegy zõ, az utal vá -
nyo zó, a kö te le zett ség vál la ló; va la mint a mun ka fo lya mat -
ba épí tett vagy füg get len bel sõ el len õr zést vég zõ; to váb bá
a köny ve lé si, be szá mo lá si te vé keny sé get el lá tó sze mély.

3.

Az ellenõrzési nyomvonal kialakítása

1. Az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá ért fe le lõs
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je ki je lö li a fo lya mat gaz dá kat.

2. A fo lya mat gaz dák az el len õr zé si nyom vo na lat az
egyes (rész)fo lya ma tok ra vo nat ko zó an táb lá za tos for má -
ban kö te le sek el ké szí te ni. Az al kal ma zan dó táb lá zat-min -
tát az 1. szá mú táb lá zat tar tal maz za. A táb lá zat egyes so ra it 
az aláb bi ak sze rint kell ki töl te ni:

1. SORSZÁM: a te vé keny ség nyom vo na lon be lü li sor -
szá ma, mely a te vé keny sé gek sor ren di sé gé re utal.

2. TEVÉKENYSÉG/FELADAT: te vé keny ség pon tos tár -
gya vagy a te vé keny ség cél já nak le írá sa.

3. JOGI ALAP: a te vé keny ség rõl ren del ke zõ jog sza bá -
lyok, il let ve bel sõ jogi nor mák.

4. ELÕKÉSZÍTÉS: az elõ ké szí tést vég zõ szer ve ze ti egy -
ség meg ne ve zé se.

5. KELETKEZÕ DOKUMENTUM: a te vé keny ség so rán 
ke let ke zõ do ku men tum(ok), me lyek egy követ kezõ te -
vé keny ség el vég zé sé nek alap fel té te lét je lent he tik.

6. FELELÕS/KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ: a te vé -
keny ség el lá tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je,
il let ve a pénz ügyi fo lya mat ese tén a kö te le zett ség vál la -
ló sze mé lye (ha több ilyen lé te zik, ak kor uta lás a bel sõ
jogi nor má ra, amely ezt sza bá lyoz za).

7. HATÁRIDÕ: a te vé keny ség el vég zé sé nek pon tos ha -
tár ide je, is mét lõ dõ te vé keny ség ese tén rend sze res sé ge,
más fel adat tól füg gõ te vé keny ség ese tén uta lás a fel té -
telt je len tõ fel adat tal való vi szo nyá ra (pl. költ ség ve té si
ter ve zés sel egy ide jû leg).

8. ELLENÕRZÉS/ÉRVÉNYESÍTÉS: a te vé keny sé ge el -
len õr zé sét (ha van ilyen) vég zõ sze mély szer ve ze ti egy -
sé ge, be osz tá sa, pénz ügyi ki fi ze tés ese tén az ér vé nye sí -
tõ szer ve ze ti egy sé ge be osz tá sa. Amennyi ben ezen fel -
ada tok ról a bel sõ sza bály zat kü lön ren del ke zik, ak kor
uta lás a sza bály zat tar tal má ra.

9. UTALVÁNYOZÁS/ELLENJEGYZÉS: pénz ügyi ki fi -
ze tés sel járó te vé keny ség ese tén az utal vá nyo zó és az
el len jegy zõ szer ve ze ti egy sé ge, be osz tá sa.

10. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS: a pénz ügyi tel je sí tés sel
kap cso la tos bár mi lyen meg jegy zés.

11. KÖNYVVEZETÉSBEN VALÓ MEGJELENÉS:
a könyv vi te li el szá mo lás sa já tos sá ga i nak rö vid ki eme -
lé se.
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1. szá mú táb lá zat

Fo lya mat meg ne ve zé se:

Te vé keny ség sor szá ma,
meg ne ve zé se

1. 2. 3. ...

Jogi alap

Elõ ké szí tés

Ke let ke zõ do ku men tu mok

Fe le lõs/kö te le zett ség vál la ló

Ha tár idõ

El len õr zés/ér vé nye sí tés

Utal vá nyo zás/el len jegy zés

Pénz ügyi tel je sí tés

Könyv ve ze tés ben való meg je le ní tés

3. Amennyi ben az adott fo lya mat ban a táb lá zat va la mely sora nem de fi ni ál ha tó, nem jel lem zõ, a vo nat ko zó cel lá ban a 
„nem ér tel mez he tõ” meg ha tá ro zást kell fel tün tet ni.

4. A táb lá za tot a Kül ügy mi nisz té ri um ban az aláb bi fo lya ma tok ra kell el ké szí te ni:

2. szá mú táb lá zat

Fo lya mat

A „Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa” al cím nél

Ter ve zés (költ ség ve té si ter ve zés)
Vég re haj tás – elõ irány zat-fel hasz ná lás
Be szá mo lás (be szá mo ló ké szí té se)

A „Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa” al cím nél

Ter ve zés (költ ség ve té si ter ve zés)
Vég re haj tás – elõ irány zat-fel hasz ná lás (köz be szer zés, egyéb be szer zé sek)
Be szá mo lás (be szá mo ló ké szí té se)
Mun ka fo lya mat ba épí tett el len õr zés

A „Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok” al cím nél

Nem pá lyá za ti úton to vább adott esz kö zök
– Ter ve zés (költ ség ve té si ter ve zés);
– Vég re haj tás – elõ irány zat-fel hasz ná lás;
– Be szá mo lás (be szá mo ló ké szí té se).

