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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
252/2007. (X. 1.) Korm.

rendelete

a Miniszterelnöki Hivatalról,
valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

feladat- és hatáskörérõl  szóló
176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let 4.  §-ának n) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter)
„n) fel ha tal ma zás alap ján ki ad ja az au di o vi zu á lis mé di á -

val, va la mint a di gi tá lis mû sor ter jesz tés re való át ál lás sal
kap cso la tos mi nisz te ri ren de le te ket, az ilyen tár gyú tör -
vényjavaslatok tár gya lá sa so rán kép vi se li a Kor mányt az
Or szág gyû lés ben,”

2.  §

Ez a ren de let 2007. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

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

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
10/2007. (X. 1.) MNB

rendelete

az 1 és 2 forintos címletû érmék bevonásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank az új 1, 2, 5, 10, 20, va la -
mint 50 és 100 fo rin tos ér mék ki bo csá tás ról  szóló

10/1992. (XI. 30.) MNB hir det mény 1. a) és b) pont já ban
meg ha tá ro zott 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mé ket a for ga lom -
ból be von ja.

(2) A be vo nás ha tár nap ja: 2008. már ci us 1.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az új 1, 2,
5, 10, 20, va la mint 50 és 100 fo rin tos ér mék ki bo csá tá sá ról 
 szóló 10/1992. (XI. 30.) MNB hir det ményt vissza vo nom.
A vissza vont hir det ménnyel ki bo csá tott 5, 10, 20 és 50 fo -
rin tos cím le tû érme to vább ra is tör vényes fi ze tõ esz köz. Az 
ér mék kül sõ ki ál lí tá sát e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

Melléklet
a 10/2007. (X. 1.) MNB rendelethez

A Magyar Nemzeti Bank által
a 10/1992. (XI. 30.) MNB hirdetménnyel kibocsátott
5, 10, 20 és 50 forintos címletû érmék külsõ kiállítása

1. Az 5 fo rin tos érme kül sõ ki ál lí tá sa
a) Az érme le írá sa
Az érme réz (75%), nik kel (4%) és cink (21%) öt vö ze té -

bõl ké szült, sú lya 4,20 gramm, át mé rõ je 21,2 mm, szé le
sima.

Az érme elõ lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor-sze gé lyen be lül, egy-egy pont kö zött a „MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG” kör irat ke re te zi a nagy kó csag (eg ret ta
alba) ké pét, alat ta a ve ré si év szám lát ha tó, amely vál toz -
hat.

Az érme hát lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor-sze gé lyen be lül az „5” ér ték jel zés, az ér ték jel zés bal és 
jobb ol da lán alul dí szí tõ vo nal, alat ta pe dig víz szin te sen
két sor ban a „FORINT” fel irat és a „BP.” ver de jel lát ha tó.

b) Az érme elõ lap já nak képe:
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c) Az érme hát lap já nak képe:

2. A 10 fo rin tos érme kül sõ ki ál lí tá sa
a) Az érme le írá sa
Az érme réz (75%) és nik kel (25%) öt vö ze té bõl ké szült,

sú lya 6,10 gramm, át mé rõ je 24,8 mm, szé le szag ga tot tan
re cés (re ce szám: 70).

Az érme elõ lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor-sze gé lyen be lül, egy-egy pont kö zött a „MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG” kör irat ke re te zi a köz tár sa sá gi cí mert,
a cí mer alatt a ve ré si év szám lát ha tó, amely vál toz hat.

Az érme hát lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor-sze gé lyen be lül a kis sé egy más ra csúsz ta tott szám -
jegyekbõl álló „10” ér ték jel zés, az ér ték jel zés bal és jobb
ol da lán alul dí szí tõ vo nal, alat ta pe dig víz szin te sen két sor -
ban a „FORINT” fel irat és a „BP.” ver de jel lát ha tó.

b) Az érme elõ lap já nak képe:

c) Az érme hát lap já nak képe:

3. A 20 fo rin tos érme kül sõ ki ál lí tá sa
a) Az érme le írá sa
Az érme réz (75%), nik kel (4%) és cink (21%) öt vö ze té -

bõl ké szült, sú lya 6,90 gramm, át mé rõ je 26,3 mm, szé le re -
cés (re ce szám: 130).

Az érme elõ lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor-sze gé lyen be lül, egy-egy pont kö zött a „MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG” kör irat ke re te zi a ma gyar nõ szi rom
(iris ap hyl la hun ga ri ca) ké pét, alat ta a ve ré si év szám lát ha -
tó, amely vál toz hat.

Az érme hát lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor-sze gé lyen be lül a kis sé egy más ra csúsz ta tott szám -
jegyekbõl álló „20” ér ték jel zés, az ér ték jel zés bal és jobb
ol da lán alul dí szí tõ vo nal, alat ta pe dig víz szin te sen két sor -
ban a „FORINT” fel irat és a „BP.” ver de jel lát ha tó.

b) Az érme elõ lap já nak képe:

c) Az érme hát lap já nak képe:

4. Az 50 fo rin tos érme kül sõ ki ál lí tá sa
a) Az érme le írá sa
Az érme réz (75%) és nik kel (25%) öt vö ze té bõl ké szült,

sú lya 7,70 gramm, át mé rõ je 27,4 mm, szé le sima.
Az érme elõ lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -

sor-sze gé lyen be lül, egy-egy pont kö zött a „MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG” kör irat ke re te zi a ke re csen só lyom (fal -
co cher rug) ké pét, alat ta a ve ré si év szám lát ha tó, amely
vál toz hat.

Az érme hát lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor-sze gé lyen be lül a kis sé egy más ra csúsz ta tott szám -
jegyekbõl álló „50” ér ték jel zés, az ér ték jel zés bal és jobb
ol da lán alul dí szí tõ vo nal, alat ta pe dig víz szin te sen két sor -
ban a „FORINT” fel irat és a „BP.” ver de jel lát ha tó.
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b) Az érme elõ lap já nak képe:

c) Az érme hát lap já nak képe:

5. Az ér mék kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val is
ké szít he tõk.

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

110/2007. (X. 1.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról  szóló

1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének
keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési 

rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló
93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

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.  § (3) be kez dé sé nek e) 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.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 3. és 4. ten ge lyé nek ke re té -
ben meg ala ku ló he lyi ak ció cso por tok el is me ré si rend jé vel
kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 93/2007. (VIII. 29.)
FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának k) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„k) te rü le ti leg ille té kes He lyi Vi dék fej lesz té si Iro da
(a továb biak ban: HVI): a kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról,
 lehatárolásáról és meg vál toz ta tá sá nak rend jé rõl  szóló
244/2003. (XII. 18.) Korm. ren de let ál tal meg je lölt kis tér -
sé gek vo nat ko zá sá ban kis tér sé gen ként egy, az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból nyúj tan dó vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi
ren de let 59. cik ke sze rin ti kész sé gek el sa já tí tá sá ra, ösz tön -
zé sé re és vég re haj tá sá ra igény be ve he tõ tá mo ga tás rész le -
tes fel té te le i rõl  szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM ren de let
 értelmében az IH ál tal el is mert, HVI cím mel ren del ke zõ
szer ve zet vagy egyé ni vál lal ko zó, amely hez tar to zó kis tér -
ség ben a he lyi kö zös ség kép vi se lõ jé nek ci vil, üz le ti vagy
köz szfé ra ese té ben a szék he lye, ma gán sze mély ese té ben
a la kó he lye meg ta lál ha tó;”

2.  §

Az R. 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A (3) be kez dés a)–f) pont já ban fel so rolt ta gok – ki -
vé ve a (3) be kez dés e) pont já ban fel so rolt tár sa dal mi szer -
ve ze te ket és köz tes tü le te ket, ame lyek ki zá ró lag kü lön bö -
zõ, kép vi se le ti jo gu kat meg fele lõen iga zo ló meg ha tal ma -
zott ja ik ré vén le het nek tag jai több he lyi kö zös ség nek – ki -
zá ró lag egy he lyi kö zös ség nek le het nek tag jai, to váb bi
tag fel vé te li ké rel mü ket el kell uta sí ta ni. Egy sze mély csak
egy, a (3) be kez dés a)–f) pont já ban fel so rolt ta got kép vi -
sel het a he lyi kö zös ség ben.”

3.  §

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

„(5) A nyil ván tar tás ba vé te li el já rás má so dik sza ka szá -
ban, a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le jár tát köve tõen a he -
lyi kö zös ség (2) be kez dés sze rin ti ala pí tó tag jai 1/4-ének
írás be li aján lá sá val le het csat la koz ni a he lyi kö zös ség hez
az el já rás má so dik sza ka sza vége elõt ti ötö dik mun ka na -
pig, ki vé ve az e ren de let mel lék le té nek má so dik táb lá za ta
sze rin ti te le pü lé se ket, va la mint a he lyi kö zös sé gek kö zöt ti
át fe dés meg szün te té sét ered mé nye zõ csat la ko zást, mely
ese tek ben a csat la ko zás ha tár nap ja a nyil ván tar tás ba vé te li 
el já rás má so dik sza ka szá nak vége. A csat la ko zá si szán dé -
kot a HVI-nél kell je lez ni, amely er rõl a he lyi kö zös ség
kép vi se lõ jét – az FVM hon lap ján e cél ra köz zé tett, a HVI
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ál tal ki töl tött for ma nyom tat vány elekt ro ni kus meg kül dé -
sé vel – egy na pon be lül tá jé koz tat ja. A kép vi se lõ kö te les
a HVI ál tal meg kül dött csat la ko zá si szán dék nyi lat ko za tot
a he lyi kö zös ség va la mennyi ala pí tó tag já nak to váb bí ta ni
és ezt a HVI-nek vissza iga zol ni. Az ala pí tó ta gok két mun -
ka na pon be lül je lent he tik be tá mo ga tá si szán dé ku kat a for -
ma nyom tat vány alá írá sá val és HVI-nek tör té nõ meg kül dé -
sé vel. A nyil ván tar tás ba vé te li el já rás má so dik sza ka szá -
nak idõ tar ta ma húsz nap.”

4.  §

Az R. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép és e § ere de ti (3) be kez dé sé nek szá mo zá sa
(4) be kez dés re vál to zik:

„(3) Amennyi ben a he lyi kö zös sé gek 8.  § (2) be kez dés
sze rin ti egye sü lé sé re a nyil ván tar tás ba vé te li el já rás má so -
dik sza ka sza le jár ta elõt ti öt mun ka na pon be lül ke rül sor,
az egye sü lõ kö zös sé gek a stra té gi ai váz la tu kat külön-
 külön is be nyújt hat ják.”

5.  §

Az R. 7.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A nyil ván tar tás ba vé te li el já rás má so dik sza ka szá -
ban ki lép ni a nyil ván tar tás ba vé te li el já rás má so dik sza ka -
sza le já ra tá nak ha tár nap ja elõt ti ti ze dik na pig le het, ki vé ve 
az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tet, il let ve ha a ki lé -
pés re az egy más sal át fe dõ he lyi kö zös sé gek kö zöt ti át fe -
dés meg szün te té se ér de ké ben ke rül sor.”

6.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A HVI a nyil ván tar tás ba vett, egy más sal át fe dõ
 helyi kö zös sé gek egye sí té se, il let ve az át fe dés meg szün te -
té se cél já ból kö te les a nyil ván tar tás ba vé te li el já rás má so -
dik sza ka szá nak idõ tar ta ma alatt egyez te tõ meg be szé lést
össze hív ni, arra az át fe dés sel érin tett he lyi kö zös sé gek
kép vi se lõ it írás ban meg hív ni, a he lyi kö zös ség pe dig kö te -
les az egyez te tõ meg be szé lé sen kép vi se lõ je vagy an nak
he lyet te se út ján részt ven ni.

(2) Amennyi ben az egyez te tõ meg be szé lé sen az egy -
más sal át fe dõ he lyi kö zös sé gek kép vi se lõi együtt mû kö dé -
si, egye sü lé si, il let ve az át fe dés meg szün te té sét ered mé -
nye zõ szán dé ku kat írás ban is rög zí tik, az egyez te tõ meg -
be szé lé sen részt ve võ min den kép vi se lõ az egyez te tõ meg -
be szé lés tõl szá mí tott há rom na pon be lül az ál ta la kép vi selt 
he lyi kö zös ség ben gyû lést hív össze, ame lyen a he lyi
 közösséget ala pí tó ta gok több mint fe lé nek egy be hang zó
sza va za tá val dön te nek az egye sü lés rõl, il let ve az át fe dés
meg szün te té sé rõl. Egye sü lés ese tén a kö zös sé gek ál tal át -
fe dett te le pü lést le fe det té tevõ szfé rák kép vi se lõ i nek szá -

ma össze adó dik. A he lyi kö zös ség ala pí tó tag jai ál tal az
egye sü lés rõl, il let ve az át fe dés meg szün te té sé rõl  szóló
dön tés rõl a kö zös ség kép vi se lõ je a HVI-t a dön tés meg ho -
za ta lá tól szá mí tott két na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja.”

(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Az egyez te tõ meg be szé lés le foly ta tá sá hoz szük sé -

ges for ma nyom tat vá nyo kat az IH az FVM hon lap ján köz -
le mény ben te szi köz zé. A for ma nyom tat vá nyok hasz ná la -
ta az el já rás so rán kö te le zõ.”

7.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Az IH ál tal el is mert he lyi kö zös ség elõ ze tesen

 elismert vi dék fej lesz té si ak ció cso port tá vá lik, és kö te les
a he lyi vi dék fej lesz té si stra té gia be nyúj tá sá nak idõpont -
jáig jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti for mát ala -
kí ta ni az aláb bi fel té te lek együt tes be tar tá sa mel lett:

a) a meg ala kí tan dó jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti for ma
non pro fit jel leg gel mû kö dik;

b) ren del ke zik leg alább egy mil lió fo rint in du ló tõ ké vel;
c) tag sá gá ban a ci vil, az üz le ti és a köz szfé ra kép vi se lõi 

meg ta lál ha tók és tag sá gá ra vo nat ko zó an tel je sí ti a 9.  §
(4) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt fel té te le ket;

d) leg alább öt tag ból álló dön tés ho zó tes tü le tet ha tá roz
meg a szer ve ze ten be lül, amely nek tag jai a tag ság ból
 kerülnek ki;

e) a dön tés ho za ta li szint en be lül tel je sül a 9.  § (4) be -
kez dés a) pont já ban fog lalt fel té tel;

f) az elõ ze tes el is me ré si ké rel met be nyúj tó he lyi kö zös -
ség tag sá ga ké pe zi a lét re jö võ jogi sze mé lyi ség gel ren del -
ke zõ szer ve ze ti for ma tag sá gát.”

8.  §

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

„(2) A he lyi vi dék fej lesz té si stra té gia leg alább az aláb bi 
fõ tar tal mi ele me ket tar tal maz za:

a) kap cso ló dás a stra té gi ai váz lat cél ki tû zé se i hez;
b) hely zet elem zés;
c) fõ fej lesz té si pri o ri tá sok és fej lesz té si in téz ke dé sek,

for rás al lo ká ció;
d) he lyi gaz da ság fej lesz té si terv;
e) he lyi szol gál ta tás-, va la mint fa lu- és te le pü lés fej -

lesz té si terv;
f) fenn tart ha tó sá gi és esély egyen lõ sé gi szem pon tok

 ismertetése.”

9.  §

Az R. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(4) A he lyi vi dék fej lesz té si stra té gi át az IH az aláb bi
szem pon tok sze rint ér té ke li:

a) a stra té gi ai váz lat cél ki tû zé se i hez való iga zo dás
 leírása;

b) a hely zet elem zés meg ala po zott sá ga, kap cso ló dá sa
a tér ség adott sá ga i hoz;

c) a fej lesz té si pri o ri tá sok kap cso ló dá sa a helyzetfel -
tárás meg ál la pí tá sa i hoz és az Új Ma gyar or szág Vi dék fej -
lesz té si Prog ram cél rend sze ré hez;

d) a fej lesz té si pri o ri tá sok kö zöt ti szi ner gia, a fejlesz -
tési in téz ke dé sek meg ala po zott sá ga, ki dol go zott sá ga;

e) a fõ fej lesz té si pri o ri tá sok, fej lesz té si in téz ke dé sek -
nek a hely zet/adott ság – prob lé ma/le he tõ ség – meg ol dá si
ja vas lat hár mas hoz való kap cso ló dá sa;

f) a for rás al lo ká ció in do kolt sá ga (a terv ér tel mé ben
a gaz da ság fej lesz tés re, fa lu- és szol gál ta tás fej lesz tés re
for dí tan dó for rás ará nya a ren del ke zés re álló for rá sok hoz
vi szo nyít va);

g) a gaz da ság-, va la mint a szol gál ta tás- és fa lu fej lesz -
té si terv meg va ló sít ha tó sá ga, fenn tart ha tó sá ga;

h) a LEADER fej lesz té si el kép ze lé sek il lesz ke dé se
a gaz da ság-, a szol gál ta tás- és a fa lu fej lesz té si terv hez;

i) in no vá ció a terv ben;
j) te rü let kö zi együtt mû kö dé sek a LE AD ER-ben, azok

il lesz ke dé se a kö zös ség fej lesz té si ter vé hez;
k) a he lyi part ner ség, a ci vil-, üz le ti és köz szfé ra kö zöt ti 

együtt mû kö dés mi nõ sé ge, a fej lesz té si terv he lyi tár sa dal -
mi vi tá já nak ki ter jedt sé ge, he lyi sze rep lõk be vo ná sa a ter -
ve zé si fo lya mat ba;

l) a fej lesz té si el kép ze lé sek cél rend sze ré nek meg ala po -
zott sá ga, a cé lok egy más ra épü lé sé nek lo gi ká ja;

m) fenn tart ha tó sá gi és esély egyen lõ sé gi szem pon tok
figye lembevétele;

n) a fej lesz té si el kép ze lé sek meg va ló sí tá sá ból szár ma -
zó ered mé nyek szám sze rû sí té se, a mo ni tor ing in di ká to rok
ki dol go zott sá ga.”

10.  §

Az R. 13.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ mon dat lép:

„Az e ren de let vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó for ma -
nyom tat vá nyo kat az IH az FVM hon lap ján köz le mény ben
te szi köz zé.”

11.  §

Az R. mel lék le té nek „Az aláb bi te le pü lé sek kül te rü le te
(ta nyás kül te rü let) vagy rész ön kor mány za ta a he lyi kö zös -
ség ál tal le fe dett te rü let ré sze le het” címû má so dik táb lá za -
ta az aláb bi há rom te le pü lés sel egé szül ki:
„

Kom ló 313

Sá to ral ja új hely 284

Tö rök szent mik lós 433
,,

12.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
az zal, hogy a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon
 hatályát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

111/2007. (X. 1.) FVM
rendelete

egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások
díjáról  szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet

módosításáról

Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör -
vény 47.  § (2) be kez dé sé nek 17. pont já ban, va la mint az
 illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  §-ának
(2) be kez dé sé ben 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 pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban 
ka pott fel adat kör ben el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Egyes ál lat egész ség ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá sok díjá -
ról  szóló 46/1999. (V. 19.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 4. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A ren de let 1. szá mú mel lék le te 3.1. pont já ban meg -
ha tá ro zott, élõ ál la tok vas út ra, ha jó ra, re pü lõ gép re, gép -
kocsira – szál lí tás cél já ból – való be ra ko dá sa kor tör té nõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj fi ze té si kö te le zett ség alól a nyá -
ri aszály kö vet kez mé nye i nek eny hí té se ér de ké ben 2008.
de cem ber 31-ig men tes a ser tés, vá gó ba rom fi és elõ ne velt
ba rom fi, fel nõtt te nyész ba rom fi, na pos ba rom fi szál lí tá sa.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba
az zal, hogy ren del ke zé se it a hatályba lépését köve tõen
 indult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

9544 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/130. szám



 (2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.
 (3) Az R. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 4.  §-ának
(3) be kez dé se 2008. de cem ber 31-ével ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
187/2007. (X. 1.) KE

határozata

államtitkár felmentésérõl

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 47.  § c) pont ja alap ján a mi nisz ter el nök
elõ ter jesz té sé re dr. Kon do ro si Fe ren cet az Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ál lam tit ká rát, e tiszt sé gé bõl
2007. szep tem ber 30-ai ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/4015/2007.

A Köztársasági Elnök
188/2007. (X. 1.) KE

határozata

államtitkár kinevezésérõl

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 46.  § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz té sé re Ju hász Gá bort 2007. ok tó ber 1-jei

ha tállyal az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ál -
lam tit ká rá vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/4016/2007.

A Köztársasági Elnök
189/2007. (X. 1.) KE

határozata

államtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 46.  § (2) be kez dé se alap ján a
 miniszterelnök elõ ter jesz té sé re dr. Kin cses Gyu lát 2007.
ok tó ber 1-jei ha tállyal az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
 államtitkárává ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/4014/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1074/2007. (X. 1.) Korm.

határozata

az „Új rend és szabadság” programért felelõs
kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kor mány az „Új rend és sza bad ság” prog ram ban
(a továb biak ban: prog ram) meg ha tá ro zott, a rend és biz -
ton ság, a tár sa dal mi igaz sá gos ság, az ér ték és mi nõ ség
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meg te rem té sé re irá nyu ló kor mány za ti cél ki tû zé sek és fel -
ada tok, to váb bá az Eu ró pai Unió Há gai Prog ram já ban
meg ha tá ro zott sza bad ság, biz ton ság és jog cél ki tû zés vég -
re haj tá sá nak össze han go lá sá ra, az ezek kel össze füg gõ
kor mány za ti te vé keny ség ko or di ná lá sá ra – 2007. ok tó ber
1-jei ha tállyal – dr. Kon do ro si Fe ren cet kor mány biz tos sá
ne ve zi ki.

2. A kor mány biz tos a fel adat kör ében, a prog ram ban
meg ha tá ro zot tak sze rint ko or di nál ja kü lö nö sen

a) az új párt fi nan szí ro zá si tör vény elõ ké szí té sét,
b) az or szág gyû lé si kép vi se lõi költ ség té rí té sek és mun -

ka vég zés szi go rúbb sza bá lyo zá sá nak ki dol go zá sát,
c) a bí ró sá gi és ha tó sá gi el já rá sok egy sze rû sí té sét,

a  hivatali bü rok rá cia vissza szo rí tá sát, a kor rup ció el le ni
fel lé pés esz köz tá rá nak bõ ví té sét cél zó mun ká la to kat,

d) a fe ke te gaz da ság és a fe ke te mun ka vissza szo rí tá sa
ér de ké ben szük sé ges új in téz ke dé sek ki dol go zá sát,

e) a köz le ke dés biz ton ság ja ví tá sát cél zó jog sza bá lyok
elõ ké szí té sét és in téz ke dé sek ki dol go zá sát,

f) az em ber i mél tó ság vé del me ér de ké ben a ki re kesz tés, 
a gyû lö let kel tés el le ni fel lé pést biz to sí tó jogi sza bá lyo zás
elõ ké szí té sét.

3. A kor mány biz tos a prog ram ban fog lal tak egy sé ges
vég re haj tá sa ér de ké ben a mi nisz te rek ön ál ló fel adat- és
ha tás kö ré be tar to zó aláb bi te rü le te ken köz re mû kö dik

a) a költ ség ve té si sza bá lyok és az adó rend egy sze rû sí -
té sé re,

b) az élel mi szer biz ton sá gi rend szer ha té ko nyabb mû -
kö dé sét elõ se gí tõ új szank ci ók ki dol go zá sá ra,

c) a szi go rúbb fo gyasz tó vé del mi sza bály rend szer
 kialakítására és mû köd te té sé re,

d) a kör nye ze ti kár oko zás sal szem be ni ke mé nyebb
 fellépésre,

e) az al kot má nyos ér ték rend nép sze rû sí té sé re, az is ko -
lai jog is me re ti ok ta tás bõ ví té sé re, va la mint a gyer mek- és
if jú ság vé de lem erõ sí té sé re
irá nyu ló kor mány za ti fel ada tok tel je sí té sé ben.

4. A kor mány biz tos fi gye lem mel kí sé ri és össze han -
gol ja az Eu ró pai Unió Há gai Prog ram já ban a sza bad ság,
a biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség lét re ho -
zá sa ér de ké ben meg ha tá ro zott cél ki tû zé sek ha zai meg -
valósítását.

5. A kor mány biz tos a fel adat kör ében
a) elõ ter jesz téseket ké szít a Kor mány, il let ve a kor -

mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le tek ré szé re,
b) szak mai ja vas la to kat dol go z ki a prog ram kö ré be

 tartozó re form fo lya ma tok meg va ló su lá sá hoz szük sé ges
in téz ke dé sek re,

c) kez de mé nye zi az in téz ke dé sek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges fel té te lek meg te rem té sét, va la mint a jogi sza bá -
lyo zás eh hez szük sé ges mér té kû mó do sí tá sát,

d) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in -
for má ci ó kat, elem zé se ket kér het, in téz ke dé se ket kez de -
mé nyez het,

e) vé le mé nye zi a prog ram ban meg ha tá ro zott célkitû -
zések vég re haj tá sá val össze füg gés ben ké szült elõ ter jesz -
tések és jog sza bá lyok, va la mint egyéb in téz ke dé sek ter ve -
ze te it.

6. A kor mány biz tost te vé keny sé ge el lá tá sá ban a
 Miniszterelnöki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gí ti.
A kor mány biz tos te vé keny sé gé vel össze füg gés ben fel me -
rü lõ ki adá sok fe de ze tét a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal költ ség -
ve té sé ben kell biz to sí ta ni.

7. A kor mány biz tos te vé keny sé ge a mi nisz te rek jog -
sza bály-elõ ké szí tõ fel adat kö rét és fe le lõs sé gét, va la mint
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rét nem
érin ti.

8. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Kormány
1075/2007. (X. 1.) Korm.

határozata

a nemzetközi gazdasági kapcsolatok
összehangolásáért felelõs kormánybiztos

kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kor mány a nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok kal
kap cso la tos kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ra
– 2007. ok tó ber 1-jei ha tállyal – dr. Ga ram he gyi Ábelt,
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál lam tit ká rát
kor mány biz tos sá ne ve zi ki.