Pá lyá za ti úton to vább adott esz kö zök
– Ter ve zés (költ ség ve té si ter ve zés);
– Vég re haj tás – elõ irány zat-fel hasz ná lás;
– Be szá mo lás (be szá mo ló ké szí té se).



5. Az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá ért fe le lõs
szer ve ze ti egy ség úgy kö te les ki dol goz ni sa ját el len õr zé si
nyom vo na la it, hogy az egyes el len õr zé si pon tok egy ér tel -
mû en, név sze rint be azo no sít ha tó ak le gye nek.

6. A szer ve ze ti egy ség el len õr zé si nyom vo na lát az el -
len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy -
ség ve ze tõ je kö te les nyil ván tar ta ni úgy, hogy a bel sõ, il let -
ve a kül sõ el len õr zé si szer vek szá má ra bár mi kor biz to sí -
tott le gyen a be te kin tés.

4.

A Külügyminisztérium általános ellenõrzési nyomvonala

1. A Kül ügy mi nisz té ri um ál ta lá nos el len õr zé si nyom -
vo na lát je len sza bály zat füg ge lé kei tar tal maz zák. A füg ge -
lé ke ket az ér de kel tek köz vet le nük kap ják meg.

1. szá mú: Köz pon ti igaz ga tás
kap cso ló dó do ku men tum: köz be szer zé sek, ingatlan -

értékesítés, „Épí té si” nyom vo nal
2. szá mú: Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa
kap cso ló dó do ku men tum: „Épí té si” nyom vo nal
3. szá mú: Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2. A nyom vo na lat az el len õr zé si nyom vo nal elkészíté -
séért fe le lõs szer ve ze ti egy ség a fel adat kö ré be tar to zó fo -
lya ma tok ra adap tál ni kö te les.

5.

Éves keretfelosztási térkép

1. A Gaz dál ko dá si Fõ osz tály az ele mi költ ség ve tés le -
bon tá sát köve tõen min den év ben el ké szí ti az éves ke ret fel -
osz tá si tér ké pet. A tér kép tar tal maz za az elõ irány za tok kal
ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge ket (ke ret gaz dá kat), va la -
mint az egyes elõ irány za to kat.

2. Az éves ke ret fel osz tá si tér kép cél ja, hogy az el len õr -
zé si nyom vo nal ban ál ta lá no san meg je lölt fe le lõs szer ve -
ze ti egy sé gek konk ré tan be azo no sít ha tó ak le gye nek.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

a 2008. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj
elnyerésére

A pá lyá zat cél ja

A 103/2005. (XI. 4.) FVM ren de let alap ján meg hir de -
tés re ke rü lõ pá lyá zat cél ja azon ha zai ag rár gaz da sá gi szer -

ve ze tek or szá gos szin tû el is me ré se és dí ja zá sa, ame lyek
te vé keny sé gük so rán bi zo nyít ha tó an el kö te le zet tek a
 minõség ügye iránt és ki emelt fon tos sá got tu laj do ní ta nak a 
mi nõ sé gi mun ka vég zés nek, az egyen le te sen jó mi nõ sé gû
ter mé kek elõ ál lí tá sá nak, il let ve szol gál ta tás nyúj tá sá nak.

A pá lyá zat cél ja to váb bá olyan mo dell ki ala kí tá sa, be -
ve ze té se és ha té kony mû köd te té se a dí ja zott szer ve ze tek
ál tal, amely pél da ér té kû és se gí ti az ag rár gaz da ság töb bi
sze rep lõ i nek fo lya ma tos fej lõ dé sét.

A pre fe rált kri té ri u mok az aláb bi ak:
– az ag rár-kör nye zet vé de lem,
– a bio-di ver zi tás vé del me,
– az ál lat vé de lem ér vé nye sü lé se,
– a fenn tart ha tó ság kö ve tel mé nye i nek tel je sü lé se,
– a mi nõ sé gi ter me lés alap ját szol gá ló bi o ló gi ai ala pok

elõ ál lí tá sa, meg ter me lé se,
– fo lya ma tos, stra té gi ai jel le gû mi nõ ség fej lesz tés,
– az élel mi szer biz ton ság ma gas szín vo na lú ér vé nye sí -

té se,
– egész sé ges táp lál ko zást elõ se gí tõ élel mi sze rek fej -

lesz té se, for gal ma zá sa,
– a nyo mon kö vet he tõ ség ma gas szin tû tel je sí té se.

Pá lyá za ti fel té te lek

Pá lyá za tot nyújt hat nak be azok a szer ve ze tek, ame lyek
meg fe lel nek a kö vet ke zõ rész le tes pá lyá za ti fel té te lek nek:

– A szer ve zet nek le járt és meg nem fi ze tett köz tar to zá -
sa nincs.

– A szer ve zet nem áll sem csõd, sem fel szá mo lás, sem
vég el szá mo lás ha tá lya alatt.

– Amennyi ben a pá lyá zó te vé keny sé gé re – jog sza bály
ál tal – kö te le zõ va la mi lyen mi nõ ség ügyi rend szer (pl.
HACCP) al kal ma zá sa, ab ban az eset ben ez is pá lyá za ti fel -
té tel.

Meg jegy zés:
Nem ál ta lá nos pá lyá za ti fel té tel, de elõnyt je len t az, ha a 

szer ve zet ta nú sí tott mi nõ ség irá nyí tá si vagy iga zolt mi nõ -
ség biz to sí tá si rend szer rel ren del ke zik.

A pá lyá za ton való rész vé tel nek ugyan csak nem fel té te le 
a pá lyá zat kö ve tel mény-rend sze rét is mer te tõ fel ké szí tõ tá -
jé koz ta tón tör tént rész vé tel, amely nek idõ pont ja ké sõbb
ke rül meg hir de tés re az FVM (www.fvm.hu) és az EOQ
MNB (www@eoq.hu) hon lap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sa

A pá lyá za tot leg ké sõbb 2007. no vem ber 12., 16 órá ig
be ér ke zõ leg (sze mé lye sen vagy pos tán) 4 pél dány ban a
kö vet ke zõ cím re kell be nyúj ta ni:

Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj Bi zott ság Tit kár -
sá ga

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
Élel mi szer lánc-biz ton sá gi, Ál lat- és Nö vény egész ség -

ügyi Fõ osz tály
Élel mi szer ipa ri Osz tály
1055 Bu da pest,
Kos suth La jos tér 11. (III. em., 375. szo ba)
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A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rend je

A be ér ke zett pá lyá za to kat a Ma gyar Ag rár gaz da sá gi
Mi nõ ség Díj Bi zott ság szük ség ese tén szak ér tõk be vo ná -
sá val bí rál ja el.

Fõbb ér té ke lé si szem pon tok:
A pá lyá zó ki emel ke dõ mi nõ sé gû ter mé ke ket vagy ter -

mék csa lá do kat elõ ál lí tó vagy ma gas szín vo na lú szol gál ta -
tást nyúj tó, ered mé nye sen gaz dál ko dó, si ke res vállal -
kozás.

1. A pá lyá zat a ter mé kek vagy ter mék csa lá dok, il let ve
szol gál ta tás ki vá ló mi nõ sé gét a kö vet ke zõk kel bi zo nyít ja:

a) elõ ál lí tá si ada tok kal,
b) ér té ke sí té si in for má ci ók kal,
c) ter mék re vo nat ko zó ki emel ke dõ mi nõ sé gi jel lem -

zõk kel (ér zék szer vi tu laj don sá gok, össze té te li, táp lál ko zá -
si, kü lön le ge sen elõ nyös fel hasz ná lá si jel lem zõk stb.)
vagy a szol gál ta tás ma gas szín vo na lú vég zé sét bi zo nyí tó
ada tok kal,

d) ar ról  szóló nyi lat ko zat tal, hogy ter mé kei mi nõ sé gé -
vel, biz ton sá gá val kap cso lat ban a ha tó sá gi el len õr zés ez
év ben és a meg elõ zõ év ben lé nye ges ki fo gást vagy in téz -
ke dést nem tett,

e) elõnyt je len te nek a már el nyert dí jak vagy mi nõ sí tõ
véd je gyek (pl. Ter mék Nagy díj, Szív ba rát ta nú sí tó véd -
jegy, fo gyasz tó vé del mi el is me rés, ha zai és/vagy kül föl di
ren dez vé nye ken, ki ál lí tá so kon vagy vá sá ro kon el nyert mi -
nõ ség dí jak, Ki ál lí tói Díj, Ki vá ló Ma gyar Élel mi szer véd -
jegy, föld raj zi áru jel zés, el is mer ten ha gyo má nyos ter mé -
kek).

2. A pá lyá zat meggyõ zõ en be mu tat ja mind azo kat a
jog sza bá lyok ban vagy ke res ke del mi kap cso la tok ban elõ írt 
rend sze re ket vagy azok ele me it, ame lye ket a pá lyá zó a jó
mi nõ sé gû és biz ton sá gos ag rár gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí -
tá sá hoz, va la mint a fo lya ma tos fej lesz tés hez al kal maz.

A pá lyá zat tar tal mi kö ve tel mé nyei

1. Elõ lap
– A szer ve zet neve és a „Ma gyar Ag rár gaz da sá gi

 Minõség Díj 2008” fel irat.

2. Ki töl tött Pá lyá za ti je lent ke zé si lap a 2008. évi a
„Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj ra” (a pá lyá zat ba
be fûz ve).

– A szer ve zet ál ta lá nos ada tai és a cég jegy zés re jo go -
sult ál tal cég sze rû en alá írt, il let ve egyé ni vál lal ko zó ese tén 
az ál ta la alá írt nyi lat ko zat.