2. A kor mány biz tos
a) részt vesz a Kor mány kül gaz da ság-po li ti ká já nak

 kidolgozásában, fel adat kör ében elõ ter jesz téseket ké szít a
Kor mány, il le tõ leg a nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok -
kal fog lal ko zó kor mány za ti tes tü le tek ré szé re;

b) részt vesz a Kor mány ál tal jó vá ha gyott kül gaz da ság- 
po li ti ka meg va ló sí tá sá ban, a kül ügy mi nisz ter rel együtt -
mû köd ve ki dol goz za a nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok
vi szony la ti irány el ve it;

c) elõ ze tesen vé le mé nye zi a nem zet kö zi gaz da sá gi
kap cso la to kat érin tõ elõ ter jesz tések ter ve ze te it;

d) az egy sé ges kül gaz da ság-po li ti kai te vé keny ség
 érdekében össze han gol ja a mi nisz té ri u mok és az egyéb
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek, va la mint az ilyen fel -
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adat kör rel ren del ke zõ kor mány biz tos(ok) és miniszter -
elnöki meg bí zott(ak) nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la to kat
érin tõ te vé keny sé gét;

e) fi gye lem mel kí sé ri és ko or di nál ja a Ma gyar Köz tár -
sa ság kül gaz da sá gi po zí ci ó ját és kül pi a ci eredményes -
ségét be fo lyá so ló va la mennyi kor mány za ti gazdaság-
 diplomáciai te vé keny sé get;

f) szak ma i lag elõ ké szí ti a kor mány szin tû gaz da sá gi tár -
gya lá so kat, a kül gaz da sá gi tár gyú, a nem zet kö zi ke res ke -
de lem re és más gaz da sá gi együtt mû kö dés re irá nyu ló nem -
zet kö zi szer zõ dé se ket, össze han gol ja vég re haj tá suk szer -
ve zé sét;

g) szak mai ko or di ná ci ót gya ko rol a kül gaz da sá gi célú
ál la mi in téz mény rend szer (így kü lö nö sen a Ma gyar
 Köztársaság kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta, me zõ gaz da sá gi
szak dip lo ma ta, tu do mány- és tech no ló gia po li ti kai szak -
dip lo ma ta há ló za ta, – a kül ügy mi nisz ter kül kép vi se le tek
irá nyí tá sá ban fenn ál ló jo go sult sá ga it nem érint ve – a Ma -
gyar Köz tár sa ság kül gaz da sá gi szem pont ból straté giai
 jelentõségû part ner-or szá ga i ban levõ kül kép vi se le tei,
 illetve a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi szer ve ze tek hez
akk re di tált kül kép vi se le tei) kül gaz da ság-po li ti kai te vé -
keny sé ge fe lett az erõ for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sa,
a stra té gi ai mû kö dés és az azt je len tõ sen be fo lyá so ló ope -
ra tív in téz ke dé sek te kin te té ben;

h) ja vas la ta i val se gí ti és szak ma i lag össze han gol ja az
ál la mi ve ze tõk nem zet kö zi sze rep lé sei al kal má val meg je -
le ní ten dõ gaz da sá gi vo nat ko zá sú ma gyar ál lás pont ki ala -
kí tá sát, ez zel össze füg gés ben köz re mû kö dik az ál la mi
 vezetõk ki uta zá sá nak elõ ké szí té sé ben;

i) ko or di nál ja és szer ve zi a kor mány kö zi gaz da sá gi
 vegyesbizottságok mû kö dé sét, azok rend sze rét a ma gyar
kül gaz da ság-po li ti ka hosszú távú ér de ke i nek meg fele lõen
ala kít ja ki;

j) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um mal egyet -
ér tés ben el lát ja a Ma gyar Köz tár sa ság ener gia po li ti kai
 érdekeinek az Eu ró pai Unió kö zös ener gia po li ti ká ja ál tal
meg ha tá ro zott alap el vek, va la mint cél ki tû zé sek figye -
lembe véte lével tör té nõ nem zet kö zi kép vi se le tét, munká -
jával szak mai szem pont ból tá mo gat ja az érin tett minisz -
tériumok stra té gi ai te vé keny sé gét;

k) a Ma gyar Köz tár sa ság kül gaz da ság-po li ti kai cél ki -
tû zé se i nek ered mé nye sebb meg va ló sí tá sa ér de ké ben – kü -
lö nö sen az egye di be fek te té si vagy ke res ke del mi pro jek -
tek te kin te té ben – ja vas la to kat tesz mi nisz té ri u mi in téz ke -
dé sek meg té te lé re;

l) vé le mé nye zé si jo got gya ko rol a kül gaz da ság és az
or szág kép ala ku lá sát je len tõ sen be fo lyá so ló kor mány za ti
in téz ke dé sek te kin te té ben;

m) fel ha tal ma zás alap ján el lát ja a Kor mány, a mi nisz -
ter el nök, il let ve az egyes mi nisz té ri u mok kép vi se le tét
nem zet kö zi szer ve ze tek ben, va la mint nem zet kö zi fó ru mo -
kon, ese mé nye ken;

n) fel adat kör ében jo go sult a mi nisz té ri u mok tól, il let ve
a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, informá -
ciókat, elem zé se ket kér ni;

o) a Kor mány ré szé re éven te be szá mo lót ké szít a kül -
gaz da ság te rü le tén el ért ered mé nyek rõl, ja vas la tot tesz a
to vább lé pés fõ irá nya i ra, fel ada ta i ra és az en nek ér de ké -
ben szük sé ges in téz ke dé sek re.

3. A kor mány biz tos te vé keny sé gé vel össze füg gés ben
fel me rü lõ ki adá sok fe de ze tét a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni.

4. A kor mány biz tos te vé keny sé ge a mi nisz te rek jog -
sza bály-elõ ké szí tõ fel adat kö rét és fe le lõs sé gét, va la mint
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rét nem
érin ti.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Kormány
1076/2007. (X. 1.) Korm.

határozata

az audiovizuális médiapolitikáért felelõs
kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kor mány az au di o vi zu á lis mé dia po li ti ká val kap -
cso la tos kor mány za ti te vé keny ség irá nyí tá sá ra – 2007. ok -
tó ber 1-jei ha tállyal – dr. Sar ka dy Il di kót kor mány biz tos sá
ne ve zi ki.

2. A kor mány biz tos fel ada ta – a moz gó kép szak mai
 terület ki vé te lé vel – a Kor mány nak az au di o vi zu á lis mé -
dia po li ti ká ra, va la mint a di gi tá lis mû sor ter jesz tés re való
át ál lás ra vo nat ko zó kon cep ci ó já nak, stra té gi á já nak és
 szabályozási ter ve ze te i nek elõ ké szí té se, a Kor mány ez zel
össze füg gõ fel ada tai vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa és
szer ve zé se, a ha zai és eu ró pai hi va ta los, va la mint nem
 hivatalos szer ve ze tek kel az eh hez szük sé ges egyez te té sek
szer ve zé se, en nek so rán a Kor mány ál lás pont já nak kép vi -
se le te.

3. A kor mány biz tos a fel adat kör ében
a) elõ ter jesz téseket ké szít a Kor mány, il le tõ leg a kor -

mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le tek ré szé re;
b) össze han gol ja a mi nisz té ri u mok és – az au to nóm

 államigazgatási szer vek ki vé te lé vel – más köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gét;

c) vé le mé nye zi az elõ ter jesz tések és jog sza bá lyok,
 valamint az egyéb in téz ke dé sek ter ve ze te it;

d) a mi nisz té ri u mok tól és más köz pon ti ál lam igaz ga tá -
si szer vek tõl ada to kat, in for má ci ó kat kér het;
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e) köz re mû kö dik a Kor mány kép vi se le té nek el lá tá sá -
ban az Or szág gyû lés bi zott sá gai elõtt.

4. A kor mány biz tos te vé keny sé ge a mi nisz te rek fel -
adat- és ha tás kö rét nem érin ti.

5. A kor mány biz tost te vé keny sé ge el lá tá sá ban a
 Miniszterelnöki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gí ti.
A kor mány biz tos te vé keny sé gé vel össze füg gés ben fel me -
rü lõ ki adá sok fe de ze tét a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal költ ség -
ve té sé ben kell biz to sí ta ni.

6. Ez a ha tá ro zat a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
67/2007. (X. 1.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101.  § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet -
értésben tett elõ ter jesz té sé re –

a Moz gás sé rül tek Petõ And rás Ne ve lõ kép zõ és Ne ve lõ -
in té ze té ben

dr. Schaff ha u ser Franz egye te mi do censt – a 2007. ok -
tó ber 1-jé tõl 2012. szep tem ber 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

10/2007. (MK 130.) IRM
u t a s í t á s

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

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.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

ha tás kö röm ben el jár va – te kin tet tel a jog al ko tás ról  szóló
1987. évi XI. tör vény 49.  § (1) be kez dé sé re – a kö vet ke zõ
uta sí tást adom ki:

1.  §

Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len uta sí tás mel lék le té ben
fog lal tak sze rint ha tá ro zom meg.

2.  §

Ez az uta sí tás ok tó ber 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló 2/2006. (MK 94.)
IRM uta sí tás.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

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

Melléklet
a 10/2007. (MK 130.) IRM utasításhoz

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
jogállása és alapadatai

1.  §

(1) Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: mi nisz té ri um) ön ál ló jogi sze mé lyi ség -
gel ren del ke zõ köz pon ti köz igaz ga tá si szerv, amely – gaz -
dál ko dá sát te kint ve – ön ál ló an gaz dál ko dó, köz pon ti költ -
ség ve té si szerv.

(2) A mi nisz té ri um alap ada tai a kö vet ke zõk:
a) meg ne ve zé se: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Minisz -

térium,
b) rö vi dí té se: IRM,
c) an gol meg ne ve zé se: Mi nist ry of Jus ti ce and Law

 Enforcement,
d) né met meg ne ve zé se: Mi nis te ri um für Jus tiz und

 Polizeiwesen,
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e) fran cia meg ne ve zé se: Mi nistPre de la Jus ti ce et de
la Po li ce,

f) ala pí tó ok irat kel te, szá ma: 2006. jú li us 28.,
IRM/KGF/2007/IM/151/33.,

g) a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett elõirányzat-
 felhasználási ke ret szám la szá ma: 10032000-01483305-
00000000.

(3) Az ál la mi fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé gek
 körét az ala pí tó ok irat ha tá roz za meg. A mi nisz té ri um
 kisegítõ, ki egé szí tõ te vé keny sé get nem vé gez.

(4) A fel adat ága za ti azo no sí tó já nak meg ne ve zé se:
Szak ága zat: 7551 Ál lam ha ta lom, ál la mi és ön kor mány -

za ti igaz ga tás.
Szak fel adat: 75112–0 Kor mány za ti szer vek igaz ga tá si

te vé keny sé ge.

(5) Az alap fel ada tok el lá tá sá nak for rá sa: a Ma gyar Köz -
tár sa ság költ ség ve té se XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um Fe je zet.

A minisztérium szervezete

2.  §

(1) A mi nisz té ri um ön ál ló szer ve ze ti egy sé gei: a
 Miniszteri Ka bi net, az Ál lam tit ká ri Tit kár ság és a fõ osz -
tály (a továb biak ban együtt: fõ osz tály).

(2) Nem ön ál ló szer ve ze ti egy ség az osz tály és – az
 Államtitkári Tit kár ság ki vé te lé vel – a tit kár ság.

3.  §

A mi nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té sét az 1. szá mú füg -
ge lék tar tal maz za.

4.  §

A mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i nek fel ada ta it a 2. szá -
mú füg ge lék tar tal maz za.

5.  §

A mi nisz té ri um alap te vé keny sé ge kö ré be tar to zó fel -
ada to kat lát el:

a) az Ál lam tit ká ri Tit kár ság a bün te tés-vég re haj tás sal
össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben,

b) az Al kot mány jo gi Fõ osz tály,
c) az Ál lam pol gár sá gi, Ke gyel mi és Ha tó sá gi Fõ osz tály,
d) a Bel- és Igaz ság ügyi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály,
e) a Bün te tõ jo gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály,
f) a Ci vi lisz ti kai Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály,
g) az Eu ró pai Uni ós Jogi Fõ osz tály,

h) az Igaz ság ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ -
osztály,

i) a Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály,
j) a Mig rá ci ós Fõ osz tály,
k) a Nem zet kö zi Bün te tõ jo gi Fõ osz tály,
l) a Pol gá ri Jogi Ko di fi ká ci ós és Nem zet kö zi Magán -

jogi Fõ osz tály,
m) a Ren dé sze ti Fel ügye le ti és El len õr zé si Fõ osz tály,
n) a Ren dé sze ti Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály.

II. Fejezet

A MINISZTÉRIUM VEZETÉSE ÉS SZERVEZETI
EGYSÉGEI

A miniszter

6.  §

(1) A mi nisz ter mint a mi nisz té ri um ve ze tõ je kü lö nö sen
a) meg ha tá roz za a mi nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té sét

és mû kö dé sé nek fõbb sza bá lya it, va la mint ki ad ja a je len
uta sí tás 27.  §-ában meg ha tá ro zott uta sí tá so kat,

b) lét re hoz za és mû köd te ti a fo lya mat ba épí tett, elõ ze -
tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zést, ki ala kít ja és mû köd te ti
a bel sõ el len õr zést,

c) jó vá hagy ja a mi nisz té ri um mun ka ter vét, az ága za ti
cél ki tû zé se ket,

d) jó vá hagy ja a mi nisz té ri um éves költ ség ve té sét és
zár szám adá si ja vas la tát,

e) a ren dé sze ti szak ál lam tit kár be vo ná sá val irá nyít ja
a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tát,

f) dönt a tör vény ben ha tás kö ré be utalt le te le pe dés mél -
tá nyos ság ból tör té nõ en ge dé lye zé sé rõl és a mél tá nyos sá gi
jog kö ré ben adott me ne kült stá tusz ról,

g) gya ko rol ja a mi nisz tert a sza bály sér té sek rõl  szóló
tör vény alap ján meg il le tõ mél tá nyos sá gi jog kört,

h) elõ ter jesz tést tesz a köz tár sa sá gi el nök nek a ma gyar
ál lam pol gár ság ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott, el nö ki 
dön tést igény lõ, a ma gyar ál lam pol gár ság meg szer zé sé re
és meg szün te té sé re irá nyu ló, va la mint a ke gyel mi és az
 elnöki dön tést igény lõ mél tá nyos sá gi ké rel mek rõl, az
 elnöki ha tá ro za tot el len jegy zi,

i) az or szág gyû lé si biz to s fel ké ré sé re a rend vé del mi
szer vek nél el vé gez te ti az or szág gyû lé si biz to s ál tal kért
vizs gá la to kat azok ra az ügyek re néz ve, ame lyek nek az
 irataiba az or szág gyû lé si biz to s az ál lam pol gá ri jo gok
 országgyûlési biz to sá ról  szóló tör vény sze rint nem te kint -
het be, és a vizs gá lat ered mé nyé rõl az or szág gyû lé si biz -
tost 15 na pon be lül tá jé koz tat ja,

j) jó vá hagy ja az ál lam ha tár ral kap cso la tos ügyek in té -
zé sé re lét re ho zott szer vek ál tal ké szí tett – a Ma gyar Köz -
tár sa ság szá má ra nem zet kö zi jogi jo got vagy kötelezett -
séget nem ke let kez te tõ – do ku men tu mo kat és jegy zõ köny -
ve ket,
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k) ki ne ve zi és fel men ti az igaz ság ügyi szak ér tõi tes tü let 
el nö két, tag ja it és tit ká rát, va la mint az Igaz ság ügyi Szak -
ér tõi Ok ta tá si Bi zott ság tag ja it,

l) dönt az igaz ság ügyi szak ér tõ te vé keny sé gé nek vizs -
gá la tá ra irá nyu ló el já rás ban, el ren de li a köz ve tí tõi mû kö -
dés sel kap cso la tos vizs gá la tot, és dönt a le foly ta tott vizs -
gá lat ered mé nyé rõl,

m) dönt az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be és
a köz ve tí tõi név jegy zék be való fel vé tel rõl és a név jegy -
zék bõl való tör lés rõl,

n) dönt a köz jegy zõ fel men té sé rõl, meg ál la pít ja a köz -
jegy zõi szol gá lat meg szû né sét, va la mint dönt a köz jegy -
zõk köl csö nös át he lye zé se és te vé keny sé ge szü ne te lé sé -
nek meg ál la pí tá sa ügyé ben,

o) ki ne ve zi és fel men ti az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tót,
va la mint meg ál la pít ja a vég re haj tói szol gá lat meg szû né -
sét, va la mint en ge dé lye zi, il let ve meg ál la pít ja a vég re haj -
tói szol gá lat szü ne te lé sét,

p) dönt a más ho vá ki ne ve zett vég re haj tó ille té -
kességének a be nem töl tött vég re haj tói ál lá sok ille té -
kességi te rü le té re való ki ter jesz té sé rõl, va la mint a vég re -
haj tók nak egy más szék he lyé re pá lyá zat nél kül köl csö nö -
sen tör té nõ át he lye zé sé rõl,

q) a Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói Ka ma ra fe let ti tör -
vényességi fel ügye le ti jog kör ben in téz ke dé se ket tesz,
dönt az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tók kal szem be ni fe gyel mi
el já rás kez de mé nye zé sé rõl,

r) elõ ter jesz tést tesz a köz tár sa sá gi el nök nek a tá bor no -
kok kal kap cso la tos szol gá la ti jog vi szonyt érin tõ intéz -
kedésekre,

s) fel ké ri a Ren dé sze ti Szak vizs ga bi zott ság tag ja it és
tiszt ség vi se lõ it.

(2) A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv
ve ze tõ je gya ko rol ja és el lát ja a jog sza bály ban ré szé re
meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket és fel ada to kat, ki vé ve a Költ -
ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ jé re át ru há zott ha -
tás kö rö ket és fel ada to kat.

(3) A mi nisz ter a bün te tés-vég re haj tás gaz da sá gi tár sa -
sá ga i ra vo nat ko zó egyes ala pí tói jo ga i nak gya kor lá sá ról
kü lön sza bály zat ren del ke zik.

Az államtitkár

7.  §

(1) Az ál lam tit kár a mi nisz tert he lyet te sí tõ jog kö ré ben
a mi nisz ter uta sí tá sai sze rint jár el.

(2) Az ál lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör -
ben

a) gya ko rol ja a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet irá nyí -
tá sá nak 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 továb biak ban: Ksztv.) 2.  §
(1) be kez dés c), g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész jo go -
sít vá nya it,

b) dönt – a bün te tés vég re haj tá sá nak a ke gyel mi kér -
vény el bí rá lá sá ig tör té nõ el ha lasz tá sa vagy fél be sza kí tá sa
ki vé te lé vel – a fog va tar tot tak há rom hó nap nál, to váb bá az
öt évet meg ha la dó sza bad ság vesz tés ese tén 30 nap nál
hosszabb tar ta mú bün te tés-fél be sza kí tá sá nak en ge dé lye -
zé sé rõl, va la mint a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs -
no ka bün te tés-fél be sza kí tás sal kap cso la tos ügy ben ho zott
dön té se el le ni pa nasz el bí rá lá sá ról.

A kabinetfõnök

8.  §

(1) A ka bi net fõ nök
a) köz re mû kö dik a mi nisz ter dön té se i nek köz po li ti kai

meg ala po zá sá ban és azok vég re haj tá sá ban,
b) a mi nisz ter uta sí tá sa alap ján ese ti jel leg gel el lát ja a

mi nisz té ri um kép vi se le tét meg ha tá ro zott ügyek ben,
c) irá nyít ja a kor mány ülés re, va la mint a Kor mány szer -

ve i nek ülé se i re tör té nõ ve ze tõi fel ké szí tés bõl adó dó fel -
ada tok el lá tá sát,

d) ki ne ve zi és fel men ti az Igaz ság ügyi Szak ér tõi Vizs -
ga Bi zott ság el nö két és tag ja it, va la mint a Bí ró sá gi Vég re -
haj tá si Szak vizs ga Bi zott ság tag ja it,

e) szak ha tó sá gi ál lás fog la lást ad ki a köz jegy zõ he lyet -
tes és köz jegy zõ je lölt ka ma rai név jegy zék be vé te lé hez,
va la mint a köz jegy zõi iro da ala pí tá sá nak en ge dé lye zé sé -
hez, dönt a nyel vi jo go sít vány meg adá sá ról, va la mint a tar -
tós tá vol lét en ge dé lye zé sé rõl,

f) dönt a vég re haj tó-he lyet te si ka ma rai név jegy zék be
vé tel hez és a vég re haj tói iro dai tag sá gi jog vi szony lé te sí -
té sé hez tör té nõ hoz zá já ru lás ról.

(2) A ka bi net fõ nök a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör -
ben köz vet le nül irá nyít ja a mi nisz té ri um füg get le ní tett
bel sõ pénz ügyi el len õr zé si szer ve ze tét.

(3) A ka bi net fõ nök ko or di nál ja az új Bün te tõ Tör vény -
könyv elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ko di fi ká ci ós fel ada tok
el vég zé sét.

(4) A ka bi net fõ nö köt az ál ta la ki je lölt ve ze tõ he lyet te sí ti.

(5) A ka bi net fõ nök gya ko rol ja a mi nisz ter irá nyí tá sa
vagy fel ügye le te alá tar to zó szer vek te kin te té ben a kü lön
sza bály zat ban meg ha tá ro zott sze mély ze ti ha tás kö rö ket.

A szakállamtitkár

9.  §

(1) A szak ál lam tit kár az ál ta la irá nyí tott fõ osz tá lyok fel -
adat kö ré be tar to zó ügyek ben – az érin tett szakállamtit -
károkkal, va la mint a bün te tés-vég re haj tás sal össze füg gõ
ügyek ben az ál lam tit kár ral együtt mû köd ve – kép vi se li
a mi nisz té ri um szak mai ál lás pont ját.
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(2) A ci vi lisz ti kai és igaz ság ügyi szak ál lam tit kárt a
 civilisztikai ügyek ben a Ci vi lisz ti kai Ko di fi ká ci ós Fõ osz -
tály ve ze tõ je, az Igaz ság ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si 
Fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben az Igaz ság ügyi
Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ osz tály ve ze tõ je helyet -
tesíti.

(3) Az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kárt a Nem zet kö zi 
Bün te tõ jo gi Fõ osz tály fel adat kö rét érin tõ ügyek ben a
Nem zet kö zi Bün te tõ jo gi Fõ osz tály ve ze tõ je, az Eu ró pai
Uni ós Jogi Fõ osz tály és a Bel- és Igaz ság ügyi Együtt mû -
kö dé si Fõ osz tály fel adat kö rét érin tõ ügyek ben az Eu ró pai
Uni ós Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(4) A köz jo gi szak ál lam tit kárt az Al kot mány jo gi Fõ osz -
tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(5) A ren dé sze ti szak ál lam tit kárt a Ren dé sze ti Fel ügye -
le ti és El len õr zé si Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(6) A szak ál lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás -
kör ben – ki ne ve zé si és fel men té si jog kör ki vé te lé vel –
gya ko rol ja a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar -
to zó szer vek te kin te té ben a kü lön sza bály zat ban meg ha tá -
ro zott sze mély ze ti ha tás kö rö ket.

10.  §

A ci vi lisz ti kai és igaz ság ügyi szak ál lam tit kár a mi nisz -
ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben – az Or szá gos For dí tó és
For dí tás hi te le sí tõ Iro da Zrt. ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro -
zott tiszt ség vi se lõk te kin te té ben az ala pí tót meg il le tõ sze -
mély ze ti ha tás kö rök ki vé te lé vel – gya ko rol ja a mi nisz tert
az Or szá gos For dí tó és For dí tás hi te le sí tõ Iro da Zrt.-vel
kap cso lat ban meg il le tõ jo go kat.

11.  §

(1) Az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kár
a) kép vi se li a mi nisz té ri u mot az Eu ró pai Unió in téz mé -

nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön -
tés ho zó és dön tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép -
vi se len dõ kor mány za ti ál lás pont meg ha tá ro zá sá ért fe le lõs
ma gas szin tû dön tés elõ ké szí tõ fó ru mo kon, és részt vesz az 
Eu ró pai Unió in téz mé nyei ma gas szin tû dön tés-elõ ké szí tõ
bi zott sá ga i nak (CATS, SCIFA) mun ká já ban,

b) el lát ja a Kor mány kép vi se le tét az Eu ró pai Közös -
ségek Bí ró sá ga elõt ti el já rá sok ban,

c) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt a ki ada -
tás, a bün te tõ el já rás át adá sa, a sza bad ság el vo nás sal járó
bün te tés vagy ilyen in téz ke dés vég re haj tá sá nak át vé te le,
il let ve át en ge dé se, az or szá gon ke resz tül tör té nõ át szál lí -
tás ügyé ben,

d) kép vi se li a mi nisz tert a Ha tár el len õr zé si Tár ca kö zi
Bi zott ság ban.

(2) Az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás -
kör te kin te té ben a szak ál lam tit kárt fõ osz tály ve ze tõ nem
he lyet te sít he ti.

(3) Az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kár el lát ja a
Brüssze li Ál lan dó Kép vi se let Jogi Szol gá la ta igaz ság ügyi, 
va la mint a bel- és igaz ság ügyi cso port szak dip lo ma tá i nak,
a Kül- és Biz ton ság po li ti kai Hi va ta lá ba ki he lye zett szak -
dip lo ma ta, to váb bá az EU in téz mé nye i nél tar tós ki kül de -
tés ben lévõ, bel- és igaz ság ügyek kel, va la mint pol gá ri vál -
ság ke ze lés sel fog lal ko zó ve ze tõ tiszt ség vi se lõk szak mai
irá nyí tá sát.

12.  §

A köz jo gi szak ál lam tit kár
a) ko or di nál ja a mi nisz ter ál lás pont ja ki ala kí tá sá nak,

va la mint in téz ke dé sé nek elõ ké szí té sét az or szág gyû lé si
biz to s azon aján lá sai te kin te té ben, ame lye ket a miniszté -
rium vagy a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alatt álló
szer vek fel adat- és ha tás kö rét érin tõ en tett, a mi nisz ter ese -
ti uta sí tá sa alap ján meg te szi az aján lás ban fog lal tak tel je sí -
té sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket,

b) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt a név -
vál toz ta tá si ügyek ben,

c) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben en ge dé lye zi
a szol gá la ti út le vél ki adá sát,

d) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben gya ko rol ja
a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal irá nyí tá sá nak
a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c), g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott rész jo go sít vá nya it,

e) ko or di nál ja a kor mány za ti szer vek mig rá ci ó val kap -
cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sát,

f) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt az
 állampolgársági bi zo nyít vá nyok ki adá sá ról, to váb bá az
anya köny ve zés sel kap cso la tos jog or vos la ti ké rel mek rõl,

g) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt a mi -
nisz tert a sza bály sér té sek rõl  szóló tör vény alap ján meg -
illetõ mél tá nyos sá gi jog kör gya kor lá sa irán ti ké rel mek
 elutasításáról,

h) má sod fo kú ha tó sá gi jog kör ben el jár 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 továb biak ban: KEKKH) ál tal köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügy ben elsõ fo kon ho zott dön té sek el len elõ ter jesz tett fel -
leb be zé sek tár gyá ban, va la mint fel ügye le ti jog kört gya ko -
rol a köz igaz ga tá si ha tó sá gi dön té sek te kin te té ben.

13.  §

A ren dé sze ti szak ál lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há zott
ha tás kör ben

a) köz re mû kö dik a Rend õr ség, a Rend vé del mi Szer vek 
Vé del mi Szol gá la ta és a ren dé sze ti ok ta tá si in téz mé nyek
fel ügye le té ben, te vé keny sé gük ér té ke lé sé ben, elem zé sé -
ben, ko or di nál ja stra té gi ai cél ja ik ki dol go zá sát, elõ ké szí ti
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a mi nisz ter nek a Rend õr tisz ti Fõ is ko lá val kap cso la tos jog -
kö rei gya kor lá sát, részt vesz e szer vek mû kö dé sé vel,
 hatáskörével kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té sé ben, te vé -
keny sé gük ko or di ná lá sá ban, fel adat kö rét érin tõ en gon -
dos ko dik a jog sza bá lyok, va la mint a mi nisz te ri és ál lam tit -
ká ri in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról,

b) el lát ja az a) pont ban meg ha tá ro zott szer vek szak mai
te vé keny sé gé nek el len õr zé sét, jó vá hagy ja a szak mai
 ellenõrzések prog ram ját, ki ad ja az a) pont ban meg ha tá ro -
zott szer vek fel ügye le té re és szak mai el len õr zé sé re vo nat -
ko zó meg bí zá so kat,

c) ja vas la tot tesz az a) pont ban meg ha tá ro zott szer vek -
kel és te vé keny sé gük kel össze füg gõ jog sza bá lyok, az ál la -
mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei ki adá sá ra, mó do sí tá sá ra,
ha tá lyon kí vül he lye zé sé re. Kez de mé nye zi e szer vek ve ze -
tõ i nél bel sõ ren del ke zés ki adá sát, ha an nak szük sé ges sé ge
a jog sza bá lyok egy sé ges vég re haj tá sa, a jog el le nes gya -
kor lat meg szün te té se, a meg lé võ sza bá lyo zás elégtelen -
sége  miatt szük sé ges sé vált,

d) irá nyít ja a mi nisz té ri um hi va ta li szer vei, va la mint
a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó szer vek
rend kí vü li ál la pot ra, szük ség ál la pot ra, ve szély hely zet re,
meg elõ zõ vé del mi hely zet re, il let ve az Al kot mány 19/E.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó fel -
ké szü lé sé nek ter ve zé sét, szer ve zé sét, ko or di ná lá sát és
 ellenõrzését, meg ha tá roz za az ezen idõ szak ban vég zett
 tevékenységüket,

e) az uni ós és a schen ge ni tag ság szak mai el vá rá sai
alap ján fel mé ri, ezt köve tõen egyez te ti és jó vá hagy ja a mi -
nisz té ri um ren dé sze ti uni ós tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó igé -
nyét, dönt a rend vé del mi szer vek igé nye i nek pri o ri tá sá ról,
fel ügye li a meg ítélt tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak fo lya -
ma tát, össz hang ban a bi la te rá lis tá mo ga tá sok fo ga dá sá val
és fel hasz ná lá sá val,

f) kép vi se li a mi nisz té ri u mot a NATO Tár ca kö zi Bi zott -
ság ban,

g) elõ ké szí ti a Nem zet biz ton sá gi Ka bi net ré szé re
 készülõ elõ ter jesz téseket,

h) elõ ké szí ti a ha di tech ni kai esz kö zök ha tás ta la ní tá sá ra 
fel jo go sí tott szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló ha tá ro za to kat,

i) gya ko rol ja az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal lal
össze füg gés ben a mi nisz ter szá má ra tör vény ben biz to sí -
tott jo go sít vá nyok kö zül a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c) és
i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész jo go sít vá nyo kat, va la mint 
gya ko rol ja a mi nisz tert a Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi
Alap pal kap cso lat ban meg il le tõ jo go kat,

j) el lát ja a tár ca kö zi és tár cán be lü li szak szer ve ze ti
egyez te té sek el nö ki fel ada ta it.

A miniszteri biztos

14.  §

A mi nisz te ri biz to s – meg bí za tá sá nak ke re tei kö zött –
ko or di nál ja a fel adat kö ré be tar to zó jog sza bály ter ve ze tek

és ve ze tõi dön té sek szak mai elõ ké szí té sét, össze han gol ja
az ab ban köz re mû kö dõ szer ve ze ti egy sé gek mun ká ját,
 ellenõrzi a ki adott fel ada tok vég re haj tá sát.

Az önálló szervezeti egység

15.  §

(1) A fõ osz tály el lát ja a 2. szá mú füg ge lék ben meg ha tá -
ro zott, va la mint a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek te vé keny -
sé gét irá nyí tó ve ze tõ ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(2) A fõ osz tály lét szá mát – a je len uta sí tás 2. szá mú füg -
ge lék ben meg ha tá ro zott lét szám ke re ten be lül – a szer ve -
ze ti egy ség ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét irá nyí tó ve ze tõ
 határozza meg.

(3) A fõ osz tá lyon be lül mû kö dõ osz tá lyok lét szá mát és
fel adat kö rét a fõ osz tály ügy rend je ha tá roz za meg.

16.  §

(1) A ko di fi ká ci ós fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség
e te vé keny sé ge kö ré ben a fel adat kö ré be tar to zó jog te rü le -
ten el lát ja a jog al ko tá si tör vénybõl adó dó fel ada to kat az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ál tal be nyúj tan dó tör -
vények és más jog sza bá lyok ter ve ze te i nek elõ ké szí té sé vel
kap cso lat ban, így kü lö nö sen

a) kez de mé nye zi jog sza bály ki bo csá tá sát vagy az ál la -
mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek ki adá sát,

b) elõ ké szí ti és jó vá ha gyás ra elõ ter jesz ti a sza bá lyo zá si 
kon cep ci ót, il let ve kez de mé nye zi ko di fi ká ci ós bi zott ság
lét re ho zá sát,

c) ki dol goz za és egyez te ti a jog sza bály ter ve ze tet,
d) meg szer ve zi az elõ ze tes ha tás vizs gá lat el vég zé sét,

il le tõ leg a ter ve zet költ ség ki ha tá sá nak elem zé sét,
e) ki adás ra elõ ké szí ti, és alá írás ra elõ ter jesz ti az igaz -

ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz te ri ren de let és uta sí tás, va la -
mint a jogi irány mu ta tás ter ve ze tét,

f) elõ ké szí ti a jog sza bály ki adá sá ra irá nyu ló kor mány-
elõ ter jesz tésnek a Kor mány hoz, to váb bá a tör vényjavas -
latnak az Or szág gyû lés hez tör té nõ be nyúj tá sát,

g) gon dos ko dik a jog sza bály ki hir de té sé rõl, il let ve az
uta sí tás vagy a jogi irány mu ta tás köz zé té te lé rõl,

h) el lát ja a tör vényjavaslat par la men ti el fo ga dá sá val
kap cso lat ban az elõ ter jesz tõ re há ru ló fel ada to kat,

i) a tör vényjavaslathoz be nyúj tott mó do sí tó és kap cso -
ló dó mó do sí tó ja vas la tok te kin te té ben egy sé ges tár ca ál lás -
pont ki ala kí tá sát kez de mé nye zi,

j) elõ ké szí ti a tör vényjavaslat par la men ti tár gya lá sa
 során az elõ ter jesz tõ ál tal be nyúj tan dó do ku men tu mo kat.

(2) A ko di fi ká ci ós fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség fel -
ada tá nak el lá tá sa so rán a fel adat kör ében érin tett szer ve ze ti 
egy sé gek kel együtt mû kö dik, így kü lö nö sen ré szük re a
jog sza bály ter ve zet szö ve gét meg kül di, il let ve gon dos ko -
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dik a vé le mény el té ré sek egyez te té sé rõl, va la mint a fel -
adat kö rét érin tõ kér dé sek ben részt vesz az alkotmányos -
sági kér dés re vo nat ko zó, az Al kot mány bí ró ság tól, az
 országgyûlési biz to sok tól és más szer vek tõl ér ke zõ meg -
ke re sé sek re adan dó ál lás fog la lá sok ki mun ká lá sá ban.

(3) A ko di fi ká ci ós fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség
a fel adat kö ré be tar to zó te rü le te ken el lát ja a jogharmoni -
zációs célú ko di fi ká ci ós fel ada to kat, és a Kor mány ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tott el já rá si sza bá lyok, va la mint a mi -
nisz ter kü lön uta sí tá sá ban meg ha tá ro zot tak sze rint

a) fe le lõs a mi nisz ter elsõ he lyi fe le lõs sé gi kö ré be tar -
to zó, az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány -
za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön tés-elõ ké szí tõ
te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor mány za ti ál lás -
pont ki ala kí tá sá ért, en nek so rán elõ ké szí ti a szük sé ges elõ -
ter jesz téseket, és gon dos ko dik a mi nisz té ri um egyéb érin -
tett szer ve ze ti egy sé ge i vel és az érin tett tár cák kal való
egyez te té sé rõl, to váb bá részt vesz a fel adat kö rét érin tõ
egyéb te rü le te ken az ál lás pont ki ala kí tá sá ban, az elõ ter -
jesz tések vé le mé nye zé sé ben,

b) köz re mû kö dik az Eu ró pai Uni ó val való kap cso lat -
tar tás ban,

c) részt vesz az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek dön -
tés-elõ ké szí tõ szak ér tõi mun ka cso port ja i nak, szak bi zott -
sá ga i nak mun ká já ban és a kor mány za ti ál lás pont kép vi se -
le té ben, en nek so rán együtt mû kö dik az Eu ró pai Uni ós
Jogi Fõ osz tállyal és a Bel- és Igaz ság ügyi Együtt mû kö dé si 
Fõ osz tállyal.

(4) A ko di fi ká ci ós fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség a
fel adat kö rét érin tõ kér dé sek ben kap cso la tot tart az
ENSZ-szel, az Eu ró pa Ta náccsal, ezek szer ve i vel, va la -
mint más re gi o ná lis és nem zet kö zi szer ve ze tek kel.

17.  §

(1) Az ér de mi fel ada tot el lá tó ügy in té zõ köz tiszt vi se lõ,
a be ren delt vagy ve zé nyelt hi va tá sos ál lo má nyú, a mi nisz -
té ri um ba be osz tott bíró és ügyész (a továb biak ban együtt:
ügy in té zõ) fel ada ta a mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö ré be
tar to zó ügyek ér de mi dön tés re való elõ ké szí té se, il let ve a
mun ka kö ri le írás ban fog lalt ilyen irá nyú fel ha tal ma zás
ese tén a ki ad má nyo zá sa. Az ügy in té zõ a mun ka kö ri le írás -
ban ré szé re meg ál la pí tott, il le tõ leg a ve ze tõ je ál tal meg ha -
tá ro zott fel ada to kat ön ál ló an lát ja el – a fe let te sé tõl ka pott
uta sí tás és ha tár idõ figye lembe véte lével – a jog sza bá lyok -
nak, a szak mai elõ írásoknak és az ügy vi te li sza bá lyok nak
meg fele lõen.

(2) Az ügy ke ze lõ vég zi a mun ka kö ri le írás ban ré szé re
meg ál la pí tott ügy vi te li és ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat, ide -
ért ve kü lö nö sen a be ér ke zõ ügy ira tok át vé te lét, nyil ván -
tar tás ba vé te lét, a le írói fel ada to kat, a má so lat ké szí té sét,
vagy a sok szo ro sí tás ról való gon dos ko dást és a kézbe -
sítést.

(3) A fi zi kai al kal ma zott a mun ka kö ri le írás ban meg ál la pí -
tott fel ada ta it a fe let te sé tõl ka pott uta sí tás alap ján lát ja el.

III. Fejezet

A MINISZTÉRIUM TESTÜLETEI

A kabinetértekezlet

18.  §

(1) A ka bi net ér te kez let a mi nisz ter ta nács adó szer ve,
amely se gí ti a mi nisz tert a mi nisz té ri um köz po li ti kai stra -
té gi á já nak meg ter ve zé sé ben, va la mint ko or di nál ja e stra -
té gia meg va ló sí tá sát, to váb bá fi gye lem mel kí sé ri az ál lam -
re form mal kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát.

(2) A ka bi net ér te kez le ten részt vesz az ál lam tit kár, a ka -
bi net fõ nök, a szak ál lam tit ká rok, a Mi nisz te ri Tit kár ság
 vezetõje, az Ál lam tit ká ri Tit kár ság ve ze tõ je, a Koordiná -
ciós és Ügy ke ze lé si Fõ osz tály ve ze tõ je az Igaz ság ügyi
 Hivatalt irá nyí tó fõ osz tály ve ze tõ, va la mint a mi nisz ter
stra té gi ai ta nács adói. A Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ je a
 kabinetértekezletre más sze mé lye ket is meg hív hat.

(3) A ka bi net ér te kez le ten ho zott ha tá ro za tok ról, irány -
mu ta tá sok ról a Ko or di ná ci ós és Ügy ke ze lé si Fõ osz tály
 vezetõje em lé kez te tõt ké szít, ame lyet a ka bi net fõ nök jó vá -
ha gyá sát köve tõen a ka bi net ér te kez let részt ve või, va la -
mint a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra kö te le zett fe le lõ sök ren -
del ke zé sé re bo csát.

A vezetõi értekezlet

19.  §

(1) A ve ze tõi ér te kez let a mi nisz ter el té rõ uta sí tá sa hi á -
nyá ban he ten te át te kin ti a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel -
ügye le te alá tar to zó szer vek – kü lö nö sen a par la men ti, a
kor mány za ti, a ren dé sze ti, a nem zet kö zi kap cso la tok kal,
va la mint az eu ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ – napi
ope ra tív fel ada ta i nak el lá tá sát.

(2) A ve ze tõi ér te kez let elõ ké szí té se, a na pi rend össze -
ál lí tá sa, a mun ka terv és az ér te kez let részt ve võ i nek ja vas -
la tai alap ján – a ka bi net fõ nök kel és az Ál lam tit ká ri Tit kár -
ság ve ze tõ jé vel való egyez te tést köve tõen – a Koordiná -
ciós és Ügy ke ze lé si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek fel ada ta.

(3) A ve ze tõi ér te kez let részt ve või a mi nisz ter, az ál lam -
tit kár, a ka bi net fõ nök, a szak ál lam tit ká rok, a Mi nisz te ri
Tit kár ság ve ze tõ je, az Ál lam tit ká ri Tit kár ság ve ze tõ je, az
Igaz ság ügyi Hi va talt irá nyí tó fõ osz tály ve ze tõ, az or szá gos 
rend õrfõkapitány, a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa -
rancs no ka, a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá -
nak ve ze tõ je, a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal
fõ igaz ga tó ja, va la mint a mi nisz ter ál tal ki je lölt ta nács -
adók. A ve ze tõi ér te kez let re más sze mé lye ket a Mi nisz te ri
Tit kár ság ve ze tõ je hív hat meg.

(4) Az ér te kez let részt ve või vé le mé nyé nek meghall -
gatása után a mi nisz ter dön té se ket hoz, vagy irány mu ta -
tást ad.
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(5) A ve ze tõi ér te kez le ten ho zott ha tá ro za tok ról, irány -
mu ta tá sok ról a Ko or di ná ci ós és Ügy ke ze lé si Fõ osz tály
 vezetõje em lé kez te tõt ké szít, ame lyet a ka bi net fõ nök jó vá -
ha gyá sa után a ve ze tõi ér te kez let részt ve või, va la mint
a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra kö te le zett fe le lõ sök ren del ke zé -
sé re bo csát.

A szakállamtitkári értekezlet

20.  §

(1) A szak ál lam tit ká ri ér te kez let a mi nisz ter el té rõ uta sí -
tá sa hi á nyá ban he ten te át te kin ti a mi nisz té ri um napi ope ra -
tív fel ada ta i nak el lá tá sát.

(2) A szak ál lam tit ká ri ér te kez let elõ ké szí té se, a na pi -
rend össze ál lí tá sa, a mun ka terv és az ér te kez let részt ve võ i -
nek ja vas la tai alap ján a Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ jé nek
fel ada ta.

(3) A szak ál lam tit ká ri ér te kez let részt ve või a mi nisz ter,
az ál lam tit kár, a ka bi net fõ nök, a szak ál lam tit ká rok, a
 Miniszteri Tit kár ság ve ze tõ je és az Ál lam tit ká ri Tit kár ság
ve ze tõ je. A szak ál lam tit ká ri ér te kez let re más sze mé lye ket
a mi nisz ter hív hat meg.

(4) Az ér te kez let részt ve või vé le mé nyé nek meg hall ga -
tá sa után a mi nisz ter dön té se ket hoz vagy irány mu ta tást
ad.

(5) A ve ze tõi ér te kez le ten ho zott ha tá ro za tok ról, irány -
mu ta tá sok ról a Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ je em lé kez te tõt
ké szít, ame lyet a ve ze tõi ér te kez let részt ve või, va la mint
a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra kö te le zett fe le lõ sök ren del ke zé -
sé re bo csát.

IV. Fejezet

A MINISZTÉRIUM MÛKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
EGYES RENDELKEZÉSEK

A munkavégzés általános szabályai

21.  §

(1) A mi nisz ter ki ad má nyoz za
a) a kormány-elõ ter jesz tést és a Kor mány hoz be nyúj -

tan dó je len tést,
b) a tör vényjavaslat par la men ti tár gya lá sa so rán az elõ -

ter jesz tõ ál tal be nyúj tan dó do ku men tu mo kat (tá mo ga tott
mó do sí tó in dít vá nyok lis tá ja, egy sé ges tör vényjavaslat,
záró sza va zás elõt ti mó do sí tó in dít vány, az el fo ga dott tör -
vény ki hir de tés re ke rü lõ, va la mint egy sé ges szer ke ze tû
szö veg ja vas la ta),

c) a mi nisz te ri ren de le tet, a mi nisz te ri uta sí tást és a jogi
irány mu ta tást,

d) a köz tár sa sá gi el nök nek, az Or szág gyû lés tisztség -
viselõinek, a Kor mány tag ja i nak, az Al kot mány bí ró ság el -
nö ké nek és tag ja i nak, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek, az
Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ké nek, a leg -
fõbb ügyész nek, az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ké nek, az
or szág gyû lé si biz to sok nak és a kül kép vi se le tek ve ze tõ i -
nek cím zett ügy ira tot,

e) az or szág gyû lé si kép vi se lõ írás be li meg ke re sé sé re
adott vá laszt,

f) a je len sza bály zat ban meg ha tá ro zott ki vé te lek kel a
ka ma rák fe let ti tör vényességi fel ügye le ti jog kör ben tett
 intézkedést,

g) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács ban be töl tött tag sá gá ból ere dõ
jo go sít vá nyok gya kor lá sá val kap cso la tos ügy ira tot,

h) a jog sza bály ál tal a mi nisz ter ha tás kö ré be utalt és át
nem ru há zott ügy ben ho zott dön tést,

i) a nem zet kö zi szer ve ze tek és in téz mé nyek szá má ra
adott jogi vé le ményt.

(2) A mi nisz ter aka dá lyoz ta tá sa ese tén sür gõs in téz ke -
dést igény lõ ügy ben a mi nisz te ri uta sí tást és a jogi irány -
mu ta tást az ál lam tit kár ki ad má nyoz za.

(3) Az (1) be kez dés c) pont ján kí vül az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott egyéb ügy ben az ira tot – a köz tár sa sá gi el -
nök nek  szóló elõ ter jesz tés, va la mint a jog sza bály ál tal a
mi nisz ter ha tás kö ré be utalt, át nem ru há zott ügyek ki vé te -
lé vel – a mi nisz ter aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál lam tit kár, a
mi nisz ter és az ál lam tit kár egy ide jû aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén a ka bi net fõ nök, a ka bi net fõ nök aka dá lyoz ta tá sa ese tén
az elõ ter jesz tés tár gya sze rint fel adat kör rel ren del ke zõ
szak ál lam tit kár írja alá.

(4) A mi nisz ter nek a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott jog kö re gya kor lá sá ról
 külön uta sí tás ren del ke zik.

(5) Az (1) be kez dés a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott
ira tot, va la mint a tá mo ga tott mó do sí tó in dít vá nyok lis tá ját
a mi nisz ter vagy a he lyet te sí té sé re jo go sult sze mély az azt
elõ ké szí tõ fõ osz tály te vé keny sé gét irá nyí tó ve ze tõ, va la -
mint az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kár és a köz jo gi
szak ál lam tit kár együt tes elõ ter jesz tésére ki ad má nyoz za.

22.  §

(1) A szak ál lam tit kár ki ad má nyoz za a kor mány za ti
dön tés-elõ ké szí tés so rán ki adott meg ke re sést és – az azt
elõ ké szí tõ fõ osz tály, va la mint az Eu ró pai Uni ós Jogi
 Fõosztály és az Al kot mány jo gi Fõ osz tály ve ze tõ jé nek
együt tes elõ ter jesz tésére – a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí -
tés so rán adott tár ca vé le ményt. A kor mány za ti dön tés-elõ -
ké szí tés so rán adott tár ca vé le ményt más szer vek kel az azt
elõ ké szí tõ fõ osz tály ve ze tõ je és a te vé keny sé gét irá nyí tó
ve ze tõ egyez te ti; en nek ered mény te len sé ge ese tén a fenn -
ma radt vi tás kér dé sek rõl tá jé koz tat ni kell a mi nisz tert.
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(2) Az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei kö ré be tar to -
zó ter ve zet egyez te té se so rán ké szí tett tár ca vé le ményt az
azt elõ ké szí tõ fõ osz tály ve ze tõ je ki ad má nyoz za.

(3) A je len uta sí tás ban meg ha tá ro zott dön té si jog egy -
ben ki ad má nyo zá si jog kör is. A ki ad má nyo zá si jog jo go -
sult ja e jog kö rét meg ha tá ro zott ügyek re néz ve a munka -
köri le írás ban át ru ház hat ja.

23.  §

(1) A ka bi net fõ nök, a szak ál lam tit kár és a fõosztály -
vezetõ csak sür gõs eset ben ad hat köz vet le nül uta sí tást az
irá nyí tá sa alá nem tar to zó szer ve ze ti egy ség ügy in té zõ jé -
nek. Er rõl az uta sí tást adó ve ze tõ nek és a köz tiszt vi se lõ nek 
a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét és a szer ve ze ti egy sé get irá -
nyí tó ve ze tõt ha la dék ta la nul tá jé koz tat nia kell.

(2) A mi nisz ter tõl, va la mint az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ve ze tõ tõl köz vet le nül ka pott uta sí tás vég re haj tá -
sát a szol gá la ti út meg tar tá sá val kell tel je sí te ni.

24.  §

(1) A mi nisz té ri um va la mennyi ve ze tõ je és mun ka tár sa
kö te les a mi nisz té ri u mi fel ada tok vég re haj tá sá ban együtt -
mû köd ni. A fõ osz tá lyok kö zöt ti együtt mû kö dés ki ala kí tá -
sá ért a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi fe le lõ sek. A fel adat kö -
rük be tar to zó, de más szer ve ze ti egy ség fel adat kö rét is
érin tõ ügyek ben a szer ve ze ti egy sé gek egy mást – eu ró pai
uni ós dön tés ho za tal lal össze füg gõ ügyek kel kap cso lat ban
az Eu ró pai Uni ós Jogi Fõ osz tályt – kö te le sek tá jé koz tat ni,
és ter ve zett in téz ke dé se i ket elõ ze tesen egyez tet ni.

(2) Po zi tív vagy ne ga tív ha tás kö ri össze üt kö zés, il let ve
vé le mény el té rés ese tén a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek
te vé keny sé gét irá nyí tó szak ál lam tit kár, kü lön bö zõ ve ze -
tõk irá nyí tá sa alatt álló szer ve ze ti egy sé gek ese tén – az irá -
nyí tó ve ze tõk kö zöt ti egyez te tés si ker te len sé ge ese tén –
a mi nisz ter dönt.

Az országgyûlési biztosokkal való kapcsolattartás

25.  §

(1) Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa, a ki -
sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si biz to sa és az adat vé del mi
biz to s (a továb biak ban együtt: or szág gyû lé si biz to s) és
mun ka tár sai ré szé re a mi nisz té ri u mi hi va ta li egy sé gek, a
mi nisz té ri u mi szer vek, va la mint – a Rend õr ség, bün te tés-
vég re haj tás szer ve ze te és a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi 
Szol gá la ta te kin te té ben az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû -
lé si biz to sá ról  szóló tör vény ben fog lalt kor lá to zá sok kal –
a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló szer ve ze tek épü le -
té be tör té nõ be lé pést kor lá to zás nél kül biz to sí ta ni kell.

(2) Az or szág gyû lé si biz to s ré szé re meg kell adni a le -
foly ta tott el já rás sal kap cso la tos ada to kat és fel vi lá go sí tá -
so kat, a ke let ke zett ira tok ba – a Rend õr ség nél, a bün te -
tés-vég re haj tás szer ve ze té nél és a Rend vé del mi Szer vek
Vé del mi Szol gá la tá nál az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû -
lé si biz to sá ról  szóló tör vény ben fog lalt kor lá to zá sok kal –
a mi nõ sí tés re te kin tet nél kül be te kin tést le he tõ vé kell ten -
ni, il let ve ké ré sé re az ira tok ról má so la tot kell ké szí te ni
vagy azt ere de ti ben ré szé re át kell adni.

(3) Az or szág gyû lé si biz to s ál tal vég zett vizs gá la tot elõ
kell se gí te ni. Amennyi ben a vizs gált szerv – az ál lam pol -
gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa ki sebb sé gi jo gok or szág -
gyû lé si biz to sa ál tal foly ta tott vizs gá lat ese té ben – sa ját
ha tás kö ré ben meg tud ná szün tet ni a visszás sá got, de az
erre irá nyu ló kez de mé nye zés sel nem ért egyet, a kez de mé -
nye zést az ügy ira ta i val együtt kö te les ha la dék ta la nul a
fel ügye le ti szerv hez fel ter jesz te ni.

(4) A mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó
szer vek nek az or szág gyû lé si biz to s kez de mé nye zé se i rõl,
il let ve vizs gá la tá nak meg ál la pí tá sa i ról rend sze re sen tá jé -
koz tat ni uk kell az irá nyí tá suk ban, il let ve fel ügye le tük ben
köz re mû kö dõ ál lam tit kárt, szak ál lam tit kárt, to váb bá a
köz jo gi szak ál lam tit kár út ján a mi nisz ter ré szé re ne gyed -
éven ként tá jé koz ta tót kell ké szí te ni ük.

A minisztérium képviselete

26.  §

(1) A mi nisz té ri u mot a mi nisz ter, aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén az ál lam tit kár, a mi nisz ter és az ál lam tit kár egy ide jû
aka dá lyoz ta tá sa ese tén a ka bi net fõ nök kép vi se li.

(2) A kor mány-, il let ve tár ca kö zi bi zott sá gok ban, a társ -
ha tó sá gok kal, az ön kor mány za tok kal és a tár sa dal mi szer -
ve ze tek kel való kap cso la tok ban a mi nisz té ri u mot a mi -
nisz ter, az ál lam tit kár, a szak ál lam tit kár, va la mint – a
szak te rü le tü ket érin tõ kér dé sek ben, il let ve a mi nisz ter, az
ál lam tit kár vagy a szak ál lam tit kár meg bí zá sa alap ján – az
erre fel ha tal ma zott ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze -
mély kép vi se li.

(3) A mi nisz té ri um nak a bí ró sá gok és a ha tó sá gok elõt ti
jogi kép vi se le tét az Igaz ság ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál -
ta tá si Fõ osz tály e fel adat tal meg bí zott köz tiszt vi se lõi lát -
ják el, ki vé ve ha az ügy sa já tos sá gá ra te kin tet tel a mi nisz -
ter vagy a ka bi net fõ nök a kép vi se let el lá tá sá ra más szer ve -
ze ti egy ség ügy in té zõ jét je lö li ki.

(4) A köz jegy zõk és az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tók
 fegyelmi ügyé ben az igaz ság szol gál ta tá si ér dek ér vé nye sí -
té se ér de ké ben a mi nisz té ri um kép vi se le té ben az Igaz ság -
ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ osz tály e fel adat tal
meg bí zott köz tiszt vi se lõ je jár el.
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A belsõ ellenõrzés

27.  §

(1) A mi nisz té ri um bel sõ el len õr zé si szer ve ze te a Bel sõ
El len õr zé si Osz tály (a továb biak ban: osz tály).

(2) Az osz tály bel sõ el len õr zé si te vé keny sé ge ki ter jed
a) a mi nisz té ri um igaz ga tá si és fe je ze ti ke ze lé sû elõ -

irány za ta i val való gaz dál ko dás ra,
b) a mi nisz té ri um irá nyí tá sa, fel ügye le te alá tar to zó

költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá ra,
c) a ked vez mé nye zet tek nél és a tá mo ga tá sok le bo nyo -

lí tá sá ban részt vevõ szer vek nél a mi nisz té ri um költ ség ve -
té sé bõl cél jel leg gel jut ta tott és a nem zet kö zi tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá ra, va la mint

d) az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ra.

(3) Az osz tály a mi nisz ter – ka bi net fõ nö kön ke resz tül
gya ko rolt – köz vet len fel ügye le té vel vég zi te vé keny sé gét.

(4) Az osz tály el len õr zé si te vé keny sé ge so rán
a) vizs gál ja és ér té ke li a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és

utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend szer ki épí té sét és mû kö -
dé sét,

b) vizs gál ja és ér té ke li a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr -
zé si rend sze rek mû kö dé sét,

c) vizs gál ja a ren del ke zés re álló erõ for rá sok kal való
gaz dál ko dást, a va gyon meg óvá sát és gya ra pí tá sát, az el -
szá mo lá sok meg bíz ha tó sá gát,

d) meg ál la pí tá so kat és ja vas la to kat tesz, elem zé se ket
és ér té ke lé se ket ké szít a gaz dál ko dás ered mé nyes sé gé nek
nö ve lé se, a koc ká za ti té nye zõk, hi á nyos sá gok ki kü szö bö -
lé se, va la mint a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos
ve ze tõi el len õr zé si rend szer ja ví tá sa és to vább fej lesz té se
ér de ké ben.

(5) Az osz tály az el len õr zé sei so rán sza bály sze rû sé gi,
pénz ügyi, rend szer-, tel je sít mény-, meg bíz ha tó sá gi és
 informatikairendszer-ellenõrzést hajt vég re.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28.  §

A köz tiszt vi se lõk re, va la mint a mi nisz té ri um mû kö dé -
sé re és gaz dál ko dá sá ra a mi nisz ter nor ma tív uta sí tás ban
a kö vet ke zõ sza bály za to kat adja ki:

a) egy sé ges köz szol gá la ti sza bály zat,
b) a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó

szer vek te kin te té ben a sze mély ze ti ha tás kö rök gya kor lá sá -
ról  szóló sza bály zat,

c) irat ke ze lé si sza bály zat és a mi nõ sí tett ira tok ke ze lé si
sza bály za ta,

d) az adat vé del mi és adat biz ton sá gi sza bály zat, a köz -
ér de kû ada tok köz zé té te li sza bály za ta,

e) biz ton sá gi sza bály zat a 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 adat vé del mé re,

f) az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány -
za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön tés-elõ ké szí tõ
szer ve i ben a kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sá val és az
ezen in téz mé nyek mun ká já ban való rész vé tel lel kap cso la -
tos el já rás ra vo nat ko zó sza bály zat,

g) az Eu ró pa Ta nács mun ká já ban való rész vé tel lel kap -
cso la tos el já rás ra vo nat ko zó sza bály zat,

h) a cél fel adat ki tû zé sé rõl és a cél jut ta tás ki fi ze té sé nek
fel té te le i rõl  szóló sza bály zat,

i) tá jé koz ta tá si sza bály zat,
j) a mi nisz té ri um be szer zé si sza bály za ta,
k) gaz dál ko dá si és szám vi te li sza bály za tok:
ka) a szám vi te li po li ti ka, a szám la rend,
kb) a kö te le zett ség vál la lás, az utal vá nyo zás, a szak mai

tel je sí tés iga zo lá sa rend jé nek sza bá lyo zá sa,
kc) az el len jegy zés és az ér vé nye sí tés rend jé nek sza bá -

lyo zá sa,
kd) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá si, elõ -

irány zat-mó do sí tá si, át cso por to sí tá si rend jé rõl  szóló sza -
bály zat,

ke) a fe les le ges va gyon tár gyak hasz no sí tá sá nak és
 selejtezésének sza bály za ta,

kf) a rep re zen tá ci ós költ ség ke re tek mér té ké rõl és azok
fel hasz ná lá sá ról  szóló sza bály zat,

kg) a rá dió te le fon- és in ter net hasz ná lat rend jé rõl  szóló
sza bály zat,

kh) a bel föl di és kül föl di ide ig le nes ki kül de té sek ese tén 
kö ve ten dõ el já rás rend jé rõl  szóló sza bály zat,

l) el len õr zé si sza bály zat,
m) a FEUVE rend szer rel kap cso la tos sza bály zat,
n) a mi nisz ter nek a bün te tés-vég re haj tás gaz da sá gi tár -

sa sá ga i ra vo nat ko zó egyes ala pí tói jo ga i nak gya kor lá sá ról
 szóló sza bály zat.