3. Tar ta lom jegy zék
Ma xi mum 1 ol dal.

4. Ál ta lá nos is mer te tõ
Ma xi mum 4 ol dal, amely tö mö ren be mu tat ja a szer ve zet
– tör té ne tét,
– szer ve ze ti fel épí té sét és üz le ti (eset leg jog sza bá lyi)

kör nye ze tét,
– leg fon to sabb ter mé ke it és kap cso ló dó szol gál ta tá sa it,

– be szál lí tó i nak és ve võ i nek kö rét,

– fon to sabb egyéb part ner kap cso la ta it,

– tech no ló gi ai és alap anyag bá zi sát,

– ter mé sze ti adott sá ga it, kör nye ze tét, alap ve tõ kör nye -
zet vé del mi te vé keny sé gét,

– fõbb ver seny tár sa it,

– ha tó sá gi el len õr zé sek (élel mi szer biz ton ság és mi nõ -
ség) meg ál la pí tá sa it 2006–2007. évre vo nat ko zó an, va la -
mint

– min den olyan fon tos tényt, amely a pá lyá zat ban le ír -
tak ér té ke lé sét elõ se gít he ti.

5. Ön ér té ke lés

Ma xi mum: 25 ol dal.

Az ön ér té ke lés a szer ve zet mû kö dé sé nek sa ját fel mé ré -
se és ér té ke lé se, az aláb bi te rü le te ken (a rész le tes EFQM
mo dell el ér he tõ az FVM hon lap ján: www.fvm.hu):

– ve ze tés (a szer ve zet cél ki tû zé sei),

– stra té gia és mû kö dé si po li ti ka (al kal ma zott mód sze -
rek, esz kö zök),

– hu mán erõ for rá sok (a szer ve zet ho gyan hasz no sít ja
em ber i erõ for rá sa it az ered mé nyek el éré sé re),

– egyéb erõ for rá sok (pénz ügyi, anya gi, tech ni kai, tech -
no ló gi ai, in for má ci ós for rá sok fel hasz ná lá sa),

– fo lya ma tok (a szer ve zet fo lya ma tai mi ként van nak
össz hang ban cél ki tû zé se i vel),

– kül sõ ve või elé ge dett ség (az ered mé nyek alá tá maszt -
ják, hogy a szer ve zet mû kö dé se a ve või igé nyek le he tõ
leg jobb ki elé gí té sét szol gál ja),

– dol go zói elé ge dett ség (a dol go zók a szer ve zet stra té -
gi á já nak, cél ki tû zé se i nek tel je sí té sé ben mo ti vál tak, elé ge -
det tek),

– a kör nye zet el vá rá sai, szük ség le tei (a szer ve zet fi gye -
lem mel kí sé ri a he lyi és a tá gabb kör nye ze ti ese mé nye ket
és együtt mû kö dik a tár sa dal mi szer ve ze tek kel),

– üz le ti ered mé nyek (a szer ve zet mû kö dé sé nek, ered -
mé nyé nek, tel je sít mé nyé nek kulcs fon tos sá gú mu ta tói, jel -
lem zõi).

A fen ti te rü le tek re vo nat ko zó an tö re ked ni kell az el múlt 
idõ sza ki (leg alább 3 év) tren dek, va la mint a ki tû zött cé lok
el éré sé nek be mu ta tá sá ra is.

Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat ban nem tér ki az
összes meg adott kri té ri um ra, ak kor pá lyá za ta nem ér té kel -
he tõ.

6. Mel lék le tek

Ma xi mum: 10 ol dal.

A mel lék le tek tar tal maz hat ják pél dá ul:

– a szer ve ze ti fel épí tés rész le te it,

– a pá lyá zat hoz kap cso ló dó do ku men tu mo kat (pl. az
ISO 9001:2000, ISO 14001 sze rin ti ta nú sít vány, egyéb
iga zo lás, ok le ve lek, ter mék- és más dí jak má so la tát), va la -
mint

– a meg ha tá ro zó ter mé kek vagy ter mék csa lá dok mi nõ -
sé gé nek is mer te té sét.
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A pá lyá zat for mai kö ve tel mé nyei

– Nyom ta tott for má tum.

– A4-es mé re tû, matt pa pír.

– Leg ki sebb be tû mé ret 10 pt.

– Gra fi ko nok, áb rák ol vas ha tó fel ira to zá sa.

– Ma gyar nyelv.

– A be mu ta tott kri té ri u mok kö ve tel mény rend szer nek
meg fe le lõ szá mo zá sa.

– Fo lya ma tos ol dal szá mo zás.

Az al kal ma zott el vá lasz tó la pok nem szá mí ta nak bele az 
ol dal szám-kor lá to zás ba, ki vé ve, ha bár mi lyen, a pá lyá zat
el bí rá lá sa szem pont já ból fon tos in for má ci ót – szö ve get,
idé ze tet, áb rát – tar tal maz nak.

Vég sõ ér té ke lés és dön tés a Díj oda íté lé sé rõl

A Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj oda íté lé sé rõl a
bi zott ság ja vas la ta alap ján a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter dönt. A pá lyá za tok ér té ke lé sét és a dön -
té si fo lya mat so rán nyert üz le ti in for má ci ó kat a köz re mû -
kö dõk bi zal ma san ke ze lik.

Díj át adás

A Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Dí jat ün ne pé lyes
ke re tek kö zött, a mi nisz té ri um 2008. már ci us 15-i ün nep -
sé ge ke re tén be lül a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter, il let ve sze mé lyes meg bí zott ja adja át.

A dí ja zot tak név so ra meg je le nik a Ma gyar Köz löny ben, 
va la mint az FVM hi va ta los lap já ban. A nyer te sek jo go sul -
tak ezt a tényt üz le ti do ku men tu ma i kon, rek lám anya ga i -
kon fel tün tet ni.

Vissza jel zés

Va la mennyi pá lyá zó vissza jel zést kap ar ról, hogy az ér -
té ke lõk mi lyen nek íté lik meg fel ké szült sé gü ket. Ezért va -
la mennyi tar tal mi lag és for ma i lag el fo ga dott pá lyá zat vo -
nat ko zá sá ban az ér té ke lõk a pá lyá zat erõs sé ge i rõl és fej -
lesz ten dõ te rü le te i rõl 2008. jú ni us 30-ig vissza jel zést ké -
szí te nek a pá lyá zó szá má ra.

A fel hí vás mel lék le te

„Pá lyá za ti je lent ke zé si lap” (ame lyet a pá lyá zat ele jé re
be kell fûz ni).
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Pályázati
JELENTKEZÉSI LAP

a 2008. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjra

Pá lyá zó neve:

Pá lyá zó hi va ta los neve:

Pon tos címe:

A pá lyá zó fe le lõs ve ze tõ jé nek neve:

Be osz tá sa: e-ma il címe:

Te le fon: Fax:

A pá lyá za tért fe le lõs neve: Ál ta lá nos in for má ci ók:

Be osz tá sa: A szer ve zet fõ te vé keny sé ge:

Mun ka he lyi címe:

Te le fon:

Mo bil:

Fax: Az al kal ma zot tak össz lét szá ma: .....

e-ma il: A szer ve zet tu laj do no sa(i), és tu laj do ni ará nya(ik):

A tel jes szer ve zet pá lyá zik: igen: [  ] nem: [  ]

Ha csak a szer ve zet egy ré sze pá lyá zik, az hány %-a az
összes dol go zói lét szám nak? .... (%)

Nyi lat ko zat (a pá lyá zat be fo ga dá sá hoz a nyi lat ko zat min den pont já nak el fo ga dá sa szük sé ges!)
– Tu do má sul vesszük és el fo gad juk a Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj pá lyá za ti út mu ta tó já ban rész le te zett pá -

lyá za ti fel té te le ket.
– Ki je lent jük, hogy szer ve ze tünk nek nin csen ren de zet len köz tar to zá sa, adó- és já ru lék-tar to zá sa.
– Ki je lent jük, hogy szer ve ze tünk nem áll sem csõd, sem fel szá mo lás, sem vég el szá mo lás ha tá lya alatt.
– Biz to sít juk a hely szí ni ér té ke lés le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket és a szem le ér té ke lé se so rán együtt mû kö -

dünk az ér té ke lõk kel.



– Eset le ges díj nyer tes ként kö te les sé günk nek tart juk az ön ér té ke lés so rán szer zett ta pasz ta la ta ink to vább adá sát.
– A díj el nye ré se ese tén hoz zá já ru lunk, hogy nyer tes pá lyá za tunk, a pá lyá zat bi zal mas ré sze i nek ki vé te lé vel, az

FVM-ben hoz zá fér he tõ le gyen más szer ve ze tek szá má ra.

..............................., 2007. ........................

............................................................
(cég sze rû alá írás)

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(1052 Budapest V., Városház u. 7.)

h i r d e t m é n y e

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga az 1992. évi II. tör -
vény 25. §-a alap ján, a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló, több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör vény elõ írá -
sai sze rint

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Fáy And rás Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld tu laj don ki adá sa után meg ma -
ra dó föld rész le tek re (ma rad vány föl dek).

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Fáy And rás Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ Szö vet ke ze tet érin tõ en, az 1992. évi
II. tör vény alap ján meg ha tá ro zott tu laj do no si jo go sul ti kör be tar to zó sze mé lyek (rész arány tu laj don ér ték kel ren del ke zõ
sze mé lyek).

A sor so lás he lye: 2216 Bé nye, Fõ u. 74., Bé nye Fa lu ház

A sor so lás ide je: 2007. ok tó ber 30., 10 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Bé nye

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

012/3 gyü möl csös, ki vett (út) 12,1020 271,51 71,54

012/10 gyü möl csös 18,7975 398,43 349,17

012/13 gyü möl csös 3,3918 108,70 108,70

027 szán tó 0,0596 0,52 0,52

028 gyep (le ge lõ) 0,3724 3,61 3,61

030 szán tó, szõ lõ 2,7640 52,98 32,87

058/10 szán tó, szõ lõ, erdõ, gyep,
ki vett

218,3048 5433,98 891,05

071/8 szán tó 0,8130 22,60 11,68

071/12 szán tó 78,6046 2163,32 10,25

0115/5 erdõ, szán tó, ki vett 60,4289 320,99 78,73

0134 gyep (rét) 1,9701 89,05 13,60

0143/20 szán tó 21,2167 476,72 0,42

0151 szán tó, erdõ, gyep 84,7807 1401,43 65,47
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