29.  §

(1) Je len uta sí tást, va la mint a bel sõ sza bály za to kat
szük ség sze rint, de leg alább éven te fe lül kell vizs gál ni, és
a szük sé ges kor sze rû sí tést el kell vé gez ni.

(2) A fõ osz tá lyok ve ze tõi je len uta sí tás vég re haj tá sá ra,
így kü lö nö sen az egyes osz tá lyok fel adat kör ének meg ha -
tá ro zá sá ra ügy ren det ké szí te nek.

(3) Az ügy ren det a fõ osz tály ve ze tõ je írja alá, és jó vá ha -
gyás ra a te vé keny sé gét irá nyí tó ve ze tõ elé ter jesz ti; majd
a jó vá ha gyott ügy ren det má so lat ban meg kül di a Minisz -
teri Ka bi net nek.
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1. számú függelék

A minisztérium szervezeti egységei

2. Az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -
sé gek

2.1. Ál lam tit ká ri Tit kár ság
3. A ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -

sé gek
3.1. Mi nisz te ri Ka bi net
3.2. Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály
3.3. Bün te tõ jo gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály
3.4. Hu mán igaz ga tá si Fõ osz tály
3.5. Ko or di ná ci ós és Ügy ke ze lé si Fõ osz tály
4. A ci vi lisz ti kai és igaz ság ügyi szak ál lam tit kár irá nyí -

tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek
4.1. Pol gá ri Jogi Ko di fi ká ci ós és Nem zet kö zi Ma gán -

jo gi Fõ osz tály
4.2. Ci vi lisz ti kai Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály
4.3. Igaz ság ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ osz tály
5. Az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá

tar to zó szer ve ze ti egy sé gek
5.1. Nem zet kö zi Bün te tõ jo gi Fõ osz tály
5.2. Eu ró pai Uni ós Jogi Fõ osz tály
5.3. Bel- és Igaz ság ügyi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály
6. A köz jo gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer -

ve ze ti egy sé gek
6.1. Al kot mány jo gi Fõ osz tály
6.2. Mig rá ci ós Fõ osz tály
6.3. Ál lam pol gár sá gi, Ke gyel mi és Ha tó sá gi Fõ osz tály
7. A ren dé sze ti szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó

szer ve ze ti egy sé gek
7.1. Ren dé sze ti Fel ügye le ti és El len õr zé si Fõ osz tály
7.2. Ren dé sze ti Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály

2. számú függelék

A minisztérium szervezeti egységeinek feladatai

2. AZ ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

Az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek ál lo má nyá ba ki lenc fõ tar to zik. Az e szer ve ze ti egy sé -
gek ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk ré szé re a szer ve -
ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó, fel sõ fo kú vég zett ség -
gel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk szá má nak 8%-a egész
 részének meg fe le lõ szá mú szak mai fõ ta nács adói, il let ve
12%-a egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak mai ta nács -
adói cím ado má nyo zá sá ra van le he tõ ség.

2.1. Ál lam tit ká ri Tit kár ság
Az Ál lam tit ká ri Tit kár sá got fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

ve ze ti.

a) Elõ se gí ti az ál lam tit kár szak mai és po li ti kai te vé -
keny sé gét.

b) El lát ja az ál lam tit kár sze mé lye kö rü li te en dõ ket, így
kü lö nö sen in té zi az ál lam tit kár sze mé lyes le ve le zé sét,
 koordinálja az ál lam tit kár prog ram ja i hoz szük sé ges be szé -
dek, elõ adá sok anya gá nak elõ ké szí té sét, szer ve zi az
 államtitkár bel föl di prog ram ja it, és köz re mû kö dik azok
 lebonyolításában.

c) El lát ja az ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok ügy vi te li fel -
ada ta it, ko or di nál ja az ügy in té zést.

d) El lát ja az ál lam tit kár ál tal tar tott ér te kez le tek kel,
ren dez vé nyek kel kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat.

e) In té zi az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat,
il le tõ leg meg szer ve zi és el len õr zi azok vég re haj tá sát.

2.1.1. Bün te tés-vég re haj tá si Osz tály
Az osz tályt osz tály ve ze tõ ve ze ti.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
Az osz tály el lát ja a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet jog -

ál lá sá ra és mû kö dé sé re, va la mint a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet hi va tá sos és köz al kal ma zot ti ál lo má nyá ra vo nat -
ko zó ren de le tek és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
elõ ké szí té sét.

B. Szer ve zet- és te vé keny ség irá nyí tá si fel ada tok
a) Köz re mû kö dik a bün te tés-vég re haj tás szer ve ze té -

nek irá nyí tá sá ban, köz re mû kö dik a bün te tés-vég re haj tá si
gaz da sá gi tár sa sá gok kal kap cso la tos ala pí tói jo gok gya -
kor lá sá nak elõ ké szí té sé ben, szak mai irá nyí tást gya ko rol
a fi a tal ko rú ak ja ví tó in té ze ti ne ve lé sé vel és az elõ ze tes
 letartóztatás ja ví tó in té zet ben tör té nõ vég re haj tá sá val kap -
cso la tos bí ró sá gi ha tá ro za tok vég re haj tá sa fe lett.

b) Ja vas la tot tesz a bün te tés-vég re haj tás or szá gos
 parancsnokának, hogy – jog sza bály meg ho za ta lát nem
igény lõ kér dés ben – az egyes rend sze re sen is mét lõ dõ te vé -
keny sé gek vég re haj tá sá nak szak mai, tech ni kai és el já rá si
sza bá lya it in téz ke dés sel ál la pít sa meg.

c) El lát ja a bün te tés-vég re haj tá si szak kép zés sel (bün -
tetés-végrehajtási fel ügye lõ, bün te tés-vég re haj tá si fõ fel -
ügye lõ, bün te tés-vég re haj tá si szer ve zõ) össze füg gõ mi -
nisz té ri u mi fel ada to kat.

C. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
a) Az osz tály elõ ké szí ti az ál lam tit kár nak
aa) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve ze tet érin tõ ügyek -

ben a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó sze mély ze ti, fe gyel mi, 
kár té rí té si és pa nasz ügye ket, va la mint az or szá gos
 parancsnok ha tá ro za ta el le ni jog or vos la ti ké rel me ket el bí -
rá ló,

ab) a sza bad ság vesz tés-bün te té sü ket töl tõk bün te tés-
fél be sza kí tá sá ra vo nat ko zó ké rel met el bí rá ló,

ac) a ja ví tó in té ze ti ne ve lés vég re haj tá sá nak fél be sza kí -
tá sá ra vo nat ko zó ké rel met el bí rá ló dön té sét.

b) In té zi, il let ve dön tés re elõ ké szí ti a bün te tés-vég re -
haj tá si tár gyú – fog va tar tot tak tól vagy más sze mé lyek tõl
ér ke zõ – pa na szo kat, ké rel me ket.
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c) El lát ja a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet mun ka ügyi
el len õr zé sé vel kap cso la tos – kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott – fel ada to kat.

d) El lát ja a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs -
nok sá gá nak mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi fel ügye le tét, dön -
tés re elõ ké szí ti az ál lam tit kár mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi
jog kö ré be tar to zó ügye ket.

E. Egyéb fel ada tok
a) Vég zi a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rep re zen ta -

tív nak mi nõ sü lõ szak szer ve ze ti szer ve i vel való kap cso lat -
tar tás sal járó ko or di ná ci ós fel ada to kat.

b) Elõ ké szí ti a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nél
 alkalmazható kény sze rí tõ esz kö zök, fegy ver ze ti, egyen ru -
há za ti anya gok, hír- és biz ton sá gi rend sze rek rend sze re sí -
té sé rõl és ki vo ná sá ról  szóló ál lam tit ká ri dön tést.

3. A KABINETFÕNÖK IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

A ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek ál lo má nyá ba száz öt ven négy fõ tar to zik. Az e szer ve -
ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk ré szé re
a szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó, fel sõ fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk szá má nak 8%-a
egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak mai fõ ta nács adói,
 illetve 12%-a egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak mai
 tanácsadói cím ado má nyo zá sá ra van le he tõ ség.

3.1. Mi nisz te ri Ka bi net
A Mi nisz te ri Ka bi net a mi nisz ter szak mai és po li ti kai

mun ká ját köz vet le nül se gí tõ – több rész leg bõl álló – szer -
ve ze ti egy ség, mely nek köz vet len ve ze tõ je a fõ osz tály ve -
ze tõi be so ro lás sal ren del ke zõ ka bi net fõ nök.

A. Mi nisz te ri Tit kár ság
A Mi nisz te ri Tit kár sá got fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes,

osz tály ve ze tõ vagy po li ti kai fõ ta nács adó ve ze ti.
a) El lát ja a mi nisz ter sze mé lye kö rü li te en dõ ket, így

kü lö nö sen in té zi a mi nisz ter sze mé lyes le ve le zé sét, ko or -
di nál ja a mi nisz ter prog ram ja i hoz szük sé ges be szé dek,
elõ adá sok anya gá nak elõ ké szí té sét, szer ve zi a mi nisz ter
bel föl di prog ram ja it és köz re mû kö dik azok lebonyolítá -
sában.

b) El lát ja a mi nisz ter hez ér ke zõ ira tok ügy vi te li fel ada -
ta it, ko or di nál ja az ügy in té zést.

c) Szer ve zi és össze han gol ja a mi nisz ter és a mi nisz te ri
ta nács adók kö zöt ti kap cso lat tar tást; a mi nisz ter ál tal meg -
ha tá ro zott fel ada tok te kin te té ben ko or di nál ja a mi nisz te ri
ta nács adók kal való együtt mû kö dést.

d) In té zi a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat,
meg szer ve zi és el len õr zi azok vég re haj tá sát.

e) Szer ve zi a jogi szak vizs gáz ta tást.
f) Biz to sít ja a Jogi Szak vizs ga Bi zott ság mû kö dé si fel -

té te le it.
g) Szer kesz ti és ki ad ja a jogi szak vizs gá hoz szük sé ges

ki ad vá nyo kat.

h) Szak mai irá nyí tást gya ko rol a mi nisz té ri um, to váb bá 
a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó szer vek
adat- és ti tok vé del mi te vé keny sé ge fe lett.

B. Par la men ti Osz tály
Az osz tályt fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy osztály -

vezetõ ve ze ti.
a) El lát ja a mi nisz té ri um fel adat kö ré be tar to zó tör -

vényjavaslatok, or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tok, je len -
té sek be nyúj tá sá val és a meg tár gya lá sá val, így kü lö nö sen
a kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sá val kap cso la tos, a mi -
nisz té ri um ra há ru ló szer ve zé si fel ada to kat, e kör ben gon -
dos ko dik kü lö nö sen az elõ ter jesz tések, a kor mány ál lás -
pon tok be szer zé sé rõl, do ku men tá lá sá ról, a mi nisz té ri um
fel adat kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gei ré szé re tör té -
nõ el jut ta tá sá ról és az elõ ter jesz téseknek az Or szág gyû lés
Hi va ta la ré szé re tör té nõ be nyúj tá sá ról.

b) Biz to sít ja a mi nisz ter nek, az ál lam tit kár nak, va la -
mint a mi nisz té ri um fel adat kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti
egy sé ge i nek az Or szág gyû lés ple ná ris és bi zott sá gi ülé se i -
vel kap cso la tos tá jé koz ta tá sát, meg szer ve zi a bi zott sá gi
ülé sen való rész vé te lü ket, ülés na po kon ügye le tet tart.

c) Elõ ké szí ti a mi nisz ter hez in té zett in ter pel lá ci ók ra,
kér dé sek re, azon na li kér dé sek re, to váb bá a mi nisz té ri u -
mot érin tõ na pi rend elõt ti fel szó la lá sok ra adan dó vá la szo -
kat, e kör ben kü lö nö sen be szer zi és a mi nisz té ri um fel -
adat kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge ré szé re az elõz -
mé nyek kel együtt el jut tat ja az in dít vá nyo kat, be szer zi és
ak tu a li zál ja az in dít vánnyal kap cso la tos vá la szo kat.

d) Szer ve zi a mi nisz ter és az ál lam tit kár or szág gyû lé si
kép vi se lõk kel, frak ci ók kal való kap cso lat tar tá sát és
együtt mû kö dé sét.

C. Saj tó- és Kom mu ni ká ci ós Osz tály
Az osz tályt köz vet le nül a ka bi net fõ nök a saj tó fõ nök

 útján ve ze ti.
a) Szer ve zi a mi nisz té ri um tá jé koz ta tá si te vé keny sé -

gét, össze han gol ja és elem zi a szer ve ze ti egy sé gek saj tó -
mun ká ját.

b) Elõ ké szí ti a mi nisz té ri um ve ze tõ i nek és szak ér tõ i -
nek saj tó sze rep lé sét, va la mint a mi nisz té ri um saj tó köz le -
mé nye i nek ki adá sát, el ké szí ti a napi saj tó szem lét.

c) Tá jé koz ta tá si ter vet ké szít a mi nisz té ri um ál tal
 benyújtott ki emel ke dõ je len tõ sé gû kormány-elõ ter jesz -
tésekhez és tör vényjavaslatokhoz, a jó vá ha gyást köve tõen
meg szer ve zi an nak vég re haj tá sát.

d) Szem lé zi az írott saj tót, fi gye li a ma gyar nyel vû
 rádiók és te le ví zi ók a mi nisz té ri um fel adat kör ével össze -
füg gõ adá sa it, ame lyek alap ján lap szem lé ket, hír- és mé di -
a fi gye lõ ket, hang- és vi deo fel vé te le ket ké szít és ar chi vál.

e) Kap cso la tot tart és együtt mû kö dik az Or szág gyû lés
Saj tó iro dá já val, a Kor mány szó vi või Iro dá val és más
 minisztériumok saj tó osz tá lya i val, va la mint a te le ví zió, a
rá dió, a hír ügy nök sé gek és a la pok szer kesz tõ sé ge i vel.

f) Köz re mû kö dik a mi nisz té ri u mi ren dez vé nyek elõ ké -
szí té sé ben és az ah hoz kap cso ló dó saj tó fel ada tok ellátá -
sában.
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g) Le bo nyo lít ja és nyil ván tart ja a mi nisz té ri um bel föl di 
és kül föl di fo lyó irat meg ren de lé sét.

h) Elõ ké szí ti a tá jé koz ta tá si sza bály za tot.
i) Or szá gos je len tõ sé gû ügyek ben ko or di nál ja a mi -

nisz ter ál tal irá nyí tott vagy fel ügyelt szer vek saj tó rész le -
ge i nek mun ká ját.

D. Kül ügyi Osz tály
Az osz tályt osz tály ve ze tõ ve ze ti.
a) Szer ve zi és ko or di nál ja a mi nisz ter, az ál lam tit kár és

a szak ál lam tit ká rok nem zet kö zi kap cso la ta it, in té zi a hoz -
zá juk ér ke zõ kül föl di de le gá ci ók hi va ta los prog ram ját,
 valamint el lát ja az ez zel össze füg gõ pro to kol lá ris fel ada -
to kat.

b) Vég zi a mi nisz té ri um és a mi nisz té ri um munkatár -
sainak kül föl di szol gá la ti uta zá sá val kap cso la tos szerve -
zési fel ada to kat, és a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te
alá tar to zó szer vek ve ze tõ i nek kül föl di szol gá la ti utazá -
sával kap cso la tos en ge dé lye zé si fel ada to kat.

c) Ko or di nál ja a mi nisz té ri um fel sõ szin tû ve ze tõi
nem zet kö zi tár gya lá sai szak mai anya ga i nak el ké szí té sét,
va la mint gon dos ko dik az e tár gya lá sok ról  szóló tájékoz -
tató je len té sek elõ ké szí té sé rõl.

d) Vég zi a ka bi net fõ nök ál tal meg ha tá ro zott, más sze -
mé lye ket vagy mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy sé ge ket érin tõ
egyéb nem zet kö zi fel ada to kat.

e) El lát ja a mi nisz té ri um ha zai és kül föl di ren dez vé -
nye i hez kap cso ló dó pro to koll fel ada to kat.

f) Ide gen nyel vû for dí tá so kat ké szít, il let ve ké szít tet a
mi nisz té ri um ve ze tõi és szer ve ze ti egy sé gei ré szé re.

E. Bel sõ El len õr zé si Osz tály
Az osz tályt köz vet le nül a ka bi net fõ nök ve ze ti.
a) A mi nisz té ri um te kin te té ben el lát ja a bel sõ el len õr -

zé si fel ada to kat.
b) El len õr zé si te vé keny sé gét a költ ség ve té si szer vek

bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló kor mány ren de let, a nem zet kö zi
bel sõ el len õr zé si stan dar dok, a bel sõ el len õr zé si ké zi -
könyv és az éves el len õr zé si terv alap ján vég zi.

c) Koc ká zat elem zés alap ján kö zép tá vú el len õr zé si ter -
vet ké szít het, ame lyet a kö vet ke zõ évre  szóló el len õr zé si
terv össze ál lí tá sa kor fe lül vizs gál.

d) El len õr zé se i rõl éves el len õr zé si je len tést ké szít,
amit – a mi nisz té ri um irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó
költ ség ve té si szer vek éves el len õr zé si je len té sei alap ján
ké szí tett össze fog la ló je len tés sel együtt – a pénzügy -
miniszter ré szé re tör té nõ meg kül dés hez elõ ké szít.

e) Az éves költ ség ve té si be szá mo lók meg bíz ha tó sá gi
el len õr zé sé vel kap cso lat ban együtt mû kö dik az Ál la mi
Szám ve võ szék kel.

f) Stra té gi ai el len õr zé si ter vet és éves össze fog la ló el -
len õr zé si ter vet ké szít. Fi gye lem mel kí sé ri az in téz ke dé si
ter vek vég re haj tá sát.

3.2. Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály
A Fõ osz tály Fe je ze ti Költ ség ve té si Osz tály ra, Gazda -

sági Osz tály ra, va la mint Cég in for má ci ós Osz tály ra ta go -

zó dik. Ez utób bi el lát ja a Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni -
kus Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ Szol gá lat fel ada ta it.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok

a) Elõ ké szí ti a költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá ra
vo nat ko zó ága za ti vég re haj tá si jog sza bá lyo kat, va la mint
a kö zép irá nyí tó szerv ként tör té nõ el is me rés rõl, a gaz dál -
ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá sá nak rend jé rõl  szóló jogi
sza bá lyo zást.

b) Elõ ké szí ti a mi nisz té ri um

ba) ala pí tó ok ira tát,

bb) a FEUVE rend szer rel kap cso la tos sza bály za tát,

bc) be szer zé si sza bály za tát,

bd) gaz dál ko dá si és szám vi te li rend jé re vo nat ko zó
 szabályzatokat,

be) fel újí tá si és be ru há zá si ter vét,

bf) költ ség ve té si alap ok má nyát,

bg) a gép jár mû vek hasz ná la tá ról, üze mel te té sé rõl és
költ ség el szá mo lá sá ról  szóló sza bály za tát,

bh) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i ra vo nat ko zó gaz dál -
ko dá si és szám vi te li sza bály za to kat, költ ség ve té si alap ok -
má nyo kat, va la mint a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó sza bály za tot.

c) Vég zi az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
fe je zet költ ség ve té si gaz dál ko dá sát érin tõ kormány-
 elõter jesz tések elõ ké szí té sé vel és szak mai egyez te té sé vel
kap cso la tos fel ada to kat.

B. Szer ve zet irá nyí tá si fel ada tok

a) Irá nyít ja és ko or di nál ja a fe je zet fel ügye le te alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vek és – a kö zép irá nyí tó szer vek út -
ján – a rend vé del mi költ ség ve té si szer ve zet, to váb bá a be -
fo ga dó ál lo má sok költ ség ve té sé nek ter ve zé sét, vég re haj -
tá sát, ér vé nye sí ti az elõ irány za tok kal és a lét szám mal való
sza bály sze rû gaz dál ko dás kö ve tel mé nye it.

b) Elem zi és ér té ke li a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó
költ ség ve té si szer vek és – a kö zép irá nyí tó szer vek út ján –
a rend vé del mi szer ve zet, a be fo ga dó ál lo má sok költ ség ve -
té si gaz dál ko dá sát, szük sé ges eset ben elõ ter jesz tést ké szít
– az Or szág gyû lés és a Kor mány ha tás kö ré be tar to zó –
a fe je zet költ ség ve té sé nek ki adá si és be vé te li fõ össze gét
mó do sí tó, a szak mai fel ügye le tet el lá tó szer ve ze ti egy -
ségek ál tal meg adott fel té te lek nek meg fe le lõ, elõ irány -
zat-mó do sí tá si igé nyek rõl.

c) In téz ke dik a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó va la -
mennyi költ ség ve té si szerv havi fi nan szí ro zá sá ról, to váb -
bá a Kincs tár felé az idõ ará nyos havi üte me zés tõl el té rõ
 finanszírozás (elõ re ho zás) iránt.

d) Vég zi a költ ség ve té si szer vek ön ál ló an gaz dál ko dó
vagy rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv ként 
való be so ro lá sá val, az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si
jo go sult ság gal kap cso la tos fel ada to kat.

e) Szak mai tá mo ga tást nyújt a pénz ügyi (adó ügyi) és
szám vi te li ren del ke zé sek költ ség ve té si szer vek nél való
 alkalmazásához.
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C. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
a) Gon dos ko dik a cég nyil ván tar tá si és cég in for má ci ós

ügy fél szol gá lat és az on-li ne szol gál ta tá sok mûködteté -
sérõl.

b) Gon dos ko dik az éves be szá mo lók szá mí tás tech ni kai 
esz kö zök kel tör té nõ rög zí té sé rõl, tá ro lá sá ról, a tör vényi
elõ írásoknak meg fe le lõ köz re adá sá ról az Or szá gos Cég -
nyil ván tar tá si és Cég in for má ci ós Rend szer ben.

D. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós vo nat ko zá sú fel ada tok
A Fõ osz tály el lát ja az eu ró pai uni ós prog ra mok és a

Nem ze ti Fej lesz té si Terv ke re té ben el nyer he tõ tá mo ga tá -
sok kal kap cso la tos pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat és
havi je len tés té te li kö te le zett sé get, to váb bá köz re mû kö dik
a Schen gen Alap pal, va la mint a Pha re át me ne ti tá mo ga tás
prog ram ja i val kap cso la tos pénz ügyi le bo nyo lí tá si és
szám vi te li fel ada tok el lá tá sá ban.

E. Egyéb fel ada tok
a) El lát ja a mi nisz té ri um és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -

irány za tok ál lam ház tar tá si, pénz ügyi, va gyon gaz dál ko dá -
si, in téz mény-fenn tar tá si fel ada ta it, így kü lö nö sen a költ -
ség ve tés ter ve zé sé vel, a költ ség ve tés vég re haj tá sá val, az
ál lam ház tar tás in for má ci ós rend sze ré vel össze füg gõ fel -
ada to kat.

b) Ál lam ház tar tá si tár gyú fel ada tai kö ré ben a fõ osz tály
ve ze tõ je (gaz da sá gi ve ze tõ) az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló kor mány ren de let alap ján a mi nisz ter ál tal
át ru há zott ha tás kö ré ben

ba) fi gye lem mel kí sé ri az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um fe je zet be so rolt költ ség ve té si szer vek nél a
költ ség ve tés vég re haj tá sá val kap cso la tos te vé keny sé get, a 
jó vá ha gyott elõ irány za tok fel hasz ná lá sát, az el lá tan dó fel -
ada tok tel je sü lé sé nek ve szé lyez te té se ese tén el vég zi a
szük sé ges elõ irány zat-mó do sí tá so kat,

bb) gya ko rol ja az elõ irány zat-mó do sí tá si, át cso por to sí -
tá si és fel hasz ná lá si jog kö rö ket a fe je ze ten be lü li át cso por -
to sí tá sok, il let ve fe je ze tek in téz mé nyei kö zöt ti, az in téz -
mény tõl más fe je zet fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tá ra és a
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak az elõ irány zat cél já nak,
ren del te té sé nek meg fe le lõ, meg ál la po dá son ala pu ló, va la -
mint az EU-in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra
vo nat ko zó fe je ze tek kö zöt ti, a ki emelt elõ irány za tok
 fõösszeget nem érin tõ át cso por to sí tá sá ra is ki ter je dõ en,
 továbbá az Áht. 24.  § (4)–(6), (12) és (14) be kez dé se i ben
fog lalt át cso por to sí tást, a fe je ze ti tar ta lék fel hasz ná lá sát,

bc) jó vá hagy ja a mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó
költ ség ve té si szer vek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
elõ irány zat-ma rad vá nyát, egy ide jû leg meg ha tá roz za – in -
do kolt fel ter jesz tés alap ján a mi nisz ter ál tal adott elõ ze tes
egyet ér tés bir to ká ban – a kö te le zett ség vál la lás sal nem ter -
helt elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá sá nak cél ját, ren -
del te té sét,

bd) tá jé koz tat ja a Pénz ügy mi nisz té ri u mot a fel ügye le ti
ha tás kör ben el vég zett elõ irány zat-mó do sí tá sok ról a pénz -
ügy mi nisz ter ren de le té ben és tá jé koz ta tó já ban meg ha tá ro -
zott mó don,

be) a költ ség ve té si tör vény el fo ga dá sát köve tõen meg -
ál la pít ja a fe je zet hez tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szer -
vek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si elõ -
irány za ta it (kincs tá ri költ ség ve tés), és meg ha tá roz za a
 fejezethez tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szerv ele mi költ -
ség ve té sé nek el ké szí té sé hez szük sé ges to váb bi ke ret szá -
mo kat, szem pon to kat,

bf) fe lül vizs gál ja és jó vá hagy ja a fe je zet fel ügye le te alá 
tar to zó költ ség ve té si szer vek elõ irány za tai tel je sí té sé nek
el szá mo lá sát,

bg) a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be be vont elõ irány zat
éves költ ség ve té sé nek jó vá ha gyá sát köve tõen gon dos ko -
dik a fi nan szí ro zás alap ját ké pe zõ ok ira tok el ké szí té sé rõl,
jó vá ha gyá sá ról és a Kincs tár hoz való be nyúj tá sá ról; ezen
elõ irány za tok tel je sü lé sé rõl az éves zár szám adás ke re té -
ben tel jes körû be szá mo lót ké szít az el sõd le ges el szá mo -
lást ké szí tõ költ ség ve té si szerv tõl – a költ ség ve té si év
 végén az elõ irány zat-mó do sí tás sal át cso por to sí tott fe je ze ti 
ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá sá ról és a meg va ló sí tott
cél ról – ka pott szö ve ges ér té ke lés alap ján,

bh) a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont – nem az adott
fe je zet nél jó vá ha gyott és meg va ló sí tott – Rész fel adat
 Engedélyezési Ok ira tát, il let ve Alap ok má nyát az elõ irány -
zat át adó ja ként vagy át ve võ je ként alá ír ja,

bi) a fel ügyelt költ ség ve té si szerv nél fel eme li az öt ven -
ezer fo rint napi kész pénz be vé tel ér ték ha tá rát, ha a költ ség -
ve té si szerv meg tet te a szük sé ges in téz ke dé se ket a kész -
pénz for ga lom csök ken té sé re.

c) Pénz ügyi fel ada tai kö ré ben
ca) gya ko rol ja azo kat a jo go kat és kö te le zett sé ge ket,

ame lye ket a jog sza bá lyok a gaz da sá gi szer ve zet ve ze tõ je
szá má ra meg ha tá roz nak. En nek ke re té ben el ké szí ti a mi -
nisz té ri um és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kincs tá ri és
ele mi költ ség ve té sét, költ ség ve té si be szá mo ló ját, vég zi az
elõ irány za tok kal való gaz dál ko dás pénz ügyi, szám vi te li
fel ada ta it;

cb) fe lül vizs gál ja a költ ség ve té si szer vek és – a kö zép -
irá nyí tó szer vek út ján – a rend vé del mi költ ség ve té si szer -
ve zet, to váb bá a be fo ga dó ál lo má sok ál tal en ge dé lye zés re
be ter jesz tett elõ irány zat-mó do sí tá si ké rel me ket, intéz -
kedik vég re haj tá suk ra;

cc) az Alap pal ren del ke zõ mi nisz ter ré szé re a Köz pon ti 
Nuk le á ris Pénz ügyi Ala pot érin tõ – Or szá gos Atom ener -
gia Hi va tal út ján fel ter jesz tett – költ ség ve tést és be szá mo -
lót jó vá ha gyás, va la mint az elõ irány zat-mó do sí tást en ge -
dé lye zés re elõ ter jesz ti;

cd) vég zi a fe je zet köz pon ti be ru há zá si elõ irány za ta i -
nak, va la mint az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak – be ru há -
zá si prog ra ma zo no sí tón kén ti – nyil ván tar tá sát, in téz ke dik
a be ru há zás fi nan szí ro zá si alap ok má nyok be nyúj tá sá ról;

ce) in téz ke dik a költ ség ve té si szerv(ek) törzs köny vi
nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, va la mint a nyil ván tar tá so kat
érin tõ vál to zá sok be je len té sé rõl;

cf) tá jé koz tat ja a mi nisz tert a fe je zet év kö zi pénz ügyi
hely ze té rõl, kü lö nös te kin tet tel a be vé te lek és a ki adá sok
vál to zá sá ra; az elõ irány zat-mó do sí tá sok in do ka i ra, va la -
mint a tar to zás ál lo mány ala ku lá sá ra;