0158/5 szán tó 2,4528 85,74 7,95

0158/12 gyep (rét) 9,7333 360,64 323,09

1508 kert 0,0521 1,00 1,00

1509 szõ lõ 0,0525 2,37 2,37

1510 szõ lõ 0,0522 2,36 2,36

1511 szõ lõ 0,0521 2,35 2,35

1589 erdõ 0,0284 0,05 0,05

1590 erdõ 0,0324 0,05 0,05

1701 erdõ 0,0306 0,05 0,05

1747 szán tó 0,1824 1,59 1,59

1749 szõ lõ 0,1273 5,75 5,75

1750 szán tó 0,3780 3,29 3,29

1751 szán tó 0,2147 1,87 1,87

1752 szán tó 0,2316 2,01 2,01

1753 szõ lõ 0,2137 9,66 9,66

1754 szõ lõ 0,2064 9,33 9,33

1755 szõ lõ 0,1058 4,78 4,78

1756 szõ lõ 0,1057 4,78 4,78

1757 szõ lõ 0,1183 6,99 6,99

1758 szõ lõ 0,1007 5,95 5,95

1759 szán tó 0,2223 1,93 1,93

1760/1 szán tó 0,4435 3,86 3,86

1760/2 kert 0,0734 1,40 1,40

1762 kert 0,1050 0,91 0,91

1763 kert 0,1047 0,91 0,91

1764 szõ lõ 0,2205 13,03 13,03

1766 szõ lõ 0,1144 5,17 5,17

1767 szõ lõ 0,1144 5,17 5,17

1768 szõ lõ 0,1053 6,22 6,22

1769 szõ lõ 0,1054 6,23 6,23

1770 szõ lõ 0,2072 9,37 9,37

1829 erdõ 0,0241 0,04 0,04

1933 kert 0,0769 1,47 1,47

1934 kert 0,0770 1,47 1,47

1935 kert 0,0766 1,46 1,46

1936 kert 0,1029 1,97 1,97

1937 kert 0,1028 1,96 1,96

1938 kert 0,0687 1,31 1,31

1939 kert 0,0687 1,31 1,31

1949 kert 0,0514 0,98 0,98

1950 kert 0,0518 0,99 0,99

1951 kert 0,1000 1,91 1,91

1953 szán tó 0,2076 3,97 3,97

1954 kert 0,1334 2,55 2,55
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

1955 kert 0,0669 1,28 1,28

1956 kert 0,1022 1,95 1,95

1957 kert 0,1021 1,95 1,95

1958 kert 0,0680 1,30 1,30

1959 kert 0,0341 0,65 0,65

1960 kert 0,0342 0,65 0,65

1961 kert 0,0453 0,87 0,87

1963 kert 0,1069 2,04 2,04

1964 kert 0,1064 2,03 2,03

1965 kert 0,0579 1,11 1,11

1966 kert 0,0576 1,10 1,10

1967 kert 0,0579 1,11 1,11

1968 kert 0,0579 1,11 1,11

1970 kert 0,1100 2,10 2,10

1971 szán tó 0,2194 1,91 1,91

1972 szán tó 0,1432 2,74 2,74

1973 szán tó 0,1435 2,74 2,74

1974 kert 0,1431 2,73 2,73

1975 szán tó 0,2180 1,90 1,90

1976 kert 0,1050 2,01 2,01

1977 kert 0,0648 1,24 1,24

1978 kert 0,0647 1,24 1,24

1979 kert 0,0651 1,24 1,24

1980 kert 0,0651 1,24 1,24

1981 kert 0,0651 1,24 1,24

1982 kert 0,0773 1,48 1,48

1983 kert 0,0925 1,77 1,77

1984 kert 0,0924 1,76 1,76

1986 kert 0,0770 1,47 1,47

1987 szõ lõ 0,1108 4,23 4,23

1988 szõ lõ 0,1111 4,24 4,24

1989 kert 0,1054 2,01 2,01

1990 kert 0,1054 2,01 2,01

1991 szán tó 0,2165 1,88 1,88

1992 szán tó 0,4330 6,75 6,75

1993 kert 0,1443 1,26 1,26

1994 szõ lõ 0,1442 6,52 6,52

1996 szõ lõ 0,1064 4,81 4,81

1997 szõ lõ 0,1065 4,81 4,81

1998 szõ lõ 0,1600 7,23 7,23

1999 szõ lõ 0,0533 2,41 2,41

2000 szõ lõ 0,1050 4,75 4,75

2001 kert, szõ lõ 0,2097 3,56 3,56

2003 kert 0,1050 3,47 3,47
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

2004 szán tó 0,0701 1,34 1,34

2005 szõ lõ 0,0702 3,17 3,17

2006 szõ lõ 0,0701 2,68 2,68

2007 szõ lõ 0,0263 1,00 1,00

2008 szõ lõ 0,0964 3,68 3,68

2009 szõ lõ 0,0963 3,68 3,68

2010 szõ lõ 0,2187 9,89 9,89

2011 szõ lõ 0,2863 10,94 10,94

2012 szõ lõ 0,2859 10,92 10,92

2013 szõ lõ 0,2860 10,93 10,93

2014 szõ lõ 0,0421 1,61 1,61

2015 szõ lõ 0,2438 9,31 9,31

2016 szõ lõ 0,1367 5,22 5,22

2017 szõ lõ 0,1367 5,22 5,22

2018 szõ lõ 0,2988 11,41 11,41

Te le pü lés: Gom ba

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

321 erdõ 9,3207 22,37 2,24

021 szán tó, ki vett út 5,6259 70,66 70,66

022/3 szán tó 0,9923 18,95 0,24

022/5 szán tó 27,9175 712,33 24,61

027/2 szán tó 6,7544 59,42 0,93

042 szán tó, gyep, erdõ 37,9737 892,83 5,06

044 gyep (le ge lõ) 2,0706 20,08 0,38

045 erdõ, szán tó, gyep 75,7808 554,37 2,94

051 szán tó, erdõ, gyep 202,2757 4107,32 113,85

058 erdõ 0,2841 1,48 1,48

061 gyep (le ge lõ) 4,0282 28,20 0,83

062 gyep (le ge lõ) 4,1070 23,50 0,42

064/1 gyep (le ge lõ) 4,4984 15,74 15,74

064/3 gyep (le ge lõ) 4,6488 25,55 25,55

064/4 gyep (le ge lõ) 6,6080 23,13 23,13

064/5 szán tó 25,8092 520,39 0,72

075 gyep, szán tó, erdõ 5,1400 42,92 3,19

081 gyep (le ge lõ) 0,5100 3,57 3,57

089/4 gyep (le ge lõ) 11,8438 112,18 4,21

092/33 gyep (le ge lõ) 2,9431 20,60 20,60

0109/1 szán tó 63,9067 1791,31 26,63

0115/19 gyep (le ge lõ) 1,0157 9,85 9,85

0115/20 erdõ, szán tó, gyep (le ge lõ) 360,4124 9093,51 128,24

0160 gyep (le ge lõ) 4,8958 64,57 2,14

0166/40 szán tó 6,0327 142,87 142,87

0189/1 gyü möl csös 8,9798 327,76 0,75
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