9560 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/130. szám



cg) irá nyít ja a gaz da sá gi szer ve zet ál tal vég zett, fo lya -
mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zést;

ch) el lát ja a köz ér de kû ada tok köz zé té te li sza bály za tá -
ban a Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály ré szé re meg -
ha tá ro zott fel ada to kat;

ci) az ala pí tói jo gok gya kor ló já nak köz re mû kö dé sé vel
össze ál lít ja és to váb bít ja a Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re a
gaz dál ko dó szer ve ze tek, köz ala pít vá nyok mû kö dé sé nek
ér té ke lé sé hez elõ írt adat szol gál ta tást, to váb bá a fog va tar -
tot tak fog lal koz ta tá sá ra jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá ról  szóló je len tést;

cj) biz to sít ja a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má nya te kin -
te té ben az ide ig le nes kül föl di ki kül de té sek hez a va lu ta el -
lát mányt, el vég zi a kül föl di ki kül de té sek el szá mol ta tá sát;

ck) ko or di nál ja a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés -
sel és a nem mun ka vi szony ból szár ma zó jö ve del mek
szám fej té sé vel kap cso la tos fel ada to kat, to váb bá a tár sa da -
lom biz to sí tá si ki fi ze tõ hely re há ru ló szám fej té si, nyil ván -
tar tá si és adat szol gál ta tá si, to váb bá a sze mé lyi jö ve de lem -
adó val, ál ta lá nos for gal mi adó val és a mun ka adót ter he lõ
já ru lé kok kal kap cso la tos adó be val lá si, adat szol gál ta tá si
fel ada to kat;

cl) el lát ja a há zi pénz tá ri, va lu ta pénz tá ri és ér ték ke ze lé -
si fel ada to kat, gon dos ko dik a fo rint- és va lu ta el lát má nyok
biz ton sá gos szál lí tá sá nak vég re haj tá sá ról;

cm) vég zi a cég köz le mé nyek köz zé té te li dí já val kap -
cso la tos be fi ze té sek, a cég in for má ci ós szol gál ta tá sok ból
és le té ti mér leg dí jak ból be fo lyó be vé te lek, a jogi szak vizs -
ga, a bí ró sá gi vég re haj tói szak vizs ga, va la mint a bí ró sá gi
vég re haj tá si ügy in té zõi vizs ga díj be vé te le i nek sze mé lyen -
kén ti köny ve lé sét, nyil ván tar tá sát, szám lá zá si fel ada ta it,
a vissza fi ze té si igé nyek el bí rá lá sát és le bo nyo lí tá sát, az
igaz ság ügyi szak ér tõk jogi ok ta tá sa és vizs gá ja díj be vé te -
le i nek ke ze lé sét, a köz ve tí tõi és igaz ság ügyi szak ér tõi név -
jegy zék be tör té nõ fel vé te li el já rás ban fi ze ten dõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jak ke ze lé sét;

cn) ko or di nál ja a mi nisz té ri um dol go zói la kás épí té sé re
és vá sár lá sá ra nyúj tott mun kál ta tói köl csö nö ket.

d) Va gyon gaz dál ko dá si fel ada tai kö ré ben gya ko rol ja a
mi nisz té ri u mi in gat la nok fe let ti va gyon ke ze lõi jo go kat,
fel mé ri a be szer zé si igé nye ket, ko or di nál ja, il let ve le bo -
nyo lít ja azok ki elé gí té sét. Fel mé ri az érin tett szer ve ze ti
egy sé gek kel a szak mai fel ada tok – ide ért ve a Cég szol gá lat 
és a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság hoz át nem
 került fel ada tok – el lá tá sá hoz kap cso ló dó igé nye i ket, és
le bo nyo lít ja azok ki elé gí té sét.

3.3. Bün te tõ jo gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály
A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -

ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Bün te tõ jo gi
 Kodifikációs Osz tály ra, a Bün te tõ el já rá si és Büntetés-
 végrehajtási Jogi Ko di fi ká ci ós Osz tály ra ta go zó dik.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a bün te tõ anya gi jog ról,
b) a bün te tõ el já rá si jog ról,

c) a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról,
d) a nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély rõl,
e) a sza bály sér té si jog ról,
f) a bûn ügyi nyil ván tar tás ról,
g) a bûn jel ke ze lés rõl,
h) tör vényi szint en a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl

szó ló jog sza bá lyok és – a h) pont ban meg ha tá ro zott tárgy -
kör ki vé te lé vel – az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa so -
rán – az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val vé le mé nye zi

a) a hon vé de lem rõl,
b) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés rõl,
c) a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség rõl,
d) a Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl
szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz -

kö zei ter ve ze tét.

3. A Fõ osz tály elõ ze tesen vé le mé nye zi a Ren dé sze ti
Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály ál tal elõ ké szí tett jog sza bá lyok és
az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei ter ve ze tét.

E. Egyéb fel ada tok
a) Részt vesz az OECD Kor rup ció El le ni Mun ka cso -

port já nak (Bri be ry Wor king Gro up) mun ká já ban, ko or di -
nál ja az OECD kül föl di hi va ta los sze mély megvesztege -
tése el le ni küz de lem rõl  szóló egyez mé nyé nek vég re haj tá -
sá val kap cso la tos or szág ér té ke lé se ket.

b) Részt vesz az Eu ró pa Ta nács Kor rup ció el le ni Ál la -
mok Cso port ja (GRECO) mun ká já ban, ko or di nál ja az
 Európa Ta nács kor rup ció el le ni küz de lem mel kap cso la tos
egyez mé nyei és aján lá sai vég re haj tá sá val kap cso la tos
 országértékeléseket.

c) Kép vi se li a mi nisz té ri u mot a Ká bí tó szer ügyi Ko or -
di ná ci ós Bi zott ság ban.

d) Át ve szi és elem zi az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács Hi va ta la ál tal gyûj tött és fel dol go zott, a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tást érin tõ bí ró sá gi ügy for gal mi statisz -
tikai ada to kat, va la mint a jog erõ sen be fe je zett bün te tõ
ügyek vád lot ta i ról ké szült ada to kat, vé le mé nye zi a fõ osz -
tály ügy kö rét érin tõ kér dé sek ben a sta tisz ti kai adat szol gál -
ta tás sal kap cso la tos jog sza bá lyok ter ve ze te it.

3.4. Hu mán igaz ga tá si Fõ osz tály
A Fõ osz tály a Hu mán po li ti kai Osz tály ra és a Tár sa dal -

mi Kap cso la tok Osz tá lyá ra ta go zó dik.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
Elõ ké szí ti a köz szol gá la ti és hu mán po li ti kai tár gyú mi -

nisz te ri ren de le tek és uta sí tá sok ter ve ze te it.

E. Egyéb fel ada tok
a) El lát ja a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má nya, va la mint 

a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó szer vek
ve ze tõi és azok he lyet te sei te kin te té ben a köz szol gá la ti és
hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony, a mun ka vi szony, a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony, az igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol -
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gá la ti jog vi szony, va la mint a mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony ke let ke zé sé vel, mó do su lá sá val, meg -
szün te té sé vel kap cso la tos dön tés-elõ ké szí tõ és egyéb fel -
ada to kat, elõ ké szí ti az azok kal, va la mint a mi nisz té ri um ba 
be ren delt vagy ve zé nyelt hi va tá sos ál lo mány tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá val össze füg gõ ha tá ro za tok, to váb bá a
mi nisz té ri um ba be osz tott bí rák és ügyé szek, va la mint a
nem ze ti szak ér tõk jog vi szo nyá val, to váb bá az ösz tön dí jas
fog lal koz ta tot tak kal kap cso la tos szer zõ dé se ket és egyéb
ok ira to kat. Ke ze li a sze mé lyi anya ga i kat, ve ze ti a sze -
mély ze ti és bel sõ nyil ván tar tá so kat.

b) Elõ ké szí ti és vég re hajt ja a mi nisz té ri um ban a mun -
kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõk ál tal ho zott sze mély ze ti,
mun ka ügyi, fe gyel mi, kár té rí té si és el is me ré si dön té se ket.
Ko or di nál ja az ál la mi és a mi nisz te ri ki tün te té sek ado má -
nyo zá sá val kap cso la tos te en dõ ket.

c) El lát ja a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má nyá ba tar to -
zók, va la mint a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá
tar to zó szer vek ve ze tõi és he lyet te se ik va gyon nyi lat ko -
zat-té te lé vel kap cso la tos ad mi niszt ra tív fel ada to kat. Ke ze -
li a va gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te le zet tek va gyon nyi lat -
ko zat tal kap cso la tos ira ta it a köz szol gá la ti sza bály zat ban
meg ha tá ro zot tak sze rint. El lát ja a nem zet biz ton sá gi el len -
õr zés sel kap cso la tos fel ada to kat.

d) Elõ ké szí ti és fo lya ma to san ak tu a li zál ja – a szak szer -
ve ze tek kel együtt mû köd ve – a mi nisz té ri um egy sé ges
köz szol gá la ti sza bály za tát, a cél fel adat ki tû zé sé rõl és a
cél jut ta tás ki fi ze té sé nek fel té te le i rõl  szóló sza bály za tot,
va la mint, a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to -
zó szer vek te kin te té ben a sze mély ze ti ha tás kö rök gya kor -
lá sá ról  szóló sza bály za tot.

e) Elõ ké szí ti a mun kál ta tói la kás tá mo ga tás ra vonat -
kozó meg ál la po dá so kat. El lát ja az ál la mi ke zes ség vál la -
lás sal kap cso la tos ügy in té zést. El lát ja az ön kén tes nyug -
díj pénz tá ri be lé pés sel kap cso la tos ügy in té zést.

f) Elõ ké szí ti az ága za ti tel je sít mény ér té ke lé si cé lok
meg ha tá ro zá sát, to váb bá ko or di nál ja – a szak ál lam tit ká -
rok nak és a fõ osz tá lyok ve ze tõ i nek a be vo ná sá val – a köz -
tiszt vi se lõk egyé ni tel je sít mény ér té ke lé sé vel kap cso la tos
fel ada to kat.

g) Elõ ké szí ti a Szo ci á lis Bi zott ság és a Nyug dí jas
 Bizottság ülé se it, el lát ja a bi zott sá gok mû kö dé sé vel kap -
cso la tos fel ada to kat.

h) El ké szí ti a cik lu sos és az éves ok ta tá si ter vet, amely -
nek ke re té ben el lát ja a mi nisz té ri u mi dol go zók kodifiká -
ciós, ide gen nyel vi, eu ró pai in teg rá ci ós, il let ve egyéb
szak mai kép zé sen, va la mint a mi nisz té ri u mi ve ze tõk
– jog sza bály ál tal elõ írt – kö te le zõ ve ze tõi to vább kép zé sé -
vel kap cso la tos fel ada to kat.

i) El lát ja a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény -
ben sza bá lyo zott köz igaz ga tá si alap-, ügy ke ze lõi alap-,
a köz igaz ga tá si szak vizs gák elõ ké szí té sé vel és nyil ván tar -
tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

j) Ké rés re tá jé koz tat ja a mi nisz té ri um dol go zó it az
igény be ve he tõ üdü lé si le he tõ sé gek rõl, és gon dos ko dik
a szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek meg szer ve zé sé rõl.

k) Ko or di nál ja a mi nisz té ri um ra há ru ló mun ka- és tûz -
vé del mi fel ada to kat.

l) El lát ja a hon vé de lem mel és a ka taszt ró fa vé de lem mel 
kap cso la tos adat szol gál ta tá si fel ada to kat.

m) Mû köd te ti az in teg rált em be ri erõ for rás-gaz dál ko -
dást tá mo ga tó in for má ci ós rend szer sze mély ze ti mun kát
se gí tõ prog ram ját. Fenn tart ja az or szá gos sze mély ze ti
 okmányarchívumot; a tár sa da lom biz to sí tá si szer vek, a
mun kál ta tók és az arra jo go sult ter mé sze tes sze mé lyek
meg ke re sé sé re a szol gá la ti idõ re és a mun ka vi szony ra
 vonatkozó iga zo lá so kat ad ki.

n) El lát ja a mi nisz té ri u mi könyv tár mû köd te té sé vel
kap cso la tos fel ada to kat, a fõ osz tá lyok ve ze tõi vé le mé nyé -
nek ki ké ré se után gon dos ko dik a könyv be szer zé sek rõl,
va la mint a hi ány zó köny vek árá nak meg té rí té sé rõl a köz -
szol gá la ti és egyéb mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony
meg szû né se ese tén.

o) Gon dos ko dik a mi nisz té ri um mun ka tár sa i nak kö te -
le zõ és idõ sza kos egész ség ügyi szû ré se i nek meg szer ve zé -
sé rõl.

p) El lát ja a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás sal
kap cso la tos adat szol gál ta tá si fel ada to kat.

q) Szer ve zi a mi nisz té ri um ba je lent ke zõ gya kor no kok
fog lal koz ta tá sát.

r) El lát ja az esély egyen lõ sé gi terv ben meg ha tá ro zott
fel ada to kat, be szá mo lót ké szít az ab ban fog lalt fel ada tok
vég re haj tá sá ról.

s) El lát ja a ta nul má nyi szer zõ dé sek kel kap cso la tos elõ -
ké szí tõ és fo lya ma tos ügy vi te li fel ada to kat.

t) Fel adat kör ében együtt mû kö dik a kor mány za ti sze -
mély ügyi szerv vel, jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint adat szol gál ta tást tel je sít ré szé re.

u) Vég zi a mi nisz té ri um ja vá ra a jel zá log jog be jegy zé -
sé vel és tör lé sé vel kap cso la tos te en dõ ket, va la mint a ké se -
del mes adó sok kal kap cso la tos ügy in té zést.

v) Szer kesz ti a mi nisz té ri um hon lap ját, ki dol goz za a
hon lap szer kesz té sé nek el já rá si rend jét, össze han gol ja az
egyes szer vek in ter ne tes tar ta lom szol gál ta tó tevékeny -
ségét.

w) In té zi, meg vá la szol ja és nyil ván tart ja a miniszté -
riumba ér ke zõ, más szer ve ze ti egy ség ha tás kö ré be nem
tar to zó írás be li pa na szo kat, köz ér de kû be je len té se ket,
 javaslatokat és egyéb be ad vá nyo kat; ügy fél fo ga dást tart
a fõ vá ros ban és a ki je lölt vi dé ki vá ro sok ban.

x) El lát ja az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ká -
já val kap cso la tos össze kö tõi fel ada to kat, ko or di nál ja a
szak ér tõk rész vé te lét.

y) Ko or di nál ja a kor mány za ti ci vil stra té gi á ból adó dó
tár ca fel ada to kat. E fel adat kör ében kap cso la tot tart a tár sa -
dal mi szer ve ze tek kel, a jog sza bály-elõ ké szí tés so rán se gí ti 
a ci vil szfé ra és a mi nisz té ri um kö zöt ti köl csö nös in for má -
ció át adást, össze gyûj ti és nyil ván tart ja a ci vil szer ve ze tek -
tõl ér ke zõ jog al ko tá si ja vas la to kat, és az az zal kap cso la tos
igé nye ket el jut tat ja a jog al ko tá sért fe le lõs szer ve ze ti egy -
sé gek hez. Ve ze ti és fo lya ma to san ak tu a li zál ja a tár cá val
kap cso lat ban álló ci vil szer ve ze tek nyil ván tar tá sát.
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3.5. Ko or di ná ci ós és Ügy ke ze lé si Fõ osz tály
A Fõ osz tály a Ko or di ná ci ós Osz tály ra, a Stra té gi ai Ter -

ve zé si Osz tály ra, az Eu ró pai Uni ós Támogatásfelhasz -
nálási Osz tály ra, In for ma ti kai Ter ve zé si Osz tály ra és az
Ügy ke ze lé si Osz tály ra ta go zó dik.

E. Egyéb fel ada tok

E/1. A ko or di ná ció kö ré ben
a) Vég zi a kor mány ülé sek re, il let ve a Kor mány szer -

veinek ülé se i re tör té nõ ve ze tõi fel ké szí tés bõl adó dó fel -
ada to kat, en nek ke re té ben ér kez te ti és ki szig nál ja a kor -
mány za ti dön tés-elõ ké szí tés sel össze füg gõ ira to kat.

b) Gon dos ko dik a mi nisz té ri um ál tal ké szí tett kor -
mány-elõ ter jesz tések és je len té sek be nyúj tá sá ról.

c) Je len tést ké szít a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szá má ra a
Kor mány ha tá ro za ta i ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ról.

d) El ké szí ti a más szer ve ze ti egy ség ha tás kö ré be nem
tar to zó mi nisz té ri u mi uta sí tá sok, bel sõ sza bály za tok ter ve -
ze te it.

e) Az Or szág gyû lés, a Kor mány ha tá ro za tai, a mi nisz -
ter dön té se, va la mint a fõ osz tá lyok ja vas la tai alap ján elõ -
ké szí ti a Kor mány fél éves tör vényalkotási prog ram já ra és
mun ka ter vé re vo nat ko zó tár ca ja vas la to kat, ezek figye -
lembe véte lével össze ál lít ja a mi nisz té ri u mi mun ka ter vet.

f) Ko or di nál ja a mi nisz té ri um több szer ve ze ti egy sé gé -
nek szo ros együtt mû kö dé sét igény lõ mi nisz te ri fel ké szí -
tõk és hát tér anya gok össze ál lí tá sát, kü lö nö sen a mi nisz ter
or szág gyû lé si bi zott sá gok elõt ti meg hall ga tá sá ból adó dó
fel ada to kat.

g) Elõ ké szí ti és össze hív ja a ka bi net ér te kez le tet, a ve -
ze tõi ér te kez le tet és a szak ál lam tit ká ri ér te kez le tet, össze -
ál lít ja az em lé kez te tõt, nyil ván tart ja a ve ze tõi ér te kez let
dön té se i bõl adó dó ha tár idõs fel ada to kat, és el len õr zi azok
tel je sí té sét.

h) Szer ve zi a mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze te i nek bel sõ
kom mu ni ká ci ó ját,

i) Gon dos ko dik a mi nisz té ri um ága za ti fe le lõs sé gi kö -
ré be tar to zó köz ér de kû ada tok és a jog sza bály ban elõ írt
ada tok hon la pon való köz zé té te lé rõl.

E/2. A stra té gi ai ter ve zés kö ré ben
a) Ki dol goz za a fon to sabb ága za ti stra té gi ai do ku men -

tu mo kat és a mi nisz té ri u mi fej lesz té si stra té gi át. Fi gye -
lem mel kí sé ri és ér té ke li ezek vég re haj tá sát, ja vas la tot tesz 
mó do sí tá suk ra.

b) Köz re mû kö dik a mi nisz té ri um stra té gi ai je len tõ sé gû 
pro jekt je i nek elõ ké szí té sé ben.

c) Vé le mé nye zi a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te
alá tar to zó szer vek ál tal ki dol go zott stra té gi ai do ku men tu -
mo kat.

d) El lát ja az eu ró pai uni ós stra té gi ák hoz kap cso ló dó
kor mány za ti stra té gi ai do ku men tu mok – ezen be lül a
II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv – igaz ság ügyi és ren dé sze ti
fej lesz té se ket tar tal ma zó ré sze i nek ki dol go zá sá val kap -
cso la tos stra té gi ai ter ve zõ fel ada to kat, ko or di nál ja az
 ehhez szük sé ges tár cán be lü li és ága za tok kö zöt ti egyez te -
té se ket.

e) Biz to sít ja a mi nisz té ri um szak mai kép vi se le tét a fej -
lesz tés po li ti kai in téz mény rend szer ter ve zés sel fog lal ko zó
tár ca kö zi szer ve ze te i ben, bi zott sá ga i ban.

f) Ko or di nál ja a kor rup ció el le ni küz de lem mel kap cso -
la tos kor mány za ti fel ada to kat, szer ve zi az együtt mû kö dést 
a kor rup ció el le ni küz de lem mel fog lal ko zó nem zet kö zi
szer ve ze tek kel.

g) El lát ja az An ti kor rup ci ós Ko or di ná ci ós Tes tü let
 mûködtetésével kap cso la tos tit kár sá gi fel ada to kat.

E/3. Az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa
 körében

a) Az uni ós és a schen ge ni tag ság szak mai el vá rá sai
alap ján ko or di nál ja az EU PHARE és Át me ne ti Tá mo ga -
tás prog ram ja i nak, a Schen gen Alap nak, il let ve a ren dé -
sze ti te rü le tet érin tõ egyéb uni ós pénz ügyi for rá sok be fo -
ga dá sá nak és fel hasz ná lá sá nak elõ ké szí té sét, meg va ló sí tá -
sát, nyo mon kö ve té sét, el lát ja azok ter ve zé sét és le bo nyo -
lí tá sát.

b) El lát ja a Schen gen Alap pal kap cso la tos fej lesz té si
fel ada tok bel sõ és kül sõ ko or di ná ci ó ját és az eh hez szük -
sé ges ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat a tár cán be lül és kí vül.

c) Kü lön uta sí tás alap ján el lát ja a mi nisz té ri um stra té -
gi ai je len tõ sé gû – nem zet kö zi, eu ró pai uni ós vagy ha zai
tá mo ga tás sal meg va ló su ló – pro jekt je i nek le bo nyo lí tá sá -
val össze füg gõ pro jekt-me nedzs ment fel ada to kat.

d) Biz to sít ja a mi nisz té ri um szak mai kép vi se le tét a fej -
lesz tés po li ti kai in téz mény rend szer, va la mint a nem zet kö -
zi, eu ró pai uni ós és ha zai tá mo ga tá so kat le bo nyo lí tó in téz -
mény rend szer tár ca kö zi szer ve ze te i ben és bi zott sá ga i ban
a Mig rá ci ós Fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó ese te ken
 kívül.

e) A struk tu rá lis ala pok ból nyúj tott tá mo ga tá sok te kin -
te té ben el lát ja a mi nisz té ri u mi mo ni tor ing egy ség fel ada -
ta it.

f) A fej lesz té si tá mo ga tá sok meg szer zé se ér de ké ben
 figyelemmel kí sé ri az eu ró pai uni ós és ha zai tá mo ga tá si
prog ra mok ra be nyúj tott – a mi nisz té ri u mot érin tõ – pá lyá -
za to kat; köz re mû kö dik fej lesz té si pro jek tek ge ne rá lá sá -
ban, pá lyá za tok fi gye lé sé ben, pá lyá za tok meg írá sá ban.

E/4. Az in for ma ti kai fel ada tok kö ré ben

a) Szak mai ja vas la tot tesz a mi nisz té ri um In for ma ti kai
Stra té gi á já nak, In for ma ti kai Biz ton sá gi Po li ti ká já nak,
 Informatikai Biz ton sá gi Stra té gi á já nak és éves in for ma ti -
kai be szer zé si ter vé nek tar tal má ra.

b) Gon dos ko dik a mi nisz té ri um ál tal fel hasz nált in for -
ma ti kai rend sze rek és al kal ma zá sok mû kö dé sé hez szük sé -
ges fel té te lek ki ala kí tá sá ról, az eh hez kap cso ló dó terve -
zési, fej lesz té si és vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sá ról.

c) El lát ja a mi nisz té ri um In for ma ti kai Biz ton sá gi Stra -
té gi á já nak vég re haj tá sá val, va la mint az In for ma ti kai Biz -
ton sá gi Sza bály zat ér vé nye sü lé sé nek el len õr zé sé vel kap -
cso la tos fel ada to kat.

d) Kép vi se li a mi nisz té ri u mot a kor mány za ti in for ma ti -
ká val fog lal ko zó tár ca kö zi fó ru mo kon.
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e) Szak mai ko or di ná ci ót vé gez az ága za ti in for ma ti kai
fel ada tok te kin te té ben.

f) Gon dos ko dik a Bel sõ In for má ci ós és Kommuniká -
ciós Rend szer, va la mint a mi nisz té ri um hon lap já nak mû -
köd te té sé rõl és fej lesz té sé rõl.

g) Gon dos ko dik a cég bí ró sá gok szá mí tó gé pes rend sze -
re i nek ki ala kí tá sá ról, fenn tar tá sá ról, az or szá gos mû kö -
dés hez szük sé ges adat át vi te li rend szer üze mel te té sé rõl.

h) Biz to sít ja az Or szá gos Cég nyil ván tar tá si és Cég in -
for má ci ós Rend szer üze mel te té sét, to vább fej lesz té sét.

E/5. Az ügy ke ze lés kö ré ben
a) El lát ja az elekt ro ni kus ik ta tó rend szer mû köd te té sé -

vel kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada to kat.
b) Mû köd te ti a pos ta bon tót és a köz pon ti irat tá rat.
c) Vég zi az irat ke ze lés el len õr zé sé vel, az irat ke ze lé si

sza bály zat kor sze rû sí té sé vel és az irat tá ri terv éven kén ti
fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos fel ada to kat.

d) Vég zi a mi nisz té ri u mi bé lyeg zõk nyil ván tar tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat.

e) Ke ze li a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán ke let -
ke zett elõ ter jesz téseket, je len té se ket és más ira to kat.

f) El lát ja a mi nisz té ri um tit kos ügy ke ze lõi fel ada ta it.
El lát ja a 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 ada -
tok vé del mé vel és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada to -
kat.

g) Dön tés re elõ ké szí ti az irat ku ta tás en ge dé lye zé se
irán ti ké rel me ket.

h) Elõ ké szí ti és ak tu a li zál ja a mi nõ sí tett ira tok ke ze lé si
sza bály za tát és a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló
tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló uta -
sí tást.

4. A CIVILISZTIKAI ÉS IGAZSÁGÜGYI SZAK -
ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVE -
ZETI EGYSÉGEK

A ci vi lisz ti kai és igaz ság ügyi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba het ven nyolc
fõ tar to zik. Az e szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó
köz tiszt vi se lõk ré szé re a szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba 
tar to zó, fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se -
lõk szá má nak 8%-a egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak -
mai fõ ta nács adói, il let ve 12%-a egész ré szé nek meg fe le lõ
szá mú szak mai ta nács adói cím ado má nyo zá sá ra van le he -
tõ ség.

A ci vi lisz ti kai és igaz ság ügyi szak ál lam tit kár tit kár sá -
gát köz vet le nül a szak ál lam tit kár vagy osz tály ve ze tõi
meg bí zás sal ren del ke zõ sze mély ve ze ti.

4.1. Pol gá ri Jogi Ko di fi ká ci ós és Nem zet kö zi Ma gán -
jo gi Fõ osz tály

A Fõ osz tály a Pol gá ri Jogi Ko di fi ká ci ós Osz tály ra, a
Nem zet kö zi Ma gán jo gi Osz tály ra és a Nem zet kö zi Pol gá ri 
Jog se gély Ügyek Osz tá lyá ra ta go zó dik.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok

A Fõ osz tály el lát ja

a) a sze mé lyek jo gá ról, a do lo gi jog ról, a kö tel mi jog -
ról, az örök lés rõl, a há zas ság ról, a csa lád ról, a gyám ság ról, 
a gond nok ság ról,

b) az egyé ni vál lal ko zás ról,

c) a csõd rõl és a fel szá mo lás ról,

d) nem zet kö zi ma gán jog ról

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

C. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok

a) El jár kül föl di vo nat ko zá sú tar tá si igény ér vé nye sí té -
sé ben, a gyer mek fe let ti fel ügye le ti jo got érin tõ ha tá ro za -
tok ér vény re jut ta tá sa, a fel ügye le ti vi szo nyok hely re ál lí -
tá sa tár gyá ban in té zi a gyer me kek jog el le nes kül föld re
 vitelével, il le tõ leg Ma gyar or szág ra ho za ta lá val kap cso la -
tos ügye ket.

b) Köz pon ti igaz ság ügyi ha tó ság ként a nem zet kö zi
szer zõ dé sek alap ján a Ma gyar or szág ról kül föld re és a kül -
föld rõl Ma gyar or szág ra irá nyu ló pol gá ri jog se gély irán ti
meg ke re sé se ket fo gad ja, sza bály sze rû sé gü ket meg vizs -
gál ja és to váb bít ja, szük ség ese tén ál lást fog lal a jog -
segélykérelmek köz rend be üt kö zé se kér dé sé ben.

c) Meg ke re sés re tá jé koz ta tást ad a bí ró sá gok és köz -
jegy zõk elõtt fo lya mat ban lévõ el já rás ban al kal ma zan dó
kül föl di, il let ve kül föl di bí ró sá gok vagy más ha tó sá gok
meg ke re sé sé re a ma gyar jog ról.

d) Vég zi az ok ira tok hi te le sí té sét és fe lül hi te le sí té sét,
ál lást fog lal kül föl di ok irat ma gyar or szá gi fel hasz nál ha tó -
sá gá ról.

e) Ál lást fog lal sze mély ál la po ti ügyek ben ho zott kül -
föl di ha tá ro za tok ma gyar or szá gi el is mer he tõ sé gé rõl.

D. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós vo nat ko zá sú fel ada tok

a) Elõ ké szí ti vi szo nos sá gi meg ál la po dás lé te sí té sét
nem zet kö zi pol gá ri jogi ügyek ben.

b) Részt vesz a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez -
let szak ér tõi ülé se in.

c) Meg ke re sés re tá jé koz ta tást ad a bí ró sá gok nak kül -
föl di vo nat ko zá sú el já rá sa ik ban.

E. Egyéb fel ada tok

Kap cso la tot tart az új Pol gá ri Tör vény könyv elõ ké szí té -
sé ben köz re mû kö dõ szak mai bi zott sá gok kal, el lát ja az
azok mû kö dé sé vel össze füg gõ ad mi niszt ra tív fel ada to kat,
szer ve zi a tár sa dal mi-szak mai vi tá kat, köz re mû kö dik a
köz vé le mény tá jé koz ta tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá -
tá sá ban.

4.2. Ci vi lisz ti kai Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Ci vi lisz ti kai és
Gaz da sá gi Ko di fi ká ci ós Osz tály ra, va la mint a Köz be szer -
zé si és Ver seny jo gi Osz tály ra ta go zó dik.
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A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a pol gá ri pe res és nem pe res el já rá sok ról,
b) a vá lasz tott bí ró ság ról,
c) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról,
d) a cég nyil ván tar tás ról,
e) a vég el szá mo lás ról,
f) a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás ról és a ver seny kor -

lá to zás ti lal má ról,
g) a köz be szer zés jo gá ról,
h) a kon cesszi ó ról,
i) a ki sa já tí tás ról

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa
 során – az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val vé le mé nye zi

a) az adók ról, a tár sa da lom biz to sí tá si ki adá sok fe de zé -
sé re szol gá ló já ru lé kok ról és hoz zá já ru lá sok ról, a dí jak ról
és más köz ter hek rõl, a vám igaz ga tás ról,

b) az ága za ti kon cesszi ók ról,
c) az ag rár po li ti kai sza bá lyo zás ról, a vi dék fej lesz tés -

rõl, az ál lat egész ség ügy rõl, a nö vény egész ség ügy rõl, az
élel mi szer-biz ton ság ról,

d) az ál lam ház tar tás ról, az ál la mi és az eu ró pai uni ós
tá mo ga tá sok ról,

e) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról, a csa lád po li ti kai sza bá -
lyo zás ról,

f) az egész ség ügy rõl, az egész ség biz to sí tás ról, a nyug -
díj biz to sí tás ról,

g) az ener gia po li ti kai sza bá lyo zás ról, a gáz szol gál ta -
tás ról, a vil la mos ener gi á ról, a táv hõ szol gál ta tás ról,

h) az er dõ gaz dál ko dás ról, a vad gaz dál ko dás ról, a hal -
gaz dál ko dás ról,

i) a fog lal koz ta tás po li ti ká ról, a mun ka jog ról, a mun ka -
vé de lem rõl, a mun ka ügyi el len õr zés rõl,

j) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl,
k) a gaz da ság po li ti kai sza bá lyo zás ról, az ipar ról, a bá -

nyá szat ról,
l) a gyer me kek vé del mé rõl,
m) a hír köz lés rõl, a pos ta ügy rõl, az ûr ku ta tás ról,
n) az ide gen for ga lom ról,
o) az in gat lan-nyil ván tar tás ról,
p) a ke res ke de lem rõl,
q) a kincs tá ri va gyon nal és az ál la mi va gyon fel ügye le -

té vel kap cso la tos sza bá lyo zás ról, a pri va ti zá ci ó ról,
r) a köz le ke dés rõl,
s) a kül gaz da ság ról,
t) a la ká sok ról, a tár sas há zak ról,
u) a köz al kal ma zot tak ról, a köz tiszt vi se lõk rõl, a

 Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to ná i nak
jog ál lá sá ról,

v) a nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la tok ról,
w) a pénz for ga lom ról, a pénz- és tõ ke pi a ci sza bá lyo -

zás ról, an nak szer ve ze té rõl, a szám vi tel rõl,

x) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl, a ter ro riz mus fi nan szí -
ro zá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról,

y) a szo ci á lis el lá tá sok ról, a szo ci ál po li ti kai sza bá lyo -
zás ról,

z) a szö vet ke ze tek rõl
szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei ter ve ze tét.

D. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós vo nat ko zá sú fel ada tok
a) Vé le mé nye zi a más tár cák ál tal elõ ké szí tett, a fõ osz -

tály fel adat kö ré be tar to zó tárgy kö rû nem zet kö zi szer zõ dé -
se ket, így kü lö nö sen a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sét cél zó,
a be ru há zás vé del mi, a köz le ke dé si, a nem zet kö zi pénz -
ügyi, fu va ro zá si, szál lí tá si, a szo ci á lis, biz ton ság ról  szóló
szer zõ dé se ket, to váb bá a gaz da sá gi együtt mû kö dé si meg -
ál la po dá so kat.

b) Köz re mû kö dik két- és több ol da lú pol gá ri jogi nem -
zet kö zi szer zõ dé sek meg kö té sé ben.

c) El lát ja a pol gá ri és ke res ke del mi ügyek ben fel ál lí tott 
Eu ró pai Igaz ság ügyi Há ló zat kap cso lat tar tó pont já nak fel -
ada tát Ma gyar or szá gon.

d) Részt vesz az Eu ró pai Unió Pol gá ri Jogi Bi zott sá ga
(Ci vil Law Com mit tee) ke re té ben fo lyó kö zös sé gi jog al -
ko tá si fel ada tok ban.

e) Köz re mû kö dik a Nem zet kö zi Sze mély ál la po ti
 Bizottság (CIEC) mun ká já ban.

f) El lát ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét a Gaz da sá gi
Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet (OECD) ver -
seny jo gi kér dé sek kel fog lal ko zó bi zott sá gá nak munká -
jában.

g) Köz re mû kö dik az Eu ró pai Szo ci á lis Char tá val kap -
cso la tos egyes fel ada tok kal fog lal ko zó tár ca kö zi bi zott ság
mun ká já ban.

E. Egyéb fel ada tok
Köz re mû kö dik a föld gáz pi ac meg nyi tá sá val fog lal ko zó

mun ka cso port, to váb bá PPP Tár ca kö zi Bi zott ság mun ká -
já ban.

4.3. Igaz ság ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ -
osztály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály az Igaz ság ügyi
Ko di fi ká ci ós Osz tály ra, az Igaz ság ügyi Igaz ga tá si Osz -
tály ra, a Párt fo gó Fel ügye lõi és Ál do zat se gí té si Osz tály ra,
a Jogi Se gít ség nyúj tá si és Kár pót lá si Osz tály ra és a Jogi
Kép vi se le ti Osz tály ra ta go zó dik.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a bí ró sá gi szer ve zet rõl,
b) a bí rák és az igaz ság ügyi al kal ma zot tak jog ál lá sá ról, 

szol gá la ti jog vi szo nyá ról,
c) a bí ró sá gi igaz ga tás ról és ügy vi tel rõl,
d) a bí ró sá gi vég re haj tás ról és a bí ró sá gi vég re haj tói

szer ve zet rõl,
e) a köz jegy zõk rõl,
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f) az ügy vé dek rõl,
g) a jog ta ná cso sok ról,
h) a szak ér tõk rõl,
i) a jogi szak vizs gá ról,
j) a köz ve tí tõi te vé keny ség rõl,
k) a jogi se gít ség nyúj tás ról,
l) a szak for dí tás ról és tol má cso lás ról,
m) a párt fo gó fel ügye lõi te vé keny ség rõl,
n) a sze mé lyi és va gyo ni kár pót lás ról,
o) az ál do zat se gí tés rõl és az ál do za tok ál la mi káreny -

hítésérõl
szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály elõ ké szí ti a bí ró sá gi és az ügyész sé gi fo -
gal ma zók, a köz jegy zõ je löl tek, az ügy véd je löl tek, a jogi
elõ adók és a más mun ka kör ben dol go zó jo gá szok jogi
szak vizs gá já nak, va la mint egyéb szak mai to vább kép zé sé -
nek, to váb bá a bí ró sá gi vég re haj tók és a vég re haj tá si ügy -
in té zõk szak vizs gá já nak, szak mai to vább kép zé sé nek,
 valamint az igaz ság ügyi szak ér tõk szak mai vizs gá já nak
alap ve tõ sza bá lya it és fel té te le it.

B. Szer ve zet- és te vé keny ség irá nyí tá si fel ada tok
a) El lát ja a köz jegy zõk, az ügy vé dek, az igaz ság ügyi

szak ér tõk és a bí ró sá gi vég re haj tók szak mai ka ma rái, va la -
mint a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo mo zói
Szak mai Ka ma ra fe let ti tör vényességi fel ügye let tel kap -
cso la tos vé le mé nye zé si-ja vas lat té te li, dön tés-elõ ké szí té si
fel ada to kat.

b) A mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben gya ko rol ja
az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó In té ze tek Hi va ta la irá -
nyí tá sá nak a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c), g)–i) pont ja i ban
meg ha tá ro zott rész jo go sít vá nya it.

c) A mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben gya ko rol ja
az Igaz ság ügyi Hi va tal irá nyí tá sá nak a köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés
c), g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész jo go sít vá nya it.

d) Fel ügye li az ügy vé di, jog ta ná cso si, köz jegy zõi,
 bírósági vég re haj tói, igaz ság ügyi szak ér tõi, köz ve tí tõi
 tevékenységet.

e) Szak mai irá nyí tást gya ko rol a szak for dí tó és tol -
mács te vé keny ség fe lett.

f) El lát ja a Roma An ti diszk ri mi ná ci ós Ügy fél szol gá la ti 
Há ló zat szak mai irá nyí tá sá val, mû köd te té sé nek ko or di ná -
lá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

g) A mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben gya ko rol ja
a Bûn ügyi Szak ér tõi Ku ta tó in té zet irá nyí tá sá nak a Ksztv.
2.  § (1) be kez dés c), g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész -
jo go sít vá nya it.

C. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
a) Ve ze ti a köz ve tí tõk név jegy zé két.
b) El lát ja a lob bis ták kal és a lob bi szer ve ze tek kel kap -

cso la tos fel ada to kat.
c) Elõ ké szí ti a mi nisz ter nek a köz jegy zõi szer ve zet tag -

ja i val kap cso la tos dön té se it.

d) Elõ ké szí ti a mi nisz ter nek a bí ró sá gi vég re haj tói
szer ve zet tag ja i val kap cso la tos dön té se it, szer ve zi és le bo -
nyo lít ja a bí ró sá gi vég re haj tói szak vizs gát és a bí ró sá gi
vég re haj tá si ügy in té zõi vizs gát.

e) Elõ ké szí ti a mi nisz ter nek az igaz ság ügyi szak ér tõi
szer ve zet tel kap cso la tos dön té se it, ve ze ti az igaz ság ügyi
szak ér tõk név jegy zé két. Szer ve zi és le bo nyo lít ja az igaz -
ság ügyi szak ér tõk jogi ok ta tá sát és vizs gá ját.

f) Dönt az igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rák ál tal egye di
ügyek ben ho zott ha tá ro za tok ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.

g) Vizs gá la tot kez de mé nyez het az arra jo go sult szerv -
nél az ügy véd és az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó el le ni
 fegyelmi el já rás meg in dí tá sá ra, il le tõ leg az igaz ság ügyi
szak ér tõ el le ni eti kai el já rás el ren de lé sé re; a köz jegy zõ,
 illetve az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó el le ni fe gyel mi ügy -
ben el jár az igaz ság szol gál ta tá si ér dek ér vé nye sí té se ér de -
ké ben, el lát ja a vizs gá ló biz to si te en dõ ket a köz ve tí tõk kel
szem ben le foly ta tott vizs gá la tok so rán.

h) El lát ja az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék ve ze té -
sé vel és a szak ér tõi iga zol vá nyok ki adá sá val kap cso la tos
fel ada to kat, in té zi az igaz ság ügyi szak ér tõi vizs gá ra bo -
csá tást; szer ve zi és le bo nyo lít ja az igaz ság ügyi szak ér tõk
rend sze res jogi ok ta tá sát.

i) A mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt az igaz -
ság ügyi szak ér tõ fel vé te li ké rel mé nek el uta sí tá sá ról, szak -
te rü le té nek vál to zá sá ról, a tör vényességi fel ügye le ti el já -
rás ke re té ben meg vizs gál ja az igaz ság ügyi szak ér tõ te vé -
keny sé gét.

j) A mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt a köz -
ve tí tõi név jegy zék be való fel vé te li ké re lem el uta sí tá sá ról,
va la mint az adat vál to zá sok át ve ze té sé rõl, ki ad ja a köz ve tí -
tõi iga zol ványt.

k) A Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói Ka ma ra fe let ti tör -
vényességi fel ügye let tel kap cso la tos vé le mé nye zé si,
 javaslattételi, dön tés-elõ ké szí té si fel ada to kat lát el.

l) Fel ügye li az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói te vé keny sé -
get, elõ ké szí ti a vég re haj tói szer ve zet tag ja i val kap cso la -
tos dön té se ket, szer ve zi és le bo nyo lít ja a bí ró sá gi vég re -
haj tói szak vizs gát és bí ró sá gi vég re haj tá si ügy in té zõi
 vizsgát.

E. Egyéb fel ada tok
a) El lát ja a kon zu li szak mai vizs gát le foly ta tó vizs ga bi -

zott sá gi tag ság ból ere dõ fel ada to kat.
b) El lát ja a mi nisz ter nek az Or szá gos Igaz ság szol gál ta -

tá si Ta nács ban (a továb biak ban: OIT) be töl tött tag sá gá ból
adó dó fel ada to kat, en nek ke re té ben elõ ter jesz tést ké szít az 
OIT ülé se i re, és vé le mé nye zi az OIT ál tal tár gyalt elõ ter -
jesz téseket, ke ze li az OIT ülé se i nek anya ga it.

c) El lát ja az Eu ró pai Uni ó ból ér ke zõ, a mi nisz ter ál tal
irá nyí tott és fel ügyelt te rü le ten ki ál lí tott ok le ve lek és bi zo -
nyít vá nyok el is me ré sé vel össze füg gõ fel ada to kat.

d) Kap cso la tot tart a kor mány za ti és egyéb szer vek kel
a ci gány sá got érin tõ jog al ko tá si, va la mint a roma ko or di -
ná ci ós fel ada tok te kin te té ben.

e) El lát ja ma gyar bí ró sá gok elõtt a mi nisz té ri um és a
mi nisz ter jogi kép vi se le tét a mi nisz té ri um alaptevékeny -
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ségébe tar to zó és bár mely szer ve ze ti egy ség mû kö dé sé vel
össze füg gõ pe res el já rá sok ban pol gá ri, köz igaz ga tá si,
mun ka jo gi stb. ügy kör tõl füg get le nül – a mi nisz ter el té rõ
uta sí tá sa hi á nyá ban – min den bí ró ság elõtt.

f) El lát ja a per vi te li és pe ren kí vü li fel ada to kat azok ban 
a kár té rí té si, il let ve kár ta la ní tá si ügyek ben, ahol kü lön
jog sza bály az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert ha tal -
maz za fel az ál lam tör vényes kép vi se le té re.

g) El lát ja a per vi te li, kép vi se le ti fel ada to kat egyes bün -
te tõ el já rá si va gyon jo gi in téz ke dé sek biz to sí tá sát szol gá ló
igaz ság ügyi kö ve te lé sek te kin te té ben.

h) Ki emelt ügyek ben, kü lön meg bí zás alap ján el lát ja
a mi nisz ter irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer -
vek jogi kép vi se le tét.

i) El lát ja a szak for dí tás ról és a tol má cso lás ról  szóló
jog sza bály ból fa ka dó egyéb fel ada to kat.

j) Át ve szi, összeg zi és elem zi a bí ró sá gok vég re haj tói
iro dái és a bí ró sá gi vég re haj tók, a köz jegy zõk és a köz ve tí -
tõk te vé keny sé gé re vo nat ko zó sta tisz ti kai ada to kat.

k) El lát ja a Sza bad ság harc okos kért Köz ala pít vány
 tekintetében a Kor mány ál tal a mi nisz ter re ru há zott ala -
pítói ha tás kö rök és tu laj do no si jo go sít vá nyok gya kor lá sá -
val kap cso la tos dön té sek és in téz ke dé sek elõ ké szí té sét,
köz re mû kö dik azok vég re haj tá sá ban.

5. AZ EURÓPAI UNIÓS JOGI SZAKÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba het ven há rom fõ tar -
to zik. Az e szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó köz -
tiszt vi se lõk ré szé re a szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba
tar to zó, fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se -
lõk szá má nak 8%-a egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak -
mai fõ ta nács adói, il let ve 12%-a egész ré szé nek meg fe le lõ
szá mú szak mai ta nács adói cím ado má nyo zá sá ra van le he -
tõ ség. A szak ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál -
lam tit kár vagy osz tály ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze -
mély ve ze ti.

5.1. Nem zet kö zi Bün te tõ jo gi Fõ osz tály
A Fõ osz tály a Nem zet kö zi Bün te tõ jo gi és Ren dé sze ti

Együtt mû kö dé si Osz tály ra, va la mint a Stras bo ur gi Bíró -
sági Kép vi se le ti Osz tály ra ta go zó dik.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) Meg ke re sés alap ján vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve -

ze te ket Ma gyar or szág em ber i jogi nem zet kö zi kö te le zett -
sé ge i vel való össz hang szem pont já ból.

b) Kez de mé nye zi a nem zet kö zi kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé hez szük sé ges ha zai bün te tõ jo gi és ren dé sze ti jog sza -
bá lyok al ko tá sát, e kö te le zett sé gek re te kin tet tel vé le mé -
nye zi azok ter ve ze tét.

C. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
a) In té zi a ki ada tá si, a bün te tõ el já rás-át adá si, a sza bad -

ság el vo nás sal járó bün te tés-vég re haj tás át adás-át vé te li,
vagy ilyen in téz ke dés vég re haj tá sá nak át vé te lé vel, il let ve

át en ge dé sé vel kap cso la tos, to váb bá az or szá gon ke resz tül
tör té nõ át szál lí tá si és a bün te tõ el já rás-át adá si ügye ket.

b) El lát ja az eu ró pai el fo ga tó pa ranccsal kap cso la tos
köz pon ti kor mány za ti fel ada to kat.

c) Köz pon ti igaz ság ügyi ha tó ság ként a nem zet kö zi
szer zõ dé sek alap ján a Ma gyar or szág ról kül föld re és a kül -
föld rõl Ma gyar or szág ra irá nyu ló bûn ügyi jog se gély irán ti
meg ke re sé se ket fo gad ja, sza bály sze rû sé gü ket meg vizs -
gál ja és to váb bít ja.

D. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós vo nat ko zá sú fel ada tok

a) Részt vesz a két- és több ol da lú bün te tõ jo gi, rend vé -
del mi tár gyú együtt mû kö dé si, az ál lam ha tár ral, a ha tár -
rend del és a ha tár for ga lom el len õr zé sé vel kap cso la tos,
 valamint a ter ro riz mus el le ni nem zet kö zi szer zõ dé sek
 kidolgozásában, és elõ ké szí ti az azok hoz kap cso ló dó elõ -
ter jesz téseket és jog sza bály ter ve ze te ket.

b) Részt vesz a bün te tõ ügyek ben mû kö dõ Eu ró pai
Igaz ság ügyi Há ló zat mun ká já ban.

c) Elõ ké szí ti vi szo nos sá gi meg ál la po dás lé te sí té sét
nem zet kö zi bün te tõ jo gi ügyek ben.

d) Részt vesz az Eu ró pai Em ber i Jogi Egyez mény
 kiegészítõ és mó do sí tó jegy zõ köny ve i nek ki dol go zá sá ban
és elõ ké szí ti az azok hoz kap cso ló dó elõ ter jesz téseket és
jog sza bály ter ve ze te ket.

e) El lát ja az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga elõt ti el já -
rás ban a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak kép vi se le té -
bõl adó dó fel ada to kat.

f) Fo lya ma to san vizs gál ja az Em ber i Jo gok Eu ró pai
 Bírósága jog gya kor la tát, és tá jé koz tat ja a ko di fi ká ci ós fel -
ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy sé ge ket a mun ká juk so rán
hasz no sít ha tó is me re tek rõl.

g) Az Eu ró pa Ta nács Em ber i Jogi Eu ró pai Igaz ga tó ta -
ná csá ban való ma gyar rész vé tel ha zai bá zis szer ve ként biz -
to sít ja a ma gyar kép vi se lõk fo lya ma tos ki je lö lé sét az igaz -
ga tó ta nács ban és az alá ren delt mun ka szer vek ben való
rész vé te lét.

h) Köz re mû kö dik a Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet -
kö zi Egyez ség ok má nyá val kap cso la tos fel ada tok el vég zé -
sé ben, je len té sek elõ ké szí té sé ben az ENSZ Em ber i Jogi
Bi zott sá gá hoz. A ma gyar kor mány el len más ál la mok, il le -
tõ leg ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott pa na szok ese tén
köz re mû kö dik azok vé le mé nye zé sé ben.

E. Egyéb fel ada tok

a) Meg ke re sés re tá jé koz ta tást ad a bí ró sá gok nak kül -
föl di vo nat ko zá sú el já rá sa ik ban.

b) El lát ja az Em ber i Jo gok Ma gyar Köz pont ja Köz ala -
pít vány te kin te té ben – a Kor mány ál tal a mi nisz ter re ru há -
zott – ala pí tói ha tás kö rök és tu laj do no si jo go sít vá nyok
gya kor lá sá val kap cso la tos dön té sek és in téz ke dé sek elõ -
ké szí té sét, köz re mû kö dik azok vég re haj tá sá ban.

5.2. Eu ró pai Uni ós Jogi Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Ko di fi ká ci ós
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Osz tály ra, a Jog har mo ni zá ci ós Osz tály ra, az Eu ró pai Bí ró -
sá gi Osz tály ra, va la mint a Ko or di ná ci ós Osz tály ra.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a szel lem i al ko tá sok jo gá ról,
b) a fo gyasz tó vé de lem rõl,
c) a jog har mo ni zá ci ós te vé keny ség rõl, a jog har mo ni -

zá ci ós fel ada tok meg ha tá ro zá sá nak, prog ra mo zá sá nak és
tel je sí té sük el len õr zé sé nek rend jé rõl
szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa
 során – az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val vé le mé nye zi
az Eu ró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek kel, az Eu ró -
pai Unió jog rend jé vel és in téz mé nye i nek stá tu sá val, az
Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek mû kö dé sé vel, a tag ál la mi
rész vé tel re vo nat ko zó ha zai el já rá si rend del és a tag ál la mi
rész vé tel bõl ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek ho ri zon -
tá lis kér dé se i vel össze füg gõ jog sza bá lyok és az ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö zei ter ve ze tét.

3. A Fõ osz tály az Eu ró pai Unió jo gá nak való meg fe le -
lés szem pont já ból vé le mé nyez va la mennyi jog sza bály ter -
ve ze tet, nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos elõ ter -
jesz tést, va la mint az érin tett fõ osz tály meg ke re sé se alap -
ján az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek ter ve ze te it.
Az Eu ró pai Unió jo gá ból ere dõ ha zai jog al ko tá si fel ada tok 
te kin te té ben vé le mé nye zi a Kor mány fél éves munkater -
vére és tör vényalkotási prog ram já ra vo nat ko zó elõ ter jesz -
téseket.

4. A Fõ osz tály elõ ké szí ti és ak tu a li zál ja az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés ho zó és dön tés-elõ ké szí tõ szer ve i ben a
kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sá val és az ezen in téz mé -
nyek mun ká já ban való rész vé tel lel kap cso la tos el já rás ra
vo nat ko zó sza bály za tot.

D. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós vo nat ko zá sú fel ada tok
a) Ko or di nál ja az eu ró pai unió in téz mé nye i nek tag ál la -

mi kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sá val össze füg gõ miniszté -
riumi te vé keny sé get, részt vesz az ál lás pont elõ ké szí té sé -
ben és vé le mé nye zi az ez zel össze füg gõ elõ ter jesz téseket.

b) Fi gye lem mel kí sé ri az eu ró pai uni ós jogi ak tu sok
ter ve ze te it és az Eu ró pai Unió jo gá nak ala ku lá sát, az Eu ró -
pai Unió jog rend jét, in téz mé nye i nek stá tu sát és mû kö dé sét 
érin tõ, il let ve a tag ál la mi kö te le zett sé gek re és rész vé tel re
vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyok, va la mint az áruk, a szol gál -
ta tá sok, a sze mé lyek és a tõke sza bad moz gá sá ra (négy
sza bad ság) vo nat ko zó sza bá lyok ér vé nye sü lé se te rén, és
részt vesz az ez zel kap cso la tos kor mány za ti ál lás pont
 kialakításában.

c) Részt vesz a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz -
té si Szer ve zet fo gyasz tó vé del mi kér dé sek kel fog lal ko zó

bi zott sá gá nak, a Szel lem i Tu laj don Vi lág szer ve ze té nek a
Szer zõi és Szom szé dos Jogi Ál lan dó Bi zott sá gá nak ülés -
sza ka in, a Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet Szel lem i Tu laj -
don jo gok Ke res ke del mi Von za ta i val Fog lal ko zó Ta ná csa
mun ká já ban.

d) El lát ja az Eu ró pai Bí ró ság elõt ti el já rá sok kal kap -
cso la tos ko or di ná ci ós fel ada to kat, elõ ké szí ti az Eu ró pai
Bí ró ság elõt ti el já rá sok kal kap cso lat ban a szük sé ges dön -
té se ket, és el ké szí ti a be ad vá nyo kat. Köz re mû kö dik a
 Magyar Köz tár sa ság kép vi se le té nek el lá tá sá ban.

e) Fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Unió jo gá nak vál to -
zá sát, új jogi ak tu sok ki bo csá tá sát, és köz re mû kö dik az
ezek bõl kö vet ke zõ jog al ko tá si fel ada tok meg ha tá ro zá sá -
ban. Tá jé koz tat ja a mi nisz té ri um ko di fi ká ci ós fel ada to kat
el lá tó szer ve ze ti egy sé ge it a fel adat kö rük be tar to zó eu ró -
pai kö zös sé gi, il let ve uni ós jogi ak tu sok ki bo csá tá sá ról és
vál to zá sá ról.

f) Fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Bí ró ság elõt ti ügye -
ket, és köz re mû kö dik az ezek bõl eset le ge sen kö vet ke zõ
jog al ko tá si fel ada tok meg ha tá ro zá sá ban.

g) El lát ja a jog har mo ni zá ci ós fel ada tok meg ha tá ro zá -
sá val, prog ra mo zá sá val és tel je sí té sük el len õr zé sé vel kap -
cso la tos ko or di na tív fel ada to kat; kon cep ci o ná lis, il let ve
in téz ke dé si ja vas la to kat dol go z ki ezen a te rü le ten, és ki -
ala kít ja a jog har mo ni zá ci ós te vé keny ség mód szer ta nát.

h) Jog har mo ni zá ci ós adat bá zis ba ren de zi a jog har mo -
ni zá ci ós fel ada to kat. El lát ja a jog har mo ni zá ci ós adat bá zis
kar ban tar tá sá ra és fej lesz té sé re irá nyu ló fel ada to kat.

i) Je len tést, il let ve elõ ter jesz tést ké szít a jog har mo ni zá -
ció hely ze té rõl a Kor mány szá má ra.

j) Fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Unió jogi ak tu sai ter -
ve ze te i nek, va la mint az el fo ga dott uni ós jogi ak tu sok nak
a ma gyar nyel vû szö ve gét, szük ség ese tén ko or di nál ja és
elõ ké szí ti az azok he lyes bí té sé re irá nyu ló ja vas la to kat.

k) Fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Unió jogi ak tu sa i nak
nyil ván tar tá sá ra, az eu ró pai uni ós jogi adat bá zi sok ra
 vonatkozó fej le mé nye ket, és ko or di nál ja az ezek kel össze -
füg gõ te vé keny sé gek ben való ma gyar rész vé telt, az ez zel
kap cso lat ban kép vi se len dõ kor mány za ti ál lás pont ki ala kí -
tá sát.

l) Ko or di nál ja az Eu ró pai Uni ó nak a sza bá lyo zás mi nõ -
sé gé nek fej lesz té sé vel össze füg gõ te vé keny sé gé ben való
ma gyar rész vé telt, az ez zel kap cso lat ban kép vi se len dõ
kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sát.

m) El lát ja a Brüssze li Ál lan dó Kép vi se let Jogi Szol gá -
la ta igaz ság ügyi szak dip lo ma tá i nak szak mai irá nyí tá sát.