0193/1 erdõ, szán tó 12,8756 48,94 4,06

0193/2 gyü möl csös 5,9825 114,27 114,27

0193/6 gyü möl csös, szán tó 33,6897 632,65 369,58

0202/1 szõ lõ 11,3171 511,53 501,53

0202/2 szõ lõ 10,8151 443,65 434,58

0202/4 szõ lõ 3,4134 154,29 119,31

0239/15 erdõ 1,1689 6,08 4,81

0247/2 szán tó 0,1460 2,28 2,28

0247/4 szán tó 0,1385 2,16 2,16

0247/12 szán tó 0,1431 2,73 2,73

0248/21 gyep (le ge lõ) 1,3343 9,34 9,34

0248/22 gyep (le ge lõ) 0,9502 6,65 6,65

0248/23 gyep (le ge lõ) 1,3274 9,29 9,29

0248/29 ki vett, gyep 1,0185 1,88 1,88

0248/30 szán tó 1,5658 24,43 24,43

0286/2 szán tó 0,1308 3,64 3,64

0286/8 szán tó 0,1798 5,00 5,00

0286/11 szán tó 0,6769 18,82 18,82

0289 erdõ, szán tó 8,5439 99,69 99,69

0298/1 gyep (le ge lõ) 1,0243 3,59 3,59

0298/2 szán tó 0,1841 2,87 2,87

0298/3 gyep (le ge lõ) 0,1841 0,64 0,64

0299 erdõ 4,0268 29,40 0,28

0355 erdõ, gyep, szán tó 4,8807 14,91 14,91

0357/4 erdõ 0,2989 1,55 1,55

0357/7 szán tó 1,2757 11,10 11,10

0357/9 szán tó 1,8486 16,08 16,08

0357/11 szán tó 0,3449 3,00 3,00

0357/13 szán tó 0,3777 3,29 3,29

0357/14 szán tó 0,1780 1,55 1,55

0405/6 gyep (le ge lõ), erdõ 0,5409 2,66 2,66

2788 kert 0,0906 1,73 1,73

2914 szán tó 0,2421 2,11 2,11

2988 szán tó, fá sí tott te rü let 0,2230 1,49 1,49

3014 szán tó 0,6675 5,81 5,81

3015 szán tó 0,2403 2,09 2,09

3342 szán tó 0,4658 4,05 4,05

3343 szán tó 0,5521 4,80 4,80

3439/2 szán tó, fá sí tott te rü let 0,4136 5,88 5,88

Te le pü lés: Káva

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

03 szán tó, erdõ 40,7054 593,53 1,85

06 szán tó 44,0014 737,72 38,12

042 szán tó, erdõ, gyep 89,4758 1585,33 205,06

2007/122. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9313



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

063 erdõ, gyep 5,6554 90,92 16,59

065/19 gyep, szán tó 19,3914 262,75 262,75

072/1 erdõ, gyep, szán tó, ki vett 39,1187 624,57 539,28

080 gyep, rét 0,6810 30,78 30,78

083 gyep, erdõ 2,9593 25,65 3,53

089/5 szán tó, erdõ 110,4179 1880,91 42,41

Te le pü lés: Mo nor

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

098/20 szán tó 0,0471 0,90 0,90

Te le pü lés: Pi lis

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

6486 szõ lõ 0,0532 2,03 2,03

Te le pü lés: Tá pi ó ság

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lás ra ke rü lõ

AK ér ték

A te rü let 
hasz no sí tá sá ra 

vo nat ko zó 
kor lá to zás

045/1 szán tó 17,1145 471,08 100,11

045/3 szán tó 5,2900 131,20 43,43

048 gyep (le ge lõ) 7,2128 20,20 20,20 Vé dett te rü let

049/1 gyep (le ge lõ), erdõ 8,4323 59,35 59,35 Vé dett te rü let

050 gyep (le ge lõ) 6,8967 19,31 19,31 Vé dett te rü let

051 gyep (rét) 6,9053 66,98 60,98 Vé dett te rü let

052 gyep (rét) 24,4720 346,36 283,91 Vé dett te rü let

054 gyep (rét) 11,8882 185,46 136,77 Vé dett te rü let

055 gyep (rét) 4,0113 38,91 38,91 Vé dett te rü let

057 gyep (rét) 0,3095 4,83 4,83

059/1 szán tó 29,6905 691,77 108,28

060 gyep (le ge lõ), erdõ 41,8629 198,80 198,80 Vé dett te rü let

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet -
he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
 belül a Fõ vá ro si és Pest Megyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz  kifogást nyújt hat be.

Mi a kich Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2007. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló – több ször mó do sí tott – 1995. évi CXVII. tör vény 82. § (2) be kez dé se arra kö te le zi
az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma sze rin ti üzem -
anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san al kal maz ha tó üze man y a gá rat.

Ól mo zat lan mo tor ben zin:
 ESZ–95 ól mo zat lan mo tor ben zin 282 Ft/l

Gáz olaj 267 Ft/l

Ke ve rék 304 Ft/l

LPG au tó gáz 165 Ft/l

Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ha tá lya alá tar to zó ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben
 szereplõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem anyag ról szám lát be sze rez ni.

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

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 – 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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778132D
705653F
223761E
332592F
224723F
247762H
980076G
330812A
317057C
281401H
506862A
232703B
332107B
090949A
301783E
175617H
964417E
274990C
811237F
159894E
205432H
353498G
518581B
438483E
561200C
264734B
710362D
391119F

051674G
215786A
688540F
356107A
215786A
694492D
806920C
366935E
249507F
865227A
762056F
111240F
438505F
969229E
196601B
765780G
451359C
045035E
145961C
213847G
794046E
209751A
951823E
088125B
902540G
292052F
069800G
679720G

103532G
191609G
172452F
057938A
141098F
090592G
684454F
686922D
326825A
326835A
427568F
634585F
478490D
023622G
889995E
642582B
047766G
081555E
445022G
033958D
521566D
723796E
801683A
450474C
934256A
202082A
750123F
446554G

608551F
401965B
770352C
967670G
605404B
503565F
664165G
162933G
150200C
180199C
144974A
153060F
971368C
976610C
221092E
798407A
168220C
500542B
332847E
753226C
101089E
107364B
863318C
016667G
261291B
812346B
308444E
769180F

833292G
523358F
687237B
763123A
022825A
286330A
225965C
293337A
689412B
330713D
330611D
914770G
068862A
429897F
622573E
588861C
545874A
719909B
683075E
620521C
195399C
484038G
034593E
245601A
500592F
268138F
401225C
133595C
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526657D
234607A
573864C
500085B
250157B
332809C
814367F
072122E
073852A
539201E
528064C
975380D
538904F
210031A
639791B
833631D
301693G
220912H
202596C
387710B
537450E
190139C
776977B
281729C
884680A
561735E
360021G
312380H
344129E
905503E

687849A
599907F
281003F
054149A
016866G
481669F
244046B
170726F
839056E
716656G
540758G
320078F
552070G
800108A
883426A
280544F
305979D
815498F
075505D
408196G
060871G
352565D
862898G
194011D
739404A
809124G
692359B
658177C
238989C
215445G

748739G
923348A
822881C
620104C
693414D
526076G
670026A
856802G
872926C
264273F
160095E
834760E
948289G
541843G
280810F
171535C
353477E
166925D
380924B
351971D
314696B
398013B
568792F
731340A
533675G
049480G
798407A
461306C
310191D
623507E

934142A
959188D
541640A
305997G
736019D
224182C
155576E
752791G
736860F
615248B
544217D
261192A
344319E
807576B
152114D
138555B
403611C
407213F
996455D
310676H
799698F
961453D
898903F
622494B
229839B
125843E
144495C
185803A
319383D
317100H

106740E

889572E

896195F

909324E

941525B

622962E

563565D

546213B

774934B

253197C

154413C

829067D

228491D

762495D

288687G

074491D

239072E

015889F

718292B

403598E

733627E

685487B

475276G

352318C

276844F

222768E

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 jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 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 ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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