E. Egyéb fel ada tok
a) El lát ja a fõ osz tály ke re té ben mû kö dõ Dokumen -

tációs Köz pont mû köd te té sé vel össze füg gõ fel ada to kat.
b) El lát ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét a Ma gyar Szab -

vány ügyi Tes tü let ben.

5.3. Bel- és Igaz ság ügyi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály
A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -

ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Rend õri és Bün -
te tõ-igaz ság szol gál ta tá si Ko or di ná ci ós Osz tály ra és a Pol -
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gá ri-igaz ság ügyi és Bel ügyi-igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Osz -
tály ra ta go zó dik.

B. Szer ve zet irá nyí tá si fel ada tok
a) Szak mai irá nyí tást gya ko rol a rend vé del mi szer vek

eu ró pai uni ós és egyéb nem zet kö zi együtt mû kö dé si te vé -
keny sé ge fe lett.

b) Ko or di nál ja a schen ge ni fel ké szü lést és a schen ge ni
ér té ke lés fo lya ma tát, va la mint fo lya ma to san el len õr zi a
Schen ge ni Ak ció terv bõl fa ka dó és a Schen ge ni Ér té ke lõ
Je len tés ben fog lalt aján lá sok vég re haj tá sát.

D. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós vo nat ko zá sú fel ada tok
a) A mi nisz ter kü lön uta sí tá sá ban meg ha tá ro zot tak

sze rint ko or di nál ja az Eu ró pai Unió ke re té ben foly ta tott
bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rén az Eu ró pai Unió
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ in téz mé nyei döntés -
hozatalában a kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sát és kép vi -
se le tét, va la mint az ez zel össze füg gõ kor mány za ti fel ada -
tok tel je sí té sét.

b) Köz re mû kö dik az Eu ró pai Uni ó val való kap cso lat -
tar tás ban; a bel- és igaz ság ügyi te rü le te ken – a mi nisz ter
kü lön uta sí tá sá ban meg ha tá ro zot tak sze rint – ko or di nál ja,
va la mint el lát ja az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek dön -
tés-elõ ké szí tõ szak ér tõi mun ka cso port ja i nak, szak bi zott -
sá ga i nak mun ká já ban való rész vé telt.

c) El lát ja a Brüssze li Ál lan dó Kép vi se let Bel- és Igaz -
ság ügyi Cso port ja szak dip lo ma tá i nak, va la mint az EU
 intézményeinél és a nem zet kö zi szer ve ze tek nél tar tós
 kiküldetésben lévõ, a bel- és igaz ság ügyek kel fog lal ko zó
ve ze tõ tiszt ség vi se lõk szak mai irá nyí tá sát.

d) Köz re mû kö dik a bel ügyi at ta sék Eu ró pai Uni ó hoz
kap cso ló dó szak mai irá nyí tá sá ban.

e) Ko or di nál ja a nem zet kö zi szer ve ze tek kel való kap cso -
lat tar tást a pénz mo sás meg elõ zé sé vel és a ter ro riz mus fi nan -
szí ro zá sá nak meg aka dá lyo zá sá val kap cso la tos ügyek ben,

E. Egyéb fel ada tok
a) El lát ja a Ter ro riz mus El le ni Tár ca kö zi Mun ka cso -

port mû kö dé sé vel össze füg gõ ad mi niszt ra tív te en dõ ket,
elõ ké szí ti a Ter ro riz mus El le ni Nem ze ti Ak ció terv ak tu a -
li zá lá sa it; a mi nisz té ri um ré szé rõl kap cso la tot tart a ter ro -
riz mus el le ni nem ze ti ko or di ná tor ral; el lát ja a Határ -
ellenõrzési Tár ca kö zi Bi zott ság mû kö dé sé vel össze füg gõ
ad mi niszt ra tív te en dõ ket.

b) Elõ se gí ti az EU pol gá ri vál ság ke ze lé si misszi ók ban
való ma gyar sze rep vál la lás ter ve zé sét, szer ve zé sét, irá nyí -
tá sát.

6. A KÖZJOGI SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA
ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

A köz jo gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba nyolc van ket tõ fõ tar to zik. Az
e szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk 
ré szé re a szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó, fel sõ -
fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk szá má nak
8%-a egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak mai fõ ta nács -

adói, il let ve 12%-a egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak -
mai ta nács adói cím ado má nyo zá sá ra van le he tõ ség.

A szak ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál lam -
tit kár vagy osz tály ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze -
mély ve ze ti.

6.1. Al kot mány jo gi Fõ osz tály
A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -

ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály az Al kot mány jo gi
Ko di fi ká ci ós Osz tály ra, a Köz igaz ga tá si Jogi Ko di fi ká ci ós 
Osz tály ra, a Köz jo gi Ko or di ná ci ós Osz tály ra és a De re gu -
lá ci ós és Jog sza bály-nyil ván tar tá si Osz tály ra ta go zó dik.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) az Al kot mány, il let ve an nak mó do sí tá sá ról,
b) az alap ve tõ jo gok ról, így kü lö nö sen az egye sü lé si

jog ról, a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról, a gyü le -
ke zé si jog ról, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl, a köz ér de kû 
ada tok nyil vá nos sá gá ról, az egyen lõ bá nás mód ról, a saj tó -
ról, a nem ze ti hír ügy nök ség rõl, a ké rel me zé si és pa nasz -
jog ról,

c) a ma gyar ál lam pol gár ság ról,
d) az ál lam szer ve zet rõl, a köz jo gi tiszt ség vi se lõk jog -

ál lá sá ról és jut ta tá sa i ról,
e) a jog al ko tás ról,
f) a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról,
g) az anya könyv ve ze tés rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról, 

a név vi se lés rõl, a név vál toz ta tás ról,
h) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -

ván tar tá sá ról, a sze mély azo no sí tó iga zol vány ról,
i) a kül föld re uta zás ról és az úti ok má nyok ról,
j) a sta tisz ti ká ról, az egyes sta tisz ti kai adat gyûj té sek rõl

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa
 során – az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val vé le mé nye zi

a) a Kor mány és szer vei ügy rend jé rõl, a mi nisz te rek
fel adat- és ha tás kö ré rõl, a más fõ osz tály fel adat kö ré be
nem tar to zó kor mány hi va ta lok és a köz pon ti hi va ta lok fel -
adat- és ha tás kö ré rõl,

b) az egy há zak ról,
c) az épí tés ügy rõl,
d) a ha tá ron túli ma gya rok ról,
e) a he lyi ön kor mány za tok ról, a te rü let szer ve zés rõl,
f) az if jú ság po li ti kai sza bá lyo zás ról,
g) az in for ma ti kai sza bá lyo zás ról, a kor mány za ti in for -

ma ti ka sza bá lyo zá sá ról,
h) a kör nye zet vé de lem rõl, a ter mé szet vé de lem rõl,
i) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ról,
j) a köz ira tok ke ze lé sé rõl,
k) a köz mû ve lõ dés rõl,
l) a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl,
m) a ku ta tás-fej lesz tés rõl,
n) a kül kap cso la tok ról,
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o) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek rõl,

p) az ok ta tás ról, a szak kép zés rõl,

q) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról,

r) a sport ról,

s) a tár sa dal mi esély egyen lõ sé get elõ moz dí tó sza bá -
lyo zás ról, a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ sza -
bá lyo zás ról,

t) a te met ke zés rõl,

u) a te rü let fej lesz tés rõl,

v) a ti tok vé de lem rõl,

w) a vá lasz tó jog ról, az or szá gos és he lyi nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl,

x) a víz gaz dál ko dás ról

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei ter ve ze tét.

3. A Fõ osz tály al kot má nyos sá gi és tech ni kai de re gu lá -
ci ós szem pont ból vé le mé nyez va la mennyi jog sza bály ter -
ve ze tet, nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos elõ ter -
jesz tést, va la mint az érin tett fõ osz tály meg ke re sé se alap -
ján az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek ter ve ze te it.

4. Nyo mon kö ve ti a tör vényjavaslatok Or szág gyû lés
ál ta li tár gya lá sát, ál lást fog lal a par la men ti tár gya lás so rán
fel me rü lõ al kot má nyos sá gi kér dé sek kel kap cso lat ban, és
in téz ke dik az elõ ter jesz tõ, il le tõ leg a Kor mány par la men ti
kép vi se le tét el lá tó szerv vagy szer ve ze ti egy ség tá jé koz ta -
tá sa ér de ké ben.

D. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós vo nat ko zá sú fel ada tok

a) Köz re mû kö dik az eu ró pai em ber i jogi jog vé del mi
rend szer bõl adó dó fel ada tok el vég zé sé ben.

b) Fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Unió jo gá nak ala ku -
lá sát, az Eu ró pai Unió jog rend jét és in téz mé nye i nek stá tu -
sát, az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek mû kö dé sét érin tõ,
 illetve a tag ál la mi rész vé tel re vo nat ko zó alap ve tõ sza bá -
lyok te rén.

c) Részt vesz az OECD sza bá lyo zás po li ti ká val, sza bá -
lyo zá si re form mal fog lal ko zó mun ka cso port ja i nak mun -
ká já ban, il let ve meg be szé lé se in.

E. Egyéb fel ada tok

a) Szak ma i lag elõ ké szí ti az össze han golt kor mány za ti
de re gu lá ci ós te vé keny ség szer ve ze ti és el já rá si rend jé re,
va la mint a de re gu lá ci ós fel ada tok meg ha tá ro zá sá ra vo nat -
ko zó dön té se ket.

b) A kor mány za ti tech ni kai de re gu lá ció ke re té ben
 koordináló és kon zul ta tív fel ada tot lát el.

c) Ko or di nál ja – az Eu ró pai Unió erre irá nyu ló te vé -
keny sé gé re is fi gye lem mel – a sza bá lyo zás mi nõ sé gé nek
fej lesz té sét érin tõ ha zai te vé keny sé gek kel kap cso la tos
 minisztériumi fel ada to kat.

d) A ha zai sza bá lyo zás mi nõ sé gé nek fej lesz té sét biz to -
sí tó pro jek te ket ké szít elõ, il let ve hajt vég re, kü lö nös
 tekintettel a ha tás vizs gá la ti és ad mi niszt ra tív ter hek át fo gó 
csök ken té sét érin tõ te rü le tek re.

e) Fo lya ma to san fej lesz ti a ha zai ha tás vizs gá la ti és
egyéb mi nõ sé gi jog al ko tá si te rü le tek hez il lesz ke dõ mód -
szer ta no kat.

f) Kon zul tá ció út ján se gí ti a jog sza bály-elõ ké szí tést
vég zõ kor mány za ti szak ap pa rá tus, a jog al ko tók, va la mint
egyéb szer ve ze tek ha tás vizs gá la ti, il let ve mi nõ sé gi jog al -
ko tá si te vé keny sé gét.

g) Fo lya ma to san ve ze ti – a he lyi ön kor mány zat ren de -
le tei ki vé te lé vel – a ma gyar jog sza bá lyok va la mennyi vál -
to zá sát tar tal ma zó nyil ván tar tást. Nyil ván tart ja az igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter uta sí tá sa it, a jogi irány mu ta tá -
so kat és kör le ve le ket.

h) Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri – az Eu ró pai Unió
erre irá nyu ló te vé keny sé gé re is fi gye lem mel – a jog sza bá -
lyok nyil ván tar tá sá ra, a jogi adat bá zi sok ra vo nat ko zó kor -
mány za ti te vé keny sé get, és ko or di nál ja az e te rü le tet érin -
tõ ha zai te vé keny sé gek kel kap cso la tos mi nisz té ri u mi fel -
ada to kat.

i) Fo lya ma to san vizs gál ja az al kot mány bí ró sá gi gya -
kor la tot, tá jé koz tat ja a mi nisz té ri um ko di fi ká ci ós fel ada to -
kat el lá tó szer ve ze ti egy sé ge it a fel adat kö rü ket érin tõ
 alkotmánybírósági ha tá ro za tok ról. Nyil ván tar tást ve zet az
Al kot mány bí ró ság dön té se i bõl fa ka dó jog al ko tá si te en -
dõk rõl, to váb bá az al kot mány bí ró sá gi dön té sek rõl.

j) Ál lás fog la lást ké szít elõ az al kot má nyos sá gi kér dé -
sek re vo nat ko zó, az Al kot mány bí ró ság tól, az or szág gyû -
lé si biz to sok tól és más ál la mi vagy ön kor mány za ti szer -
vek tõl ér ke zõ meg ke re sé sek re az érin tett fõ osz tá lyok be -
vo ná sá val.

6.2. Mig rá ci ós Fõ osz tály
A Fõ osz tály a Mig rá ci ós Igaz ga tá si Osz tály ra és a Mig -

rá ci ós Ko di fi ká ci ós Osz tály ra ta go zó dik.

A. Ko di fi ká ci ós fel ada tok

A Fõ osz tály el lát ja
a) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról,
b) az Eu ró pai Unió joga alap ján sza bad moz gás és tar -

tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek ma gyar or szá gi
be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról,

c) a me ne dé ket kérõ kül föl di ek me ne kült ként, me ne dé -
kes ként vagy ki egé szí tõ nem zet kö zi vé de lem re jo go sult -
ként való el is me ré sé rõl és el lá tá sá ról,

d) a kül föl di ek tár sa dal mi be il lesz ke dé sé nek elõ se gí té -
sé rõl
szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

B. Szer ve zet- és te vé keny ség irá nyí tá si fel ada tok
a) Me ne kült ügyi és ide gen ren dé sze ti ügyek ben köz re -

mû kö dik a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal irá -
nyí tá sá val kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té sé ben.

b) Me ne kült ügyi és ide gen ren dé sze ti ügyek ben szak -
mai irá nyí tást gya ko rol a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi 
Hi va tal eu ró pai uni ós és egyéb nem zet kö zi együttmûkö -
dési te vé keny sé ge fe lett.
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D. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós vo nat ko zá sú fel ada tok
a) Elõ ké szí ti a két- és több ol da lú mig rá ci ós tár gyú

nem zet kö zi szer zõ dé se ket, így kü lö nö sen a sze mé lyek nek
az ál lam ha tá ron tör té nõ át adá sá ról és át vé te lé rõl  szóló
nem zet kö zi szer zõ dé se ket, az azok hoz kap cso ló dó elõ ter -
jesz téseket és jog sza bály ter ve ze te ket.

b) A Fõ osz tály ügy kö rét érin tõ kér dé sek ben kap cso la -
tot tart az ENSZ Me ne kült ügyi Fõ biz tos sá gá val, a Nem -
zet kö zi Mig rá ci ós Szer ve zet tel és a Nem zet kö zi Mig rá ci ós 
Po li ti kát Fej lesz tõ Köz pont tal.

c) Köz re mû kö dik az em ber ke res ke de lem el le ni nem -
zet kö zi szer zõ dé sek ki dol go zá sá ban.

E. Egyéb fel ada tok
a) Elõ ké szí ti a Ma gyar Köz tár sa ság mig rá ci ós straté -

giáját, és a stra té gia alap ján össze ál lít ja a hosszú távú mig -
rá ci ós po li ti ká ra vo nat ko zó ja vas la tot.

b) Elõ ké szí ti a ví zum ki adá si gya kor lat ban alkalma -
zandó nem ze ti kon zul tá ci ós lis tát, va la mint ja vas la tot tesz
a ví zum ki adá si jog át adá sá ra, il let ve át vé te lé re.

c) Össze han gol ja a kül föl di ek tár sa dal mi be il lesz ke dé -
sé nek elõ se gí té sé vel kap cso la tos kor mány za ti in téz ke dé -
se ket, és ko or di nál ja azok vég re haj tá sát.

d) Szak mai irá nyí tást gya ko rol az Eu ró pai Unió – a fõ -
osz tály fel adat kö rét érin tõ – tá mo ga tá si alap ja i nak fel -
hasz ná lá sa fe lett, és részt vesz a mo ni tor ing bi zott ság
mun ká já ban.

e) Mig rá ci ós té má jú elem zé se ket, ér té ke lé se ket és elõ -
re jel zé se ket ké szít, meg ha tá roz za a sta tisz ti kai adat gyûj tés 
rend jét.

6.3. Ál lam pol gár sá gi, Ke gyel mi és Ha tó sá gi Fõ osz tály
A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -

ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Ha tó sá gi Osz -
tály ra, a Ke gyel mi Osz tály ra és az Anya köny vi Osz tály ra
ta go zó dik.

B. Szer ve zet- és te vé keny ség irá nyí tá si fel ada tok
a) Vég zi – me ne kült ügyi és ide gen ren dé sze ti ügyek ben 

a Mig rá ci ós Fõ osz tály be vo ná sá val – a Be ván dor lá si és
Ál lam pol gár sá gi Hi va tal te vé keny sé gé nek tör vényességi,
szak sze rû sé gi és ha té kony sá gi el len õr zé sét, így kü lö nö sen 
meg szer ve zi és vég re hajt ja a szak mai te vé keny ség mun ka -
terv sze rin ti vagy so ron kí vü li el len õr zé sét.

b) Kez de mé nye zi és elõ ké szí ti – me ne kült ügyi és ide -
gen ren dé sze ti ügyek ben a Mig rá ci ós Fõ osz tály be vo ná sá -
val – a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal te vé keny -
sé gé vel össze füg gés ben

ba) fel adat el vég zé sé re, mu lasz tás pót lá sá ra vo nat ko zó 
egye di uta sí tás ki adá sát, je len tés té tel re vagy be szá mo lás ra 
való kö te le zést, va la mint

bb) az ál la mi irá nyí tás egyéb esz kö ze vagy más bel sõ
ren del ke zés ki adá sát.

c) Gya ko rol ja a KEKKH irá nyí tá sá nak a ha tó sá gi,
 valamint jog sza bály ban meg ha tá ro zott vá lasz tá si ügy cso -
por tok te kin te té ben a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c), e) és
g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész jo go sít vá nya it.

d) Gya ko rol ja az anya köny vi ügyek el lá tá sá ért fe le lõs
ha tó ság irá nyí tá sá nak a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c), e) és
g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész jo go sít vá nya it.

C. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
a) Elõ ter jesz ti a ho no sí tá si, a vissza ho no sí tá si és a

 lemondási ké rel mek rõl  szóló dön té si ja vas la tot.
b) Elõ ké szí ti a ke gyel mi elõ ter jesz téseket, to váb bá

a bün te tés vég re haj tá sá nak – a köz tár sa sá gi el nök dönté -
séig tör té nõ – fél be sza kí tá sá ra vagy el ha lasz tá sá ra vo nat -
ko zó mi nisz te ri dön tést.

c) Elõ ké szí ti sza bály sér té si ügy ben
ca) az el zá rás bün te tés el en ge dé se, il le tõ leg mér sék lé se 

irán ti mél tá nyos sá gi ké re lem köz tár sa sá gi el nök höz tör té -
nõ fel ter jesz té sét, to váb bá a bün te tés vég re haj tá sá nak – a
köz tár sa sá gi el nök dön té sé ig tör té nõ – fél be sza kí tá sá ra
vagy el ha lasz tá sá ra vo nat ko zó mi nisz te ri dön tést,

cb) a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó mél tá nyos sá gi
 kérelemrõl való dön tést.

d) Elõ ké szí ti a bûn ügyi költ ség és a rend bír ság el en ge -
dé sé re irá nyu ló ké rel mek re vo nat ko zó mi nisz te ri dön tést.

e) Dön tés re elõ ké szí ti a név vál toz ta tá si ügye ket.
f) Elõ ké szí ti a szol gá la ti út le vél ki adá sá ra vo nat ko zó

dön té se ket.
g) Elõ ké szí ti a KEKKH ál tal köz igaz ga tá si ha tó sá gi

ügy ben elsõ fo kon ho zott dön té sek el len elõ ter jesz tett fel -
leb be zé sek tár gyá ban a dön té sek ter ve ze te it.

h) El jár a ha tás kö ré be tar to zó, a Be ván dor lá si és
 Állampolgársági Hi va tal ál tal ho zott dön té sek kel szem -
beni jog or vos lat tár gyá ban.

i) Elõ ter jesz ti a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó ide gen -
ren dé sze ti, il le tõ leg me ne kült ügyi ha tó sá gi ügye ket.

j) Elõ ké szí ti a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok tár gyá -
ban elsõ fo kon ho zott ha tá ro za tok el len be nyúj tott fel leb -
be zé sek alap ján a má sod fo kú ha tá ro za to kat.

D. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós vo nat ko zá sú fel ada tok
Részt vesz a Nem zet kö zi Sze mély ál la po ti Bi zott ság

(CIEC) mun ká já ban.

7. A RENDÉSZETI SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍ -
TÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

A ren dé sze ti szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba hat van egy fõ tar to zik. Az
e szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk 
ré szé re a szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba tar to zó, fel sõ -
fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk szá má nak
8%-a egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak mai fõ ta nács -
adói, il let ve 12%-a egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak -
mai ta nács adói cím ado má nyo zá sá ra van le he tõ ség.

A szak ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál lam -
tit kár vagy osz tály ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze -
mély ve ze ti.

7.1. Ren dé sze ti Fel ügye le ti és El len õr zé si Fõ osz tály
A Fõ osz tály az El len õr zé si Osz tály ra, a Ren dé sze ti

 Koordinációs Osz tály ra, a Meg elõ zé si és Sta tisz ti kai Osz -
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tály ra, va la mint a Vé del mi Igaz ga tá si és Ügye le ti Osz tály -
ra ta go zó dik.

B. Szer ve zet irá nyí tá si fel ada tok
a) El lát ja a Rend õr ség, a ren dé sze ti ok ta tá si in téz mé -

nyek szak mai te vé keny sé gé nek fel ügye le tét és el len õr zé -
sét, köz re mû kö dik a mi nisz ter nek a Rend õr tisz ti Fõ is ko lá -
val kap cso la tos jog kö rei gya kor lá sá nak elõ ké szí té sé ben,
kü lön fel ké rés re köz re mû kö dik a mi nisz ter nek a Rend vé -
del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta szak mai te vé keny sé gé -
nek fel ügye le té vel és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada tai
el lá tá sá ban.

b) Ja vas la tot tesz az a) pont ban meg ha tá ro zott szer vek
ve ze tõ i nek nor ma tív uta sí tá sok ki adá sá ra vagy módosí -
tására.

c) A fel ügye let és el len õr zés ta pasz ta la tai, az in for má -
ci ós rend szer ada tai alap ján kez de mé nye zi egyes szer vek
vagy te vé keny sé gi kö rök so ron kí vü li el len õr zé sét, ve ze -
tõ ik so ron kí vü li be szá mol ta tá sát.

d) Fel ügye li és el len õr zi az a) pont ban meg ha tá ro zott
szer vek nél a kü lön bö zõ szin tû, a fõ osz tály ha tás kö ré be
tar to zó nor mák meg lé tét, ha tá lyo su lá sát, va la mint az ezek -
ben meg fo gal ma zott biz ton sá gi elõ írások meg tar tá sát,
 javaslatot tesz a biz ton sá gi elõ írásoktól el té rõ ese tek ben a
hi á nyos sá gok meg szün te té sé re.

e) El lát ja az a) pont ban meg ha tá ro zott szer vek bûn -
meg elõ zé si mun ká já nak ko or di ná lá sát, szak irá nyí tá sát,
kü lö nös te kin tet tel a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti
stra té gi á já ra.

f) El lát ja a Bûn meg elõ zé si Aka dé mia szak irá nyí tá sát,
az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Bi zott ság szak mai is me re te i -
nek fel hasz ná lá sá val se gít sé get nyújt a ren dé sze ti ok ta tás -
sal és kép zés sel össze füg gés ben a ha zai és nem zet kö zi
gya kor la ti ta pasz ta la tok át vé te lé hez, meg is mer te té sé hez.

g) Ko or di nál ja a szer ve ze ti egy sé gek, a mi nisz ter irá -
nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó rend vé del mi szer vek
sta tisz ti kai te vé keny sé gét. Ja vas la tot ké szít a sta tisz ti kai
adat gyûj tés és -szol gál ta tás re form já nak elõ ké szí té sé re és
vég re haj tá sá ra.

h) Ko or di nál ja a hi va ta li egy sé gek, mi nisz té ri u mi szer -
vek és ön ál ló rend vé del mi szer vek sta tisz ti kai te vé keny sé -
gét; fe le lõs az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog -
ram ban (OSAP) elõ írt adat szol gál ta tá sok, így kü lö nö sen a
köz le ke dés ren dé sze ti sta tisz ti ka, a köz rend vé del mi sza -
bály sér té si sta tisz ti ka, a rend õrségi sza bály sér té si ügy for -
gal mi sta tisz ti ka, a bûn ügyi ügy for gal mi sta tisz ti ka, az
egy sé ges rend õrségi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ka, a
sze mély- és jár mû for gal mi sta tisz ti ka elõ ké szí té sé ért,
 mûködtetéséért, il let ve tel je sí té sé ért.

i) Kép vi se li a tár cát az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács -
ban, el lát ja a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott fel ada to kat, fo gad ja a hoz zá ér ke zõ sta tisz ti kai je len -
té se ket és fel ké rés re azok ból ada to kat szol gál tat más szer -
ve ze ti egy sé gek ré szé re.

j) Elõ se gí ti az ál lam tit kár nak az Or szá gos Atom ener gia 
Hi va tal lal és a Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap pal kap -
cso la tos ha tás kö re i nek gya kor lá sát.

C. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok

a) Köz re mû kö dik – a bün te tés-vég re haj tás szer ve ze te
ki vé te lé vel – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter irá nyí -
tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó rend vé del mi szer vek sze -
mé lyi ál lo má nyát érin tõ fe gyel mi és kár té rí té si ügyek ál ta -
lá nos tör vényességi fel ügye le té ben.

b) Elõ ké szí ti a Rend õr sé get és a Rend vé del mi Szer vek
Vé del mi Szol gá la tát érin tõ ügyek ben a mi nisz ter ha tás kö -
ré be tar to zó sze mély ze ti, fe gyel mi, kár té rí té si és pa nasz -
ügye ket, va la mint a mi nisz ter nek az or szá gos rend -
õrfõkapitány és a szol gá lat ve ze tõ ha tá ro za ta el le ni jog or -
vos la ti ké rel me ket el bí rá ló dön té sét.

D. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós vo nat ko zá sú fel ada tok

a) El lát ja az eu ró pai uni ós tag ál la mi mû kö dés bõl ere dõ
rend vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá nak szer ve zé sé vel
kap cso la tos fel ada to kat.

b) Fel ügye li, ko or di nál ja és el len õr zi az ENSZ és EU
ke re tei kö zött vagy nem zet kö zi szer zõ dés alap ján fel ké -
rés re vég zett pol gá ri vál ság ke ze lés sel és bé ke fenn tar tás sal 
össze füg gõ fel ada tok hoz kül szol gá lat ra ter ve zett rend vé -
del mi dol go zók kal kap cso la tos – a ter ve zés hez, ki vá lasz -
tá sá hoz, ki kép zés hez, fel sze re lés hez, ki he lye zés hez, ha za -
té rés hez kap cso ló dó – fel ada to kat.

c) Részt vesz a bé ke part ner sé gi fel ada tok kal kap cso la -
tos pol gá ri ve szély hely ze ti ter ve zé si fel ada tok ban.

d) Részt vesz az em ber ke res ke de lem vissza szo rí tá sá val 
kap cso la tos nem ze ti fel ada tok vég re haj tá sá ban.

E. Egyéb fel ada tok

a) Ko or di nál ja és elõ ké szí ti a tár ca kö zi és tár cán be lü li
szak szer ve ze ti egyez te té se ket, va la mint ezen fó ru mo kon
kép vi se li a mun kál ta tói ol dalt, elõ ké szí ti a Rend vé del mi
Szer vek Tár ca kö zi Ér dek egyez te tõ Fó ru má nak el nök lé sé -
vel kap cso la tos fel ada to kat.

b) Gon dos ko dik a kül kép vi se le tek biz ton sá gá ért fe le -
lõs Tár ca kö zi Ko or di ná ci ós Bi zott ság, va la mint a Lé gi -
köz le ke dé si Vé del mi Bi zott ság Mun ka bi zott sá gá nak mû -
köd te té sé rõl.

c) Szak mai szem pont ból vé le mé nye zi a bün te tés-vég -
re haj tá si szer ve zet ki vé te lé vel a rend vé del mi szer ve ket és
azok te vé keny sé gét érin tõ fej lesz té si kon cep ci ó kat, ter ve -
ket.

d) El lát ja a köz rend vé del mi bír ság gal kap cso la tos
 pályáztatási, mo ni to ro zá si fel ada to kat.

e) El lát ja a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti straté -
giája vég re haj tá sá nak ko or di ná ci ó ját, il let ve az Or szá gos
Bûn meg elõ zé si Bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta it.

f) Ki dol goz za a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra -
té gi á ja vég re haj tá sá ra szol gá ló cse lek vé si prog ra mot,
 valamint az an nak vég re haj tá sá ról  szóló je len tést.

g) Elõ se gí ti a tár sa dal mi bûn meg elõ zés ha zai és kül föl -
di leg jobb gya kor la ta i nak ter jesz té sét.

h) El lát ja a pá lyáz ta tá si fel ada to kat a tár sa dal mi bûn -
meg elõ zés tárgy kö ré ben.
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i) Se gí ti az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Bi zott ság szak -
mai is me re te i nek hasz no sí tá sát a ren dé sze ti ok ta tás ban és
a kép zé sek ben.

j) Részt vesz a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság
és a Nép egész ség ügyi Tár ca kö zi Bi zott ság mun ká já ban.

k) Részt vesz az ENSZ Bûn meg elõ zé si Bi zott ság, a
Nem zet kö zi Bûn meg elõ zé si Köz pont és az Eu ró pai Vá ros -
biz ton sá gi Fó rum mun ká já ban.

l) Az Eu ró pai Bûn meg elõ zé si Há ló zat nem ze ti kap cso -
lat tar tó pont ja.

m) El lát ja a mi nisz té ri u mi ügye le tet, en nek ke re té ben
fo lya ma tos kap cso la tot tart az ál la mi szer vek ügye le te i vel, 
a rend kí vü li ese mé nyek rõl tá jé koz ta tó je len tés cí men
össze fog la lót ké szít, ame lyet a ren dé sze ti szak ál lam tit kár
ál tal jó vá ha gyott rend sze rint to váb bít. Vég zi a miniszté -
rium ha tás kö ré be utalt ri asz tá si, ké szült ség be he lye zé si,
 értesítési, tá jé koz ta tá si fel ada to kat.

n) El lát ja a jog sza bá lyok ban elõ írt, a mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré be utalt, a vé del mi fel ké szí tés sel össze füg gõ
ér te sí té si, tá jé koz ta tá si, be ren de lé si és ké szült ség be he lye -
zé si fel ada to kat.

o) Ügye le ti idõ ben el lát ja a mi nõ sí tett in for má ció te le -
fo non, fa xon és elekt ro ni kus le vél ben tör té nõ vé te lé vel és
to váb bí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat NATO TITKOS
szin tig.

p) El lát ja a ter ror fe nye ge tett ség kü lön bö zõ fo ko za ta i -
ban a ha tás kö ré be utalt fel ada to kat.

q) A mi nisz té ri um köz pon ti épü le té ben elõ for du ló
rend kí vü li ese mény (tûz-, rob ba nás-, köz ve szély-oko zás -
sal tör té nõ fe nye ge tés stb.), il let ve ilyen fe nye ge tett ség
ese tén – az en nek ke ze lé sé re hi va tott szer vek ál tal ren del -
ke zé sé re bo csá tott ter vek alap ján – vég zi az ob jek tum õr -
ség, a gond nok ság, a ve szély- és kár el há rí tás ban részt vevõ 
szer vek ér te sí té sét, köz re mû kö dik az ez zel össze füg gõ fel -
ada tok vég re haj tá sá ban.

r) Fel dol goz za a bün te tés-vég re haj tás szer ve ze te ki vé -
te lé vel a rend vé del mi szer vek ál lo má nyá nak össze té te lé re, 
al kal mas sá gá ra, kép zé sé re, to vább kép zé sé re, fluk tu á ci ó -
já ra, fe gyel mi hely ze té re vo nat ko zó ada to kat; sta tisz ti kai
ér té ke lé se ket, elõ re jel zé se ket ké szít és szol gál tat.

s) A szol gá la ti fel ada tok el lá tá sá hoz kap cso ló dó an
a bün te tés-vég re haj tás szer ve ze te ki vé te lé vel a mi nisz ter
irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó rend vé del mi szer -
vek te kin te té ben szer ve zi, fel ügye li, ko or di nál ja a fegy -
ver ze ti és ren dé szet tech ni kai, a szá raz föl di, ví zi- és légi
jár mû, a ru há za ti szak te rü let mû sza ki fej lesz té si, va la mint
az iro da gé pek kel, il let ve ügy vi tel tech ni kai esz kö zök kel
való el lá tás fel ada ta it, ezen be lül:

sa) irá nyít ja és ko or di nál ja az e pont ha tá lya alá tar to zó
szer vek ál tal hasz ná lat ra ter ve zett ter mé kek és tár gyi esz -

kö zök rend sze re sí té sét szol gá ló el já rást, va la mint rend -
szer bõl való ki vo ná su kat;

sb) vé le mé nye zi az e pont ha tá lya alá tar to zó ön ál ló
szer vek ja vas la ta it, vé le mé nye zi, össze hív ja és irá nyít ja
a rend sze re sí té si (hasz ná lat ból való ki vo ná si) bi zott ság
mun ká ját, az elõ ké szí tett ok má nyo kat dön tés re fel ter jesz -
ti; vég zi a rend szer bõl való ki vo nás sal járó fel ada to kat;

sc) köz re mû kö dik a va gyon tár gyak hasz ná lat ból való
ki vo ná sá nak és ér té ke sí té sé nek elõ ké szí té sé ben;

sd) az ön ál ló szer vek tech ni kai el lá tá sá val kap cso la tos
fegy ver ze ti anyag, ve gyi-vé del mi és jár mû esz köz ter ve zé -
sek hez a fel ada tok hoz iga zo dó an egy sé ges alap el lá tá si- és
után pót lá si nor ma aján lá so kat dol go z ki; ér té ke li és elem zi
a szer vek ál tal el ké szí tett és fel ter jesz tett eszközszükség -
leti táb lá za tok (ÉSZT) ada ta it, ame lyek alap ján ter ve zi a
ha di- és ren dé szet tech ni kai esz kö zök köz pon ti for gó tar ta -
lé ká nak költ sé ge it.

t) Mû köd te ti a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ki vé te -
lé vel a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó
rend vé del mi szer vek va gyon ke ze lé sé be tar to zó in gat la nok 
nyil ván tar tá si rend sze rét. Fel ügye li az in gat lan ér té ke sí té -
sek elõ ké szí té sét, il let ve vég re haj tá sát, ja vas la tot tesz a
be vé te lek fel hasz ná lá sá ra.

7.2. Ren dé sze ti Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály
A Fõ osz tály a Ren dé sze ti Ko di fi ká ci ós Osz tály ra és a

Szol gá la ti Jogi Ko di fi ká ci ós Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

A Fõ osz tály el lát ja
a) a rend vé del mi szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -

nak szol gá la ti vi szo nyá ról,
b) a sze mély- és va gyon vé de lem rõl, va la mint a magán -

nyomozói te vé keny ség rõl,
c) az atom ener gia bé kés célú fel hasz ná lá sá ról,
d) a tár sa dal mi bûn meg elõ zés rõl,
e) a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl,
f) a ta nú vé de lem rõl,
g) a köz le ke dés ren dé szet rõl,
h) a sze mély- és va gyon vé de lem rõl, va la mint a ma -

gánnyo mo zói te vé keny ség rõl,
i) a Rend õr ség rõl és a rend õri fel ada tok ról,
j) a ha tár õri zet rõl,
k) a fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a köz te rü let-fel ügye -

let rõl, a pol gár õr ség rõl,
l) a pol gá ri célú lõ fegy ve rek rõl és a pi ro tech ni kai esz -

kö zök rõl
szó ló jog sza bá lyok és ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
elõ ké szí té sét.
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1.2. Stratégiai Tervezési Osztály

1.3. Európai Uniós 
Támogatásfelhasználási Osztály

1.4. Informatikai Tervezési Osztály

1.5. Ügykezelési Osztály

C. Sajtó- és Kommunikációs Osztály

D. Külügyi Osztály

E. Bels  Ellen rzési Osztály

3.2.3. Céginformációs Osztály

3.2.1. Fejezeti Költségvetési Osztály

3.2. Költségvetési és Gazdasági F osztály

3.2.2. Gazdasági Osztály

3.3. Büntet jogi Kodifikációs F osztály

3.3.1. Büntet jogi Kodifikációs 
Osztály

3.4. Humánigazgatási F osztály

3.3.2. Büntet eljárási és Büntetés-
végrehajtási Osztály

5.2.4. Koordinációs Osztály
6.2.2. Migrációs Kodifikációs 

Osztály

6.3.2. Kegyelmi Osztály

7.1.1. Ellen rzési
Osztály

7.1.2. Rendészeti Koordinációs 
Osztály

7.2.2. Szolgálati Jogi Kodifikációs 
Osztály

6.1.2. Közigazgatási Jogi 
Kodifikációs Osztály

6.1.3. Közjogi Koordinációs 
Osztály

6.1.4. Deregulációs és Jogszabály-
nyilvántartási Osztály

7.2.1. Rendészeti Kodifikációs
Osztály

3. Kabinetf nök

A. Miniszteri Titkárság

B. Parlamenti Osztály

3.1. Miniszteri Kabinet

6. Közjogi 
szakállamtitkár

5. Európai uniós jogi
szakállamtitkár

4.1.3. Nemzetközi Polgári Jogsegély 
Ügyek Osztálya

5.1.2. Strasbourgi Bírósági 
Képviseleti Osztály

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szervezeti felépítése és felügyeleti rendje

7. Rendészeti 
szakállamtitkár

6.1. Alkotmányjogi F osztály

6.1.1. Alkotmányjogi 
Kodifikációs Osztály

7.1. Rendészeti Felügyeleti és 
Ellen rzési F osztály

2. Államtitkár

Büntetés-végrehajtási Szervezet

2007. október 1.

5.1.1. Nemzetközi Büntet jogi és 
Rendészeti Együttm ködési Osztály

4. Civilisztikai és igazságügyi 
szakállamtitkár

Országos Atomenergia Hivatal

5.3.1. Rend ri és Büntet -
igazságszolgáltatási Koordinációs 

Osztály

7.2. Rendészeti Kodifikációs F osztály

6.3.1. Hatósági Osztály
Rend rtiszti F iskola

6.3.3. Anyakönyvi Osztály

5.2.3. Európai Bírósági Osztály
6.2.1. Migrációs Igazgatási 

Osztály

Rend rség

5.3.1. Rend ri és Büntet -
igazságszolgáltatási Koordinációs 

Osztály

5.2.2. Jogharmonizációs Osztály

1. Miniszter

5.1. Nemzetközi Büntet jogi F osztály

2.1. Államtitkári  Titkárság

4.1. Polgári Jogi Kodifikációs 
és Nemzetközi Magánjogi F osztály

2.1.1. Büntetés-végrehajtási 
Osztály

5.3. Bel- és Igazságügyi Együttm ködési
F osztály

6.2. Migrációs F osztály

6.3. Állampolgársági, Kegyelmi és
 Hatósági F osztály

4.3.3. Pártfogó Felügyel i és 
Áldozatsegítési Osztály

5.2.1. Kodifikációs Osztály

4.3.1. Igazságügyi Kodifikációs 
Osztály

4.2. Civilisztikai
Kodifikációs F osztály

4.3. Igazságügyi Kodifikációs és
 Szolgáltatási F osztály

4.3.2. Igazságügyi Igazgatási Osztály

5.2. Európai Uniós Jogi F osztály

3.5. Koordinációs és Ügykezelési F osztály

1.1. Koordinációs Osztály

rendészeti oktatási 
intézmények

Országos Fordító és 
Fordításhitelesít  Iroda Zrt.

4.3.5. Jogi Képviseleti Osztály

Roma Antidiszkriminációs 
Ügyfélszolgálati Hálózat 

3.4.2. Társadalmi Kapcsolatok 
Osztálya

Igazságügyi Hivatal 

Igazságügyi Szakért i és 
Kutató Intézetek Hivatala

3.4.1. Humánpolitikai Osztály

7.1.3. Megel zési és Statisztikai
Osztály

7.1.4. Védelmi Igazgatási és 
ÜgyeletiOsztály

B nügyi Szakért i és 
Kutatóintézet

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

4.1.1. Polgári Jogi Kodifikációs 
Osztály

Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal

4.2.1. Civilisztikai és Gazdasági 
Kodifikációs Osztály

4.2.2. Közbeszerzési és Versenyjogi 
Osztály

4.1.2. Nemzetközi Magánjogi Osztály

4.3.4. Jogi Segítségnyújtási és 
Kárpótlási Osztály



Az Országos Választási Bizottság
371/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a V. P. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 9-én nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés nek tö röl ni
kell az Al kot mány 28/B.  § azon ren del ke zé se it, ame lyek
csak az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés rõl en -
ged nek nép sza va zást ki ír ni, mi vel az el von ja az ál lam pol -
gá rok jo ga it az or szá gos ha tás kö rû szer ve ze tek (pl.: Al kot -
mány bí ró ság, OVB, Leg fel sõ Bí ró ság, stb.) te vé keny sé gé -
nek nép sza va zás út ján tör té nõ vé le mé nye zé sé tõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány)
28/C.  § (5) be kez dé sé nek c) pont já ba fog lalt ti la lom ba
 ütközik, amely sze rint nem le het or szá gos nép sza va zást
tar ta ni az Al kot mány nép sza va zás ról  szóló rendelkezé -
seirõl.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
372/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Va dai Mi hály Zsolt és Szent esi Emil ál tal
a Saj tó le ve le zõk Klub ja kép vi se le té ben be nyúj tott or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. szep tem ber 11-én az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nyez tek or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy a vá lasz tó pol gár és ne a párt ve ze tõ
aka ra ta ér vé nye sül jön, ezért te rü le ti (ré gió) és ne párt ala -
pon áll jon össze a par la men ti frak ció. (tö röl jék el a kö te le -
zõ igen-nem sza va zást).”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. Rész ben azért nem, mert a kér dés több 
al kér dés bõl áll, más részt a kez de mé nye zõ nem tisz táz za,
mi lyen össze füg gés ben áll az, hogy a „vá lasz tó pol gá rok és 
ne a párt ve ze tõ aka ra ta ér vé nye sül jön” a te rü le ti ala pon
fel ál lí tott or szág gyû lé si frak ci ók kal. Kér dé ses to váb bá,
mire vo nat ko zik a „tö röl jék el a kö te le zõ igen-nem sza va -
zást” ki té tel. Mind ezek alap ján a kér dés nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
373/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt hatás -
körében el jár va a Va dai Mi hály Zsolt és Szent esi Emil
 által a Saj tó le ve le zõk Klub ja kép vi se le té ben be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. szep tem ber 11-én az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nyez tek or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy szûn jön meg a ki re kesz tést meg va ló sí tó 
5%-os kü szöb. Az in du ló szer ve ze tek (tár sa dal mi szer ve ze -
tek, pár tok, stb.) az el ért szá za lék ará nyá ban jus sa nak par -
la men ti kép vi se let hez.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. A kér dés ugyan is több al kér dés bõl áll. 
A kü szöb meg szün te té sé re irá nyu ló kez de mé nye zés, il let -
ve az ará nyos vá lasz tá si rend szer (bõ veb ben meg nem
 határozott) vál to za tá nak be ve ze té se kü lön-kü lön is ér tel -
mez he tõ és meg vá la szol ha tó kér dé sek. Egy kez de mé nye -
zés ben való sze re pel te té sük meg té vesz tõ a vá lasz tó pol gá -
rok szá má ra. Mind ezek alap ján a kér dés nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
374/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Va dai Mi hály Zsolt és Szent esi Emil ál tal a
Saj tó le ve le zõk Klub ja kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. szep tem ber 11-én az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nyez tek or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy bár mely tes tü let be ju tott kép vi se lõ
szol gá lat nak te kint se, és a meg vá lasz tá sát meg tisz tel te tés -
nek ér té kel je, ame lyért nem jár fi ze tés! (tisz te let díj)”

A Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get,
hi szen nem tör vényalkotói ha tás kör an nak el dön té se, hogy 
a kép vi se lõ meg vá lasz tá sát meg tisz tel te té sé nek ér té kel je.
A kér dés az Al kot mány bur kolt mó do sí tá sát is cé loz za,
 hiszen a „bár mely tes tü let” alatt az Or szág gyû lés is ért -
hetõ, és az Al kot mány 20.  §-ának (4) be kez dé se ér tel mé -
ben az or szág gyû lé si kép vi se lõt a füg get len sé gét biz to sí tó
tisz te let díj, to váb bá meg ha tá ro zott ked vez mé nyek és költ -
sé ge i nek fe de zé sé re költ ség té rí tés il le tik meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta to váb -
bá, hogy a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés ugyan is több
al kér dés bõl áll. A kép vi se lõi meg bí za tás meg tisz tel te tés -
nek te kin té sé re irá nyu ló elvi kér dés, il let ve a tisz te let díj
meg szün te té se kü lön-kü lön is ér tel mez he tõ és meg vá la -
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szol ha tó kér dé sek. Egy kez de mé nye zés ben való sze re pel -
te té sük meg té vesz tõ a vá lasz tó pol gá rok szá má ra. Mind -
ezek alap ján a kér dés nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont ja in, 13.  §-ának
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
375/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Va dai Mi hály Zsolt és Szent esi Emil ál tal a
Saj tó le ve le zõk Klub ja kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. szep tem ber 11-én az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nyez tek or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, hogy párt lis tán, – va ló sá gos meg vá lasz tás
nél kül, – csak egy szer le hes sen va la ki kép vi se lõ.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kér dés az Al kot mány bur kolt mó do sí tá sát cé loz za, mert a 
vá lasz tó jo got ki zá ró vagy kor lá to zó ren del ke zést ki zá ró -
lag az Al kot mány fo gal maz hat meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta to váb -
bá, hogy a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi

III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés ben sze rep lõ
„va ló sá gos meg vá lasz tás nél kül” ki té tel fél re ve ze ti a
 választópolgárokat, hi szen az egyé ni vá lasz tó ke rü let ben,
kis lis tán, va la mint a te rü le ti, or szá gos és kom pen zá ci ós
lis tá kon el ért man dá tu mok min den szem pont ból egyen ér -
té kû ek.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont -
jain, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló
 tájékoztatás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
376/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az Sz. G. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 13-án alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si vá lasz tá -
so kon man dá tum hoz jus son a párt lis ta, ha az azt ál lí tó
párt te rü le ti lis tái el érik a vá lasz tó pol gá rok ál tal va la -
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mennyi te rü le ti párt lis tá ra le adott és or szá go san össze sí -
tett ér vé nyes sza va za tok 1 szá za lé kát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. A kér dés ben hasz nált „párt lis ta”
 fogalma ugyan is nem ha tá roz ha tó meg, ilyen fo gal mat a
vo nat ko zó tör vények nem hasz nál nak, így meg té vesz ti a
vá lasz tó pol gá ro kat.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
377/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az Sz. G. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 13-án alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése 2009. ja nu ár 1-tõl az or szág gyû lé si, az ön -
kor mány za ti és az eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok, va la -
mint rend kí vü li nép sza va zá sok so rán kam pány te vé keny -
ség re for dít ha tó össze get száz mil lió fo rint ban ál la pít sa
meg?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. A kér dés bõl ugyan is nem de rül ki, a
kez de mé nye zés va la mennyi je lö lõ szer ve zet nek a kam -
pány ban fel hasz nál ha tó össz költ sé gé re, vagy egy je lö lõ
szer ve zet fel hasz nál ha tó pénz ke re té re vo nat ko zik-e. Nem
de rül ki to váb bá, mit ért a kez de mé nye zõ „rend kí vü li nép -
sza va zás” alatt.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
378/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az Sz. G. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

9578 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/130. szám



Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 13-án alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy 2009. ja nu ár 1-tõl bí ró ság
osz las sa fel azt a pár tot, amely a tör vény ben meg en ge dett
összeg nél töb bet költ kam pány cé lok ra az or szág gyû lé si, az 
ön kor mány za ti és az eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok,
 valamint rend kí vü li nép sza va zá sok so rán?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. A kér dés bõl ugyan is nem de rül ki, a
kez de mé nye zés va la mennyi je lö lõ szer ve zet nek a kam -
pány ban fel hasz nál ha tó össz költ sé gé re, vagy egy je lö lõ
szer ve zet fel hasz nál ha tó pénz ke re té re vo nat ko zik-e. Nem
de rül ki to váb bá, mit ért a kez de mé nye zõ „rend kí vü li nép -
sza va zás” alatt. Mind ezek alap ján a hi te le sí tés meg ta ga dá -
sá nak van he lye.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
379/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
131/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a D. R. Gy. ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz

cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 13-án or szá gos népi
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás -
gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a Csjt. 2. sza ka szá ban meg ha tá -
ro zott há zas ság kö tés a Lel ki is me re ti és val lás sza bad ság -
ról, va la mint az egy há zak ról  szóló 1990. évi IV. tör vény
 által meg ha tá ro zott egy ház, val lás fe le ke zet, val lá si kö zös -
ség meg bí zott ja elõtt is meg köt he tõ le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai,
 valamint a meg tár gya lás ra ja va solt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §
(3)–(5) be kez dé se in, va la mint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
380/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a D. Gy. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
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cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 14-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy a so ron kö vet ke zõ, kü lön bö zõ szin tû 
ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá tól a tes tü le te ket
 alkotó kép vi se lõk szá ma egy sé ge sen, az 1990. évi LXIV.
tör vény ben fog lal tak nak fe lé re csök ken jen oly mó don,
hogy tört szám ese tén a pá rat lan szám felé kell kerekí -
teni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. Sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a jog al -
ko tó szem pont já ból nem pon to san kö rül ha tá rolt, mit ta kar
a „kü lön bö zõ szin tû ön kor mány za ti kép vi se lõk válasz -
tása” meg ha tá ro zás. To váb bá a kez de mé nye zés le he tet len
cél ra irá nyul, mert a 3 tagú ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes -
tü le tek lét szá má nak az in dít vá nyo zott mód szer sze rin ti
csök ken té se meg szün tet né a tes tü le ti mû kö dést.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján és 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
381/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -

va a J. P. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 17-én nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a tár sa da lom szá má ra leg fon to -
sabb er köl csi ér té kek, a meg bíz ha tó ság, a bi za lom és a hi -
te les ség kö ve tel mé nye, a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nyá nak egyik alapelõ írása le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás az Al kot mány 
mó do sí tá sá nak kö te le zett sé gét von ná maga után. Ezért
a tes tü let – te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za -
tá ban [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra is – a kér dést al kot mány mó do -
sí tás ra irá nyu ló tár gya  miatt el uta sí tot ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény 27.  §-ának (2) be kez dé sén, az or szá gos
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
382/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
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(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el -
járva a dr. K. J. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 17-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy tör vény tilt sa meg ku tya köz te rü let re
pisz kít ta tá sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zõ ugyan is kér dé sé vel
azt su gall ja, hogy a kez de mé nye zés tár gyá ban je len leg
nincs ha tály ban ilyen tar tal mú sza bá lyo zás, hol ott a sza -
bály sér té si tény ál lá sok kö zött a köz tisz ta sá gi szabály -
sértés ki fe je zet ten tilt ja a kez de mé nye zés ben meg je lölt
ma ga tar tást.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
383/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §

(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el -
járva a dr. K. J. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 17-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy tör vény tilt sa ku tya olyan köz te rü let re
pisz kít ta tá sát, ame lyet a he lyi ön kor mány zat erre a cél ra
nem je löl ki?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zõ ugyan is kér dé sé vel
azt su gall ja, hogy a kez de mé nye zés tár gyá ban je len leg
nincs ha tály ban ilyen tar tal mú sza bá lyo zás, hol ott a sza -
bály sér té si tény ál lá sok kö zött a köz tisz ta sá gi sza bály sér -
tés ki fe je zet ten tilt ja a kez de mé nye zés ben meg je lölt ma -
ga tar tást.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
384/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt hatás -
körében el jár va az Sz. J. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 18-án nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a par la ment a kap cso ló dó tör -
vények mó do sí tá sá val a par la men ti vá lasz tá sok két for du -
ló ja kö zött kam pány csen det ren del jen el?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az
alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te le -
sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést tá mo ga tó
vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tartal -
mazó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A tes tü let to váb bá meg ál la -
pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a miatt sem fe le l meg a jog -
sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg
raj ta egy ér tel mû en, hogy or szá gos nép sza va zást vagy
 országos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni. A fen ti ek
alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
385/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va az Sz. J. ál tal be nyúj tott or szá gos népszava -
zási kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 18-án nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a par la ment a kap cso ló dó tör -
vények mó do sí tá sá val a par la men ti pár tok kam pány idõ -
sza kát 30 nap ra kor lá toz za?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az
alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te le -
sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést tá mo ga tó
vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tartal -
mazó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat

9582 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/130. szám



gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A tes tü let to váb bá meg ál la -
pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a miatt sem fe le l meg a jog -
sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg
raj ta egy ér tel mû en, hogy or szá gos nép sza va zást vagy
 országos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni. A fen ti ek
alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
386/2007. (IX. 27.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va az Sz. J. ál tal be nyúj tott or szá gos népszava -
zási kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 18-án nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a par la ment a fõ vá ros ki vé te lé -
vel egy sé ge sen tilt sa be az au gusz tus 20.-i tû zi já té kok meg -
tar tá sát?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az
alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te le -
sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést tá mo ga tó
vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tartal -
mazó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meghatá -
rozott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A tes tü let to váb bá meg ál la -
pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a miatt sem fe le l meg a jog -
sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg
raj ta egy ér tel mû en, hogy or szá gos nép sza va zást vagy
 országos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni. A fen ti ek
alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
k ö z l e m é  n y e

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1)  bekezdése alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor -
számát te szi köz zé:
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165946A
066854G
937144B
448079D
617349F
785899G
500333E
152880A
752490B
387329C
444634F
928788E
865485B
495523G
715023E
373487F
582497D
256680H
802564F
556344B
909138D
707695A
316779C
180571D
198822E
218406D
388857D
165053H
485391E
054895H
344083C
502291D
104954G
581819D
895116A
442462G
693842G
732950D
016754B
783372C
282529E
426375B
631653A
150129G
118088C
494377A
954556G
064944E

232714A
905777C
626601F
616161A
919748F
348117D
694907C
715046B
843786F
588914F
939300E
134095H
328178B
218120D
557915F
291904H
555001E
338969E
792380C
800181D
506752C
379434G
901774C
502503F
497600C
488295C
047903G
482714C
169555E
920175A
062148G
814286D
872914G
549338C
861800G
112183E
317963F
024418E
426275B
860805B
435609G
281861D
828510E
143028F
324547D
798122D
679164B
791060D

372071G
404208F
961271C
035290H
722447B
294769A
344755B
550799D
735777F
577546C
306358H
728913D
630276G
306680D
852239D
231117B
824743G
183994C
336709D
947147B
801799E
387325F
244217E
250872B
250295G
053239E
752348E
666572E
069436F
400458D
333117F
045384B
784073A
788127E
808642G
325015H
496587D
961552C
088144B
886823E
919605F
473586H
583402D
475374C
741241C
757828A
703751F
791474G

440952D
276375B
437792D
085258E
034428C
698341D
819066B
838864D
070210D
991202A
188338D
253658G
785356G
539725D
828495E
994713B
729047B
741103E
820518F
273849C
138504E
724397C
415284F
133500A
681352B
092280D
717715F
972223C
747957F
171204A
773731E
239201C
464871F
204595A
152863F
182498F
920330C
855242B
970419B
142735B
777242E
839900A
150527G
063708D
305855G
941303D
431576G
832537G

378495F
170188G
417697G
515898H
678025G
082097F
685065F
494621C
381300G
355664F
425349A
212177C
447616F
688637B
185855G
179770C
764951A
315542A
272712E
616207G
426464G
733560F
973325D
541231E
035164F
685856D
367839D
214240F
080782E
731335G
859665F
731486E
398650E
578564C
869417F
492569D
268598E
295754G
776610F
902692C
866067B
282219F
630273G
781046B
167052G

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